
Synliggörandet av lärande



Synligt lärande - vad är det egentligen?

Visible learning - Synligt lärande

En metastudie om vad som påverkar elevers skolresultat

Synligt lärande är ett samlingsbegrepp för vad som påverkar inlärningen positivt

Att arbeta smartare - inte mera

Det positiva med det vi gör i skolan är att väldigt lite av det har en dålig/negativ 

effekt på eleverna. 

Men hur maximera det positiva?



Effektstorlek - Vad inverkar positivt

1:1  

0,16 
Klasstorlek

0,21

Läxor

0,29

Att ställa frågor

0,48

Att göra 

anteckningar 0,50 

Feedback

0,70



Man kan tänka sig att inlärningen är som en höjdhoppsställning + ribba. Utan en 

ribba, ett mål, är det svårt att veta hur högt man skall hoppa och vad man skall 

uppnå. 

Ingen ribba inget mål.

Smarta mål

S - självvalt

M - mätbart 

A - ambitiöst

R - realistiskt

T - tidsplan



Märk väl att hoppstilen ändrades radikalt från dyk och sax-stilarna till Fosbury-

flopp. Vad hände, jo resultaten sköt i höjden!

Förhoppningsvis har LP14 + synligt lärande samma effekt



Raseborg - Ny LP kräver nytänk

Skanderborg, CLL (regional grupp), läroplanen

Hur skall eleverna veta vad som krävs?

Eleverna skall få receptet, inte bara ingredienserna



Raseborg - Ny LP kräver nytänk

Bedömning av arbetet gäller elevens förmåga att planera, reglera, genomföra och analysera 

sitt arbete. Vidare skall beaktas hur ansvarsfullt eleven arbetar och hur hen fungerar i 

samarbete med andra. Bedömning av arbete ingår i bedömning av läroämnet.

Raseborgs lokala läroplan sid 37

“Med rätt arbete kommer kunskapen på köpet”



Karis svenska högstadium



Vad har vi gjort?

Lärandematris vid muntligt framförande

Lärandematris vid skriftliga arbeten

Lärandematris matematik

Matematik.fi

Lärandematris Kemi

Lärandematris Biologi

https://docs.google.com/document/d/1M-RFJ9Mq-XIkTAYTbCnboHjZZkeqOKcJL4Rsf2ULcZI/edit
https://docs.google.com/document/d/1gUplyavHxhB-Sx7TRFKSIinfSaPsTzzGf-IJY2xcGPc/edit
https://docs.google.com/document/d/16TaZjwKSytxPaA0zR1t5-YPQZVbeQeMGI6P1NIZGZsA/edit
https://app.matematik.fi/grading/users
https://docs.google.com/document/d/1aPs7aeJwtcBGAXKqY1vy9crsNL-1dR5viL2KeOsTmQw/edit
https://docs.google.com/document/d/1uk_Uyh2Ci4rXRaIPoJaRbZR0gCPqk1baRDnBS_c2oSk/edit


Vad har vi gjort?



Förtest

Åk 8 modersmål gjorde ett förtest, det vill säga samma test som de kommer att ha 

efter sekvensen/delområdet. Här ser ni utgångsläget för 3 elever -> slutresultatet 

vet vi ej i skrivande stund.

I biologin använder läraren sig av  Quizlet . Samma test före och efter att 

sekvensen behandlats. I quizlet live måste gruppen få alla rätt på raken, annars 

blir det omstart.  Stöder den sociala interaktionen på ett naturligt sätt.

Då sekvensen handlade om skogen blev resultatet förtest 4 min 30 sek eftertest 1 

min  29 sek. 

https://quizlet.com/146953451/cellen-flash-cards/


Viktigt att eleverna förstår sin progression/utveckling. Var startade jag och vart 

kom jag?



Vad händer nu?

Utvecklingsarbete tillsammans med övriga skolor i Raseborg

Samplanering 7 - 9

Ämnesvisa progressionsmatriser (kunskapsmål)

Formativ bedömning - > Wilma

Materialrummet

Bedömning av arbete inom ett läroämne

https://docs.google.com/presentation/d/1jhSTk8LL_i4M-OGV16EO-R0Wfzq8H0b-DSYNnDwWs8E/edit#slide=id.p
https://sites.google.com/skola.raseborg.fi/materialrummet/synligt-l%C3%A4rande/l%C3%A4randematriser?authuser=0
https://docs.google.com/document/d/1g96rYzaLB8NO5R6fOakBdhgaFgiNuaOK8z25wriFRiY/edit

