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Principer för utvecklandet av verksamhetskulturen 

• En lärande organisation är kärnan i verksamhetskulturen

• Välbefinnande och en trygg vardag 

• Kommunikation och mångsidiga arbetssätt

• Kulturell mångfald och språkmedvetenhet

• Delaktighet och demokrati 

• Likabehandling och jämlikhet

• Ansvar för miljön och en hållbar framtid
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Utmaningar för den grundläggande utbildningen, forts. 

• Elevernas engagemang och attityder

• Jämlikheten i verksamhet och utbildning

• Andelen lågpresterande elever ökar och andelen 
högpresterande minskar

• Hotet mot demokratin

• Former för samarbete och lärande tillsammans 
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Uppdraget

• Utbildningsanordnaren ska skapa förutsättningar för att skolorna ska kunna 
tillämpa principerna och utveckla sin egen verksamhetskultur i samma riktning. 
Målet är att skapa en verksamhetskultur som främjar lärande, delaktighet, 
välbefinnande och en hållbar livsstil. För att principerna ska kunna förverkligas 
krävs att man beaktar lokala behov och möjligheter, att man samarbetar med 
vårdnadshavarna och andra samarbetspartner och att eleverna på riktigt får vara 
med och utveckla skolgemenskapen. 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014
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Varför?
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Avgörande för 
• välmående 
• känsla av sammanhang (KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet)
• resiliens (förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att 

utvecklas)

Den allmänna utvecklingen i världen och 
i samhället

Goda principer och förfaringssätt varar inte om de inte utvärderas och utvecklas.   
Vi behöver regelbundet stanna upp och fundera på vad som fungerar och vad som 
eventuellt inte fungerar. Annars riskerar också ett värdefullt arbete att stagnera.
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The Sigmoid Curve

framgångs-
faktorer

helt andra
framgångsfaktorer
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Verksamhetskulturer
(Hargreaves & Fullan 2016)

Individualism

• Den individualistiska – varje lärare
sköter sitt

osäkerhet, isolering, brist på positiv
respons

Samarbetskulturer

• Den balkaniserade – samarbete i små
grupper med egna särintressen

• Den krystade kollegiala – samarbete
genom påbud av t.ex. rektor, 
bildningschef

• Den professionella – lärare initierar och
genomför själva förbättringar

• Kluster, nätverk
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Carrie Leana
Univerity of Pittsburgh

Mänskligt kapital (individuellt kunnande) och socialt kapital (sammanhållning och
samarbete):

• Lärare med högt socialt kapital höjde sina elevers resultat.

• Lärare med högt mänskligt och socialt kapital åstadkom de största förbättringarna
av resultat. 

Satsningar på det mänskliga kapitalet ökar inte det sociala kapitalet men
satsningar på det sociala kapitalet höjer även det mänskliga kapitalet.
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Nycklar i utvecklingsarbetet

➢ Kollektivt ansvar

➢ Vetenskapliga belägg

➢ Öppenhet inför elever (och vårdnadshavare)

➢ Stränghet mot lärare som sviker kolleger och elever

(Hargreaves & Fullan, 2016)
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Utveckling av professionell verksamhetskultur
Helen Timperley 2013
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Vilka kunskaper och
färdigheter behöver våra

elever för att uppnå
viktiga mål?

Vilka kunskaper och
färdigheter behöver vi 
som professionella för 

att tillgodose våra
elevers behov?

Fördjupa de professionella
kunskaperna och finslipa

den professionella
förmågan

Låt eleverna uppleva
lärande på ett nytt sätt.

Hur har vårt nya
agerande påverkat de 

resultat som vi anser är
viktiga för våra elever?
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Professionellt lärande

12Helen Timperley 2013

Vilka kunskaper och
färdigheter behöver våra
lärare och elever för att

uppnå viktiga mål?

Vilka kunskaper och
färdigheter behöver vi 

som ledare för att
tillgodose våra lärares

och elevers behov?

Fördjupa
ledarskapskunskapen och

finslipa
ledarskapsförmågan

Låt lärarna och eleverna
uppleva lärande på ett 

nytt sätt.

Hur har vårt nya
agerande påverkat de 

resultat som vi anser är
viktiga för våra lärae

och elever?
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En lärande gemenskap

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 ställer krav på 
utvecklingen av verksamhetskulturen i skolorna i syfte att främja lärandet för alla i 
skolgemenskapen: 

• Skolan ska fungera som en lärande organisation som stödjer alla sina medlemmar i 
lärandet. --- Betydelsen av pedagogiskt och delat ledarskap betonas och ledarskapet 
inriktas framför allt på att trygga förutsättningarna för lärande. --- En lärande 
organisation ska skapa förutsättningar för medlemmarna att lära sig tillsammans och av 
varandra. Den ska också skapa förutsättningar för undersökande och experimenterande 
arbete och ge erfarenheter av att känna sig inspirerad och av att lyckas. En lärande 
organisation ska uppmuntra alla sina medlemmar att försöka och att lära sig också av 
misstag. Den ska ge medlemmarna lämpliga utmaningar och hjälpa dem att hitta och dra 
nytta av sina styrkor. 
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Synliggörande av lärande

Grunderna för läroplanen har utarbetats utgående från en syn på lärandet där 
eleven har en aktiv roll: 

• Som medlemmar i gemenskapen kan eleverna skapa en positiv och realistisk bild av sig 
själva och utveckla sin naturliga vilja att experimentera och undersöka. --- Att utveckla 
färdigheter att lära sig är grunden för målinriktat och livslångt lärande. Därför ska eleven 
uppmuntras att reflektera över sina sätt att lära sig och att använda denna kunskap till 
att främja sitt lärande. En elev som är medveten om och tar ansvar för sin lärprocess lär sig 
att handla allt mer självständigt. Under lärprocessen utvecklas elevens förmåga att arbeta 
och tänka och eleven lär sig att förutse och planera olika faser i lärandet. 
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Framtiden för den jämlika grundskolan

../../utvecklingsverksamhet/Framtiden för den jämlika grundskolan.pdf


Vilka former för utveckling av verksamhetskulturen
har ni skapat?

Paneldebatten på Fyren-seminariet 18.4

Tre frågor i anlutning till utvecklingsverksamheten i 
skolorna:

• Vad innebär delaktighet? (i synnerhet med tanke på
lärarnas roll)

• Hur kan man nå en gemensam syn om innebörden av 
målen för lärandet bland lärarna?

• Interaktion – hur och med vem?



Bedömningen och utvecklingen
av bedömningskulturen



Bedömningens två uppgifter
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Att leda, stödja och sporra i 
studier och inlärning, samt att
utveckla elevens utveckla
förutsättningar att bedöma sig 
själv.

(Lagen om grundläggande utbildning
628/1998, 22§)

Att beskriva kunnandet i förhållande
till uppställda mål.

(Förordningen om grundläggande utbildning
852/1998, 10§)

Med vilka former av 
utvärdering kan man
handleda, sporra och
främja lärandet?

Med vilka former av 
utvärdering får man
information om hur eleven
uppnått målen?
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Huvudsakliga principer i de nya normerna
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Bedömningens pedagogiska
uppgift betonas

Mångsidig bedömning

Bedömningen fokuserar på
inlärning och kunnande

Förbättringar i att göra
slutbedömningen mera

jämförbar

Bedömning av 
lärandet
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Bedömningen baserar sig på mål och
kunskapskrav
• Bedömningen ska alltid basera sig på de mål som fastställts i grunderna för läroplanen

och som förtydligats per årskurs i den lokala läroplanen.

➢ Förtydligandet ska beskriva progressionen i inlärningen.

• Målen styr undervisningen och inlärningen på varje årskurs och hjälper att fokusera på
det betydelsefulla i arbetet. 

➢ Eleverna kan ställa upp individuella mål för sig för att nå de gemensamma målen. 

• I läsårsbetyget bedöms eleverna i enlighet med de kunskapskrav som definierats för 
vitsordet 8 i åk 6 och för slutbedömningen.

➢ Kriterierna är inte uppställda i syfte att alla elever ska nå dem, utan för att definiera
de kunskaper som krävs för vitsordet 8. 
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Mål för undervisningen i matematik i årskurs 3–6

Utbildningssstyrelsen 22

Begreppsliga och ämnesspecifika mål

M7 handleda eleven att förstå och använda matematiska 

begrepp och symboler

I1-I5 K1, K4

M8 stödja och handleda eleven att förstärka och bredda 

förståelsen av tiosystemet

I2 K1, K4

M9 stödja eleven att utveckla talbegreppet till positiva 

rationella tal och negativa heltal

I2 K1, K4

M10 handleda eleven att uppnå flytande 

räknefärdigheter både i huvudräkning och skriftligt 

genom att utnyttja räkneoperationernas egenskaper 

I2 K1, K3, K6

M11 handleda eleven att observera och beskriva 

geometriska egenskaper hos kroppar och figurer samt 

introducera eleven i geometriska begrepp

I4 K4, K5
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• I formuleringen av målen i läroämnena framgår perspektivet av den mångsidiga
kompetensen.  

• I grunderna för läroplanen är alltså de läroämnesvisa målen definierade i syfte att
visa på förändringen i undervisningen och lärandet mot mångsidig kompetens. 

Bedömningen av mångsidig kompetens
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Bedömningen av de mångvetenskapliga lärområdena

• De mångvetenskapliga lärområdena ska främja den grundläggande utbildningens mål 
och i synnerhet utvecklingen av mångsidig kompetens. 

• Om mål och innehåll  för de mångvetenskapliga lärområdena och om hur de förverkligas 
ska beslutas i den lokala läroplanen och preciseras i skolans läsårsplan. 

➢ Eleverna ska ges respons under den tid man arbetar med lärområdet och deras 
kunskaper och färdigheter ska beaktas i den verbala bedömningen eller när man 
ger vitsord i de läroämnen som varit involverade i lärområdet. 
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Bedömningen under läsåret

• Den centrala uppgiften är att handleda i studierna och främja lärandet. 

• Eleverna handleds genom respons att förstå målen, iaktta de egna framstegen
samt förbättra sina prestationer.

• Innefattar också utvärderingssamtal och information till vårdandshavaren.

• En viktig del av bedömnigen under läsåret är självbedömningen och
kamratbedömningen. 

➢ Sådan respons som främjar lärandet består av kvalitativ och beskrivande 
samverkan som löser viktiga skeden i lärandet som vållar svårigheter.
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Bedömningen under läsåret, forts.

Respons som gör inlärningsprocessen synlig ska hjälpa eleverna att identifiera och
förstå

• vad de ska lära sig,

• vad de redan har lärt sig,

• hur de kan främja sitt lärande och förbättra sina prestationer.

Utbildningssstyrelsen



En bedömningskultur som stödjer lärandet

27

Skolan påverkar i hög grad hurdan uppfattning eleverna skapar om sig själva som
lärande individer.

En mångsidig bedömning och handledande respons är lärarens centrala
pedagogiska verktyg för att stödja elevernas lärande.

Bedömningen är till stor del växelverkan mellan lärarna och eleverna.

Samarbetet med hemmen är en del av en god bedömningskultur.

Den information som lärarna får i samband med bedömningen hjälper dem att
anpassa sin undervisning till elevernas behov.
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I skolan ska man utveckla en bedömningskultur som
främjar lärandet

• Förfaringssätt som främjar elevernas delaktighet och former för samverkan och dialog. 

➢ uppdraget är att stödja eleverna i att förstå och främja sin egen inlärningsprocess.

• En rättvis och etisk bedömning.

• Respons som pedagogiskt verktyg. 

• Målen för skolarbetet och formerna för bedömningen ska diskuteras tillsammans med
vårdnadshavarna.

• Eleven och vårdnadshavaren ska tillräckligt ofta få information om elevens arbete, 
framsteg i studierna och uppförande.
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Etiken i bedömningen
(prof. Päivi Atjonen, Itä-Suomen yliopisto)

Bedömning innebär att visa uppskattning eller uppmärksamma 
starka sidor. 

• eleverna måste vara medvetna om grunderna för bedömningen

• syftet med bedömningen är inte i första hand att bedöma 
händelser i det förflutna , utan att stödja lärandet för framtiden  

• bedömningen ska gälla elevens kunskaper och arbete 

• bedömningen ska bygga på mångsidiga utvärderings-situationer 
och anpassas efter elevens behov och förutsättningar

➢ Eleven ska ges möjlighet att lyckas!



Centrala värden i bedömningen är: 

▪ uppriktighet, 

▪ rättvisa, 

▪ transparens, 

▪ reliabilitet ,

▪ exakthet,

▪ en bedömning som motiverar lärandet. 





En bedömningskultur som stödjer lärandet, forts. 

• Bedömningskulturen är resultatet av de förfaringssätt, principer och former för 
bedömning som tillämpas i skolan. 

• Består av både gemensamma uppfattningar, men även sådana uppfattningar
som man inte delar – utvecklingen av bedömningskulturen utgår från att man
tillsammans iakttar och diskuterar förfaringssätten, principerna och formerna för 
bedömning.

• Man behöver vara enig om bedömningskulturen i skolan - tillämpningen
behöver vara så lika som möjligt hos alla lärare.
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Bedömningen under läsåret

”Huvudparten av bedömningen under studierna är till sin karaktär formativ. Då ges
bedömningen och responsen under läsåret som en del av den dagliga
undervisningen och det dagliga arbetet. Det förutsätter att lärarna observerar
lärprocessen och kommunicerar med eleverna.”

(Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014)

Mångsidiga arbetsmetoder
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Formativ bedömning

• Bedömningen som är en integrerad del av undervisningen och inte
något som sker efter ett avslutat arbete.

• Handlar om att synliggöra lärandet – både för läraren och för eleven.
• Den formativa bedömningen ger läraren nödvändig information för 

att kunna planera och genomföra undervisningen.

Formativ bedömning: 
att granska framsteg i 

förhållande till 
målsättningen 

Summativ bedömning: 
Information om hur

eleven har uppnått de 
uppställda målen



Respons som bedömning

35

• ”Respons som främjar inlärning är av god kvalitet, är beskrivande och görs i en 
växelverkan som öppnar och löser problemområden.” 

Mänskan lär sig det hon tror sig vara bra på.

➢ Det mänskliga minnet noterar bättre negativ respons än positiv.

Handledande respons

➢ konkreticerad och specificerad respons

Bedömarens viktigaste redskap är en god vilja.

• Kamratrespons; respons är att själv reflektera: man lär sig att identifiera sitt eget
och andras arbete och att uttrycka sitt eget lärande och arbete.
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Bedömning av valfria konst- och färdighetsämnen

• Lärokurserna i konst- och färdighetsämnen består av minimiantalet timmar i läroämnet
och möjliga timmar i valfria konst- och färdighetsämnen. 

➢ De valfria konst- och färdighetsämnena bedöms som en del av lärokurserna i den
gemensamma undervisningen i konst- och färdighetsämnen och bedöms således
inte separat i läsårsbetygen. 
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Bedömningen av valfria ämnen

• Valfria ämnen som bildar en helhet som omfattar minst två årsveckotimmar bedöms 
med siffervitsord. 

• Valfria ämnen som omfattar färre än två årsveckotimmar och helheter som består av 
sådana lärokurser bedöms verbalt. 

• För ett valfritt ämne som ska bedömas verbalt antecknas ”valfria studier” vid det valfria 
ämnets namn, därefter det sammanlagda antalet årsveckotimmar för alla de ämnen som 
ska bedömas verbalt och som hänför sig till det gemensamma läroämnet i fråga och 
anteckningen ”godkänd” 

• Om ett valfritt ämne som ska bedömas verbalt anses som fördjupade studier i ett 
gemensamt ämne, kan prestationen i det valfria ämnet höja vitsordet i läroämnet i fråga. 
Detta förutsätter att så bestämts och beskrivits i den lokala läroplanen. 



Wendy F. Weiner (professor of education at Chatham University)

Centrala element för att utveckla en bedömningskultur

• “…whether the predominating attitudes and behaviors that characterize the 
functioning of an institution support the assessment of student learning 
outcomes—one must look at the attitudes and behaviors of individuals within 
that institution.”
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• Gemensam terminologi; tillsammans analysera terminologi och former för utvärdering 
och för eleverna att visa prov på kunskaper

• En bedömningskultur vars principer alla kan presentera och redogöra för

• Systematik

• Öppenhet för försök och misstag

Bedömningskulturen är en trovärdighetsfråga

Rektors och ledningsgruppens betydelse för utvecklandet av
bedömningskulturen
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Vilken är bedömningskulturen i 
skolan?

Vad fungerar bra?

Vad behöver utvecklas?

Vilka frågor blir viktiga att diskutera tillsammans i 
arbetet med att utveckla bedömningskulturen?



Mångsidig kompetens
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Mångsidig kompetens i grunderna för läroplanen

• en helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, 
attityder och vilja

• förmåga att använda sina kunskaper och färdigheter på det sätt 
som situationen kräver

• ett kunnande som helhet över gränserna mellan kunskaps- och
färdighetsämnen

• stödjer utvecklingen som människa, samt främjar kompetens som 
förutsätts för delaktighet i ett demokratiskt samhälle och en 
hållbar livsstil

• har beaktats vid beskrivningen av mål och centralt innehåll för 
läroämnena
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• I formuleringen av målen i läroämnena framgår
perspektivet av den mångsidiga kompetensen.  

• I grunderna för läroplanen är alltså de läroämnesvisa
målen definierade i syfte att visa på förändringen i 
undervisningen och lärandet mot mångsidig kompetens. 
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Exempel:Mål för undervisningen i matematik i årskurs 3–6

M7 handleda eleven att förstå och använda matematiska 

begrepp och symboler

I1-I5 K1, K4

M8 stödja och handleda eleven att förstärka och bredda 

förståelsen av tiosystemet

I2 K1, K4

M9 stödja eleven att utveckla talbegreppet till positiva 

rationella tal och negativa heltal

I2 K1, K4

Mångsidig kompetens kopplade med
målen för läroämnena



Mångsidig kompetens och bedömningskriterier 
för slutbedömningen

Utbildningssstyrelsen

M10 handleda eleven att 

stärka sin slutlednings- och 

huvudräkningsförmåga samt 

uppmuntra eleven att 

använda sin räknefärdighet i 

olika sammanhang

I1, I2 Slutledningsförmåga 

och räknefärdighet

Eleven använder aktivt 

sin slutlednings- och 

huvudräkningsförmåga i 

olika situationer.

M11 handleda eleven att 

utveckla förmågan att utföra 

grundläggande 

räkneoperationer med 

rationella tal

I2 Grundläggande 

räkneoperationer med 

rationella tal

Eleven kan obehindrat 

utföra grundläggande 

räkneoperationer med 

rationella tal.
K1, K4

K1, K3, K4
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(K1) Förmåga att tänka och lära sig 
Vad?

• Eleverna ska handledas att upptäcka att kunskap kan 
byggas på många olika sätt, till exempel genom att 
medvetet dra slutsatser eller intuitivt med hjälp av 
egna erfarenheter. 

• Eleverna ska uppmuntras att betrakta saker ur olika 
perspektiv, söka ny information och utifrån den 
reflektera över sitt sätt att tänka. 

• Eleverna ska få lära sig att använda kunskap på egen 
hand och tillsammans med andra för att lösa problem, 
argumentera och dra slutsatser och för att göra 
innovationer. 
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(K1) Förmåga att tänka och lära sig 
Varför?

• Tankeförmåga och färdighet att lära sig lägger 
grunden för utveckling av all övrig kompetens och 
livslångt lärande. 

• Färdigheten att lära sig utvecklas när eleverna får 
ställa upp mål, planera sitt arbete, utvärdera sina 
framsteg och använda tekniska och andra 
hjälpmedel i sina studier på ett för åldern lämpligt 
sätt. 

Utbildningssstyrelsen

(K1) Förmåga att tänka 
och lära sig 
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(K1) Förmåga att tänka och lära sig 
Hur?

• Undersökande och kreativa arbetssätt, samarbete och 
möjlighet att fördjupa sig och koncentrera sig främjar 
utvecklingen av tänkandet och färdigheten att lära sig.

• Eleverna ska ges utrymme att fråga och de ska sporras 
att söka svar och lyssna på andras åsikter och samtidigt 
fundera över den kunskap de själva har. De ska sporras 
att hitta ny kunskap och nya synsätt.
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Mångsidig kompetens: 
frågor som ska avgöras på lokal nivå

• eventuella lokala prioriteringar som gäller mångsidig kompetens som fastställs i 
grunderna för läroplanen och hur prioriteringarna tar sig uttryck (i övrigt kan texten i 
grunderna för läroplanen användas som sådan)

• arrangemang och åtgärder med vilka man stödjer och följer upp att målen för mångsidig 
kompetens uppfylls (noggrannare mål för mångsidig kompetens fastställs i 
årskurshelheterna, se kapitel 13-15).
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Hur kan den mångsidiga kompetensen
implementeras i undervisningen? 

I bedömningen under läsårets gång ska eleven få
stöd för att utveckla den mångsidiga
kompetensen. Vilka goda förfaringssätt har ni
skapat för att ge den handledande responsen? 

Vilka andra lösningar har ni utvecklat för att
främja den mångsidiga kompetensen?


