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iv Sammanfattning  
 
Syftet med studien är att dels att förstå hur systematiskt kvalitetsarbete kan se ut på klassrumsnivå 
och dels vad det innebär att tillämpa det utifrån elevperspektiv, och dels att jämföra hur elevernas 
måluppfyllelse utvecklats i jämförelse med en kontrollgrupp.  Resultatet av detta har fört med sig att 
examensarbetet bidrar med ett föreslag på hur kvalitetsarbete kan ske på klassrumsnivå; här kallat 
Co Creative Learning - using IT to Visualise Progression (CIP). 
 
Det  här är en aktionsforskningsstudie. Den har genomförts med enkäter, fokusgrupper och en 
tidsserie; i vilken 65 elevers arbeten inom tre skilda områden bedömdes.   
 
För att förstärka reliabilitet och validitet valdes en kontrollgrupp, från samma upptagningsområde, 
som även de haft en legitimerad lärare med motsvarande antal yrkesverksamma år och som även de 
uttalat arbetat med formativ bedömning och synliggjorda mål.  Två skoluppgifter var identiska och  
därmed kunde de två gruppernas resultat jämföras. 
 
För att minimera inverkan av en bedömande lärares närvaro på utvärderingen, samlades eleverna 
inte till fokusgrupper förrän efter att deras betyg var satta och kommunicerade. Då reflekterade de 
kring arbetet med ständiga förbättringar, kvalitet, involvering, målförståelse, upplevd progression 
och IT-användning. 
 
Innan denna avslutande diskussion hade de insamlade datamängder analyserades separat. 
Resultaten visade effekt på både elevupplevelse och progression. De största skillnaderna låg i elevens 
upplevelse, där förändring påverkas i första hand elevernas engagemang; i vilken utsträckning 
eleverna var nöjda studenter med sin egen utveckling. 
 
I tidsserien, var skillnaderna inte lika markanta som i elevupplevelsen. Den studerade gruppen 
började på ett något lägre snittbetyg, och avslutade på ett något högre, än kontrollgruppen. Det var 
främst pojkar som stod för utvecklingen. Detta kan bero på att flickorna redan hade mycket höga 
genomsnittliga betyg (vilket innebär att det inte finns utrymme för progression). Jämfört med 
kontrollgruppen, kvarstår de positiva skillnaderna med pojkarna i den studerade gruppen. 
 
Slutsatserna är därför att arbetet gynnat progression, men att den största förtjänsten med 
arbetssättet återfinns i hur eleverna upplever undervisningen. 
 
Nyckelord: systematiskt kvalitetsarbete, PDCA, undervisningskvalitet, progression, lärande loopar, 
Co-Creative Learning , Formativ bedömning i virtuell portfolio, Appreciative Leadership 
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v Summary in English  
 
The purpose of the study is partly to understand how systematic quality management can be 
implemented at the classroom level and partly what it means to apply it from a student perspective, 
and to compare student progression with that of a control group. As a result of this, this study 
contributes with a method on how quality management can be implemented at the classroom level. 
This working method is named Co-Creative Learning - using IT to Visualise Progression. 
 
This is an action research study that encompassed questionnaires, focus groups and a time series. 
Three assignments from 65 students were assessed in the study, out of which two were compared to 
those from the control group.  
 
To enhance reliability and validity the selected control group were from the same catchment area, 
had qualified teacher with corresponding number of working years who also worked with formative 
assessment and visualising criteria. Two assignments were identical for both groups, and thus, the 
two groups' results could be compared. 
 
To minimise the effects of the presence of a teacher during evaluation, the students were not 
brought together to form focus groups, until after the grades were communicated. They then 
reflected on continuous improvement efforts, quality, inclusion, understanding objectives, perceived 
progression and the use of IT. 
 
Before the concluding discussion the collected data sets were analysed separately. The results 
showed the difference in both student experience and progression. The main differences lay in the 
student experience: where change primarily affected the students’ involvement; the extent to which 
the students were satisfied students with their own development. 
 
In the time series, the differences were not as high as in the student experience. The studied group 
started at a slightly lower grade, and completed at a slightly higher grade, than the control group. It 
was mainly the boys who accounted for the progression. One reason for could be that the girls 
already held high average grades (leaving little room for progression). Compared to the control 
group, the differences with the boys in the studied group remains. 
 
The conclusions drawn are thus that the method enhances progression, but that the main benefits 
are harvested from the enhanced educational experience of the students. 
 
Keywords: systematic quality management, PDCA, teaching quality, progression, learning loops, Co-
Creative Learning using IT to Visualise Progression, Formative assessment in the virtual portfolio, 
Appreciative Leadership 
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Begreppsförklaring och förkortningar 
 
Definition av begrepp 
 
Appreciative Leadership  

Den engelska termen Appreciative Leadership används här. En svensk översättning 
som används av bland annat Lilja och Richardsson (2012) är Styrkebaserat Ledarskap. 
Styrkebaserat ledarskap tar fasta på empowerment, synliggörande av framgång, 
delaktighet och engagemang. 

 
Co-Creative Learning 
   Medskapande lärandesituationer. Både elev och lärare skapar innehåll och form. 
 
Collaborative Culture 

Direktöversätts ”Samskapande kulturer”, och åsyftar en arbetskultur som präglas av 
samarbete. 

 
Empowerment  

Enligt National Encyklopedin är empowerment ”…en princip som tillämpas i 
undervisning för att stärka individens möjlighet att bli mer självständig, kunna 
formulera sina egna mål och ta makt över sitt eget liv” (Nationalencyklopedien, 
2016). 

 
Feedback 

Återkoppling och feedback, avser all respons en elev ges; formativ likväl som 
summativ.  

 
Feed Forward 

Betyder att man tillämpat formativ bedömning där man tittar på nästa steg framåt, 
alltså; feed /to move/ forward 

 
 
Flexibla Undervisningsgrupper 

Flexibla undervisningsgrupper är när en större grupp elever, säg från 3 ordinarier 
klasser ingår i en stor grupp, och man från denna stora grupp skapar ad hoc grupper, 
som varar 2-6 månader. 

 
Formativ bedömning 

Formativ bedömning avser bedömning som inte är summativ, det vill säga, den ger 
mer information än poäng; t ex om utvecklings- och förbättringsområden. 

 
Forskardagbok 

Forskardagbok betecknar ett samlat ställe där anteckningar rörande empirin 
omgående förts. Dessa utgör basen i processbeskrivning (bilaga D). 
 

Inkludering; "inclusion" 
I det här arbetet menas inkludering; att de som har undervisning i klassrummet, 
inkluderas i att samskapa sin framtid; inkluderas i att samskapa sitt lärande.  
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Däremot kan även dessa elever inkluderas i samskapande av sitt lärande, i det 
mindre sammanhanget. 

 
Learning Loops Lärande loopar; det att inlärning eller undervisning uppvisar cykliskt, återkommande 

element som sätter ord på processen. 
 
Medskapande Delaktighet från elev som innebär faktiska val och påverkansmöjligheter, men där 

läraren behåller ansvaret för innehåll, progressionsmöjlighet och upplägg. 
 
Progression I det här examensarbetet åsyftas ökad måluppfyllelse. Det vill säga att eleven blir 

bättre på de färdigheter som bedöms vid betygssättning. 
 
Co-Creative Learning - using  IT to Visualise Progression.  
 Synlig gjord progression. Progressionen har synliggjorts på flera sätt och ur flera 

aspekter.  En tavla i klassrummet visar var de olika undervisningsgrupperna befinner 
sig inom PDCA cykeln, vad klassen jobbar med och har jobbat med, samt progression 
på gruppnivå. I OneNote synliggörs elevens progression på individnivå, och dessutom 
hennes sparade formativa bedömningar.  

 
Systematiskt Kvalitetsarbete  
 Systematik; det att man enligt en förutbestämd ordning, utför moment, 

återkommande. Kvalitetsarbete; det att man utvecklar och förbättrar, processer och 
arbetssätt. Systematiskt kvalitetsarbete: att man på ett förhand bestämt sätt arbetar 
med att utveckla organisationens processer/arbetssätt på strategisk och/eller 
operativ nivå. 

 
Förkortningar 
 
PDCA    Plan Do Check Act 
 
UG    Undervisningsgrupp 
 
 
I resultat-delen anges nedan förkortningarna. Här förklaras de i sin kontext  
 
BOK BOK står för en bokredovisning eleverna gjort i muntlig form. 

Den kallas även bokmunta 
NP Nationella Provet. I undersökningen ingår Del prov A, den 

muntliga delen på den Nationella Provet i Svenska för år 9 2015 
Tal Ett argumenterande tal som eleverna framförde på scenen i 

aulan framför två lärare och en lärarkandidat 
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1. Inledning  

Detta inledande kapitel syftar till att ge en introduktion till examensarbetet och den problemställning 
som ligger till grund för behovet för examensarbetet fastställs. Vidare beskrivs syftet med 
undersökningen.  

1.1 Bakgrund 
 
Vårt samhälle har förändrats. Vi har gått från ett industrisamhälle mot ett tjänste- och informations-
samhälle (Zimic, 2014; Oblinger, 2005; Furåker, 1995; Palm, 2014). Sörqvist (2004) argumenterar för 
hur tjänstesektorn som vuxit fram också skulle kunna gynnas av det systematiska kvalitetsarbete som 
länge tillämpats inom industrin. Trycket på utveckling och innovation speglar samhällsförändringen. 
Palm (2014) lyfter fram behovet av att öka värdet för kunden genom innovation och utveckling och 
menar att varken privat eller offentlig sektor längre har råd stå vid sidan av. 
 
Den konkurrensutsatta skolan, med sviktande resultat möter idag krav på ökad kvalitet, krav på 
förbättring av resultat och krav innovation och modernisering. Stephen och Olmo (2011) hävdar att 
måluppfyllelse och betyg är centralt för att bedöma vilken kvalitet en skola har. Kvalitetsarbete på en 
skola bör syfta till att man primärt, förbättrar arbetet mot utveckling av dessa hävdar Håkansson 
(2002) och Fullan and Hargreaves (2013).  Trots detta kunde Skolverket konstatera (Skolverkets 
lägesbedömning, rapport 421, 2015) att resultaten försämrats ytterligare sedan den förra mätningen 
trots att skollagen specificerat krav på kvalitetsarbete och dess inriktning. "Inriktningen på det 
systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen uppfylls" (Skollag, SFS 
2010:800, 4 kap 5§).  
 
Skolverket uttrycker att kvalitetsarbetet ska ”kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga 
förbättringar utifrån rådande förutsättningar” (Skolverket, Systematiskt kvalitetsarbete - för 
skolväsendet, 2012, s. 34) och i läroplanen lyfts det fram att läraren (utöver rektor) har en nyckelroll 
” /…/ för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten 
följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas” (Lgr 11, Skolverket). Utifrån 
ovan, kan vi finna stöd för att kvalitets- och utvecklingsarbete, i skolan, kan tjäna på att tillämpas 
systematiskt: på organisatorisk nivå, på strategisk nivå och på klassrumsnivå. Palm (2014) menar att 
man i offentlig sektor har anammat systematiskt kvalitetsarbete, men att fokus på kvalitetsarbete 
ibland har inneburit ett hinder för innovation. 
 
Ett kvalitets- eller utvecklingsarbete kan enligt Sörqvist (2004) beskrivas med två viktiga 
huvudkomponenter: styrning och säkring respektive utveckling och förbättring.  Fullan och Kirkman 
visar att tillämpning av denna styrning ofta handlat om yttre kontroll; ”The new framework starts off 
with /…/ the goal of specifying every student growth objectives./…/ Individual teachers are monitored 
with ratings discussed annually between the principal and each teacher” (Fullan & Kirkman, Leaders 
who lead, in press, s. 3). De menar att yttre kontroll dels tar mycket tid i anspråk, dels kan skada 
förtroendet mellan två professionella parter och inte heller är det mest effektiva, (ibid). 
 

When considering how to improve the quality of the teaching force, even the most well intentioned 
policy makers tend to start with, and focus on structural elements (professional standards of practice) 

and individualistic expressions of these elements /…/ (Fullan, Rincon-Gallardo, & Hargreaves, 2015) 
 
Även Timperley uttrycker att undervisning, som sådant, är för komplext för att ramas in av yttre 
kontroll. "/.../det krävs andra strategier än de som bygger på styrning, kontroll och stödåtgärder" 
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(2011, s. 162). Hon menar att skolan måste gå från professionell utveckling till professionellt lärande. 
"Skolor med god anpassningsförmåga utvecklar lärarnas expertkunskap. De hjälper dem att 
konstruera och omkonstruera sina miljöer genom återkommande undersökande och 
kunskapsbildande cykler, så att de bättre ska kunna tillgodose elevernas behov" (ibid. s 152). 
 
En liknande uppfattning uttrycks av Micheal Fullan som tillsammans med sina forskarkollegor menar 
att:  
 

“policy makers must go beyond these matters, and additionally focus on and invest in conditions 
essential for increasing ‘internal accountability,’ that is a collective commitment and responsibility to 

improve student learning and strengthen the teaching profession, internal accountability must 
precede external accountability if lasting improvement in student achievement is the goal (Fullan, 

Rincon-Gallardo, & Hargreaves, 2015, s. 4). 
 
Fullan (Fullan et al, 2015) menar att den som innovativt utvecklat och engagerat sig inom sitt gebit, 
har internaliserat ansvaret; och att detta internaliserade ansvar är långt mer effektivt än någon yttre 
kontrollfunktion kan komma att bli (ibid). ”We always go from practise to research – not the other 
way around” konkluderade Michael Fullan på BETT-mässan i London (Fullan, 2016).  
 
Vad gäller systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå finns det lite forskning som belyser detta. 
De resultat som finns, är till exempel de studier av Christopher Good (1996) och John Knight (2012) 
som visar hur systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå med goda resultat tillämpats på 
högskolan i USA, och i Asien, där Academic Co-Creative Inquiry ACCI utvecklats, vilket är undervisning 
på högskolenivå som studenter och lärare skapar tillsammans (Napan, 2010). 
 
I sin artikel The Challenge of Integrating Innovation & Quality Management Practice Beskriver Lilja 
och Palm, behovet av strategier för både kvalitet och innovation. ”The empirical findings show 
however that there is a common understanding that the organizations need management and 
strategies not only for quality management but also for innovation” (Palm, Lilja, & Wiklund, 2016). 
Även om författarna pekar på svårigheten att mäta hur utbrett kvalitetsarbetet är, delvis beroende 
av att de tillfrågade har olika uppfattning om vad kvalitetsarbetet innebär; kvartstår problemet att 
där systematiskt kvalitetsarbete pågår, och innovation ingår inte som en del utav det. 
 
Flera forskare pekar på att undervisningen måste utvecklas om måluppfyllelsen ska öka (Fullan & 
Hargreaves, 2013; Håkansson & Sundberg, 2012; Törnsen, 2014). Tidigare forskning visar att det är 
just läraren som är den viktigaste aktören för elevernas progression (Hattie, 2009; 2012) och därför 
dennes professionella yrkesutövande som ska utvecklas. 
 
Man kan tro att skolan inte förändras, men förändringsarbete sker i den svenska skolan. I kölvattnet 
av att Dylan Williams (2013) presenterade effekter av formativ bedömning, inlemmades det i många 
lärares praktik. I sin storskaliga forskning, utförd på flera skolor i södra Sverige, visar Jönsson, Lundahl 
och Holmberg (2105) att lärarna tillämpar formativ bedömning, men att detta är något som främst 
förändrat lärares undervisning och inneburit ökad arbetsbelastning. Det har, menar författarna, till 
skillnad från vad de tidigare trott, inte lett till ökad elevinvolvering eller ökad självreflektion hos 
eleverna. Man kunde dock till viss del, särskilt i en av de undersökta skolorna, konstatera en ökning i 
progression (ibid). 
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Det behövs mer forskning på hur undervisningen kan se ut när kvalitetsarbete tillämpas på 
klassrumsnivå, hur involverade eleverna uppfattar undervisningen, och därefter vilken progression 
som uppnåtts. 

1.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskapsutveckling kring hur systematiskt kvalitetsarbete kan 
genomföras på klassrumsnivå och vad det innebär att tillämpa det – utifrån elevperspektiv och 
progression. 

1.3 Frågeställning  
 
Utifrån syftet har nedan tre forskningsfrågor specificerats inom denna uppsats: 
 

• Hur kan lärare arbeta för att involvera eleverna med systematiskt kvalitetsarbete på 
klassrumsnivå? 
 

• Hur påverkas progressionen av det systematiska kvalitetsarbetet?  
 

• Hur upplever eleverna systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå? 
 

2. Teori 

Teoriavsnittet introducerar kvalitetsbegreppet och behandlar tidigare forskning som knyter an till 
forskningsfrågorna. 

2.1 Systematiskt kvalitetsarbete  
 
Bergman och Klefsjö lyfter fram hur de fyra hörnstenarna: processinriktat arbete, förbättringsarbete, 
beslutsprocesser och allas delaktighet, ska verka för en mer medveten kundfokus utifrån ett 
engagerat ledarskap. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver ta sin ansats i dessa för att vara 
effektivt( Bergman, B & Klefsjö B, 2012).  
 
PDCA- cykeln kallas populärt Demings cykel, trots att den uppfanns av Shewhart på 1920-talet 
(Sörqvist, 2004).  Deming var den som intresserade sig för hur systematiska cykler kan beskriva ett 
problemlösningsarbete, och tillämpandet av cykeln har varit framgångsrik. PDCA är ett hjul som 
beskriver fyra faser: Plan (planera) Do (genomföra) Check (följ upp) och Act (utvärdera, och bestäm 
vilka åtgärder, det vill säga förändringar som man ska ha i åtanke i den kommande planera-fasen. 
 
Genom att arbeta med att förbättra kvaliteten på ett systematiskt sätt, skulle man alltid ha ett 
pågående förbättringsarbete. Kvalitetsarbetet skulle bli cykliska processer som hela tiden 
utvärderade standarder man tagit fram. 
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Figur 1 PDCA cykeln. Fritt från Sörqvist. (2004, s.27). 

  
 

 
 

PDCA- cykeln finns idag inom många områden där man kallar den Demings hjul, kvalitetshjul eller  
Lärandeloopar (Bergman och Klefsjö, 2012; Skolverket, 2013; Timperley, 2011, mfl).  
 
Figur 1 visar standarder illustrerade som en kil som förhindrar bakåtglidning. En process kan inte 
uppfinnas och sedan vara klar och ge oss hög kvalitet, låg kostnad och stabilitet. En process tenderar 
att urholkas även om den förklaras för alla och publiceras, menar Rother (2013, s. 38). Slutsatsen 
Rother drar är att de processer och standarder en institution hävdar att de har, men inte arbetar 
med att förbättra kommer försämras; går man inte framåt, glider man bakåt.  
 
"Kvalitet i en produkt innebär inte nödvändigtvis hög kvalitet. Det innebär ständig förbättring av 
processen, så att konsumenten kan förlita sig på produktens enhetlighet och köpa den till en låg 
kostnad " (Rother, 2013, s. 39). De är de ständiga förbättringarna som säkrar, och i dagens höga 
tempo, också måste vara på plats för att man inte ska bli omsprungen av sina konkurrenter. 

2.2 Kvalitetsarbete i skolan  
 
Även om man har sökt att utveckla undervisning i syfte att förbättra, så har man inte talat om 
systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå. Håkansson, som varit en förespråkare för kvalitet 
inom den svenska skolan, hävdar att sökandet efter universella metoder och entydiga 
förklaringsmodeller ofta, och rättmätigt, kritiseras för att i bästa fall vara naiva, och i sämsta fall 
missvisande, och konkluderar att ingen forskare inom fältet längre tror på möjligheten att finna en 
metod som överallt och alltid kan uppfattas som den bästa. (Håkansson, 2013)  
 
Dessutom, framhåller han, är det möjligt att detta ger ett ökat förändringsmotstånd hos lärarkåren, 
eftersom de kommer att försvara sin profession mot byråkratisk standardisering (Scherp, i 
Håkansson, 2002). Håkansson påvisar också hur instrumentell hantering av resultat 
reducerar möjlighet till en djupare förståelse av dessa.  (Håkansson, 2013). 
 
Hargreaves och Fullan (2013)  varnar för att reducera kraven på lärares omdömesförmåga, spjälka 
upp undervisningen och reducera läskunnighet till korta koncentrerade avsnitt som man ska begripa 
snarare än att engagera sig i. Då börjar man standardisera undervisningen och enbart behandla 
lärare som leverantörer av regeringens politik och man stramar åt lärarens kapacitet att möta 
elevernas skiftande behov (ibid).  
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Palm (2014) lyfter i sin avhandling om kundvärde i offentlig sektor också fram behovet av utveckling 
tillämpning av en kombination av flexibla (agila) så väl som lean-inspirerade arbetsmetoder. 
 
Att kvalitetsarbete i skolan inte sker hos den enskilde läraren lyfts fram av Fullan (2013) som vidare 
anser att skolan måste satsa på att alla lärares kompetens tillvaratas och utvecklas. Flera forskare 
lyfter vikten av att ett samlat skolutvecklingsarbete, med engagerat ledarskap och tydliga mandat 
(Fullan, 2013; Bergman & Klefsjö, 2012; Yukl, 2012; Sörqvist, 2014; Rother, 2013; Palm, 2014;  Good, 
1996). Tidigare forskning kring skolutveckling av Törnsen och Ärlestig  (2014) visar att lärarutveckling 
behöver understödjas av ett långtgående engagemang från rektorer.  
 
Fullan (in press) säger också att de skolor som uppvisar bäst resultat är där rektorerna lär 
tillsammans med lärarna; ett engagemang som skolledare argumenterar ofta inte finns, på grund av 
brister i kunskap och tid. Både Fullan och Törnsen & Ärlestig framhåller att de rektorer som, trots 
uttalad tidsbrist, genomför lektionsbesök och diskuterar pedagogisk utveckling med lärarna, får 
resultat som innebär en ökad måluppfyllelse för eleverna (Törnsen & Ärlestig, 2014; Fullan i press).  
 
Ofta när man pratar om kvalitetsutveckling är målgruppen skolledare och rektorer om en systemsyn 
kring processerna i skolan. Michael Fullan har utvecklat systemsyn, som han menar gäller mellan 
skolor, och i skolan. Efter sin framgångsrika initiering i medskapande på över 5 000 skolor med Whole 
System Change, synliggör Michael Fullan The Coherence Framework.  
 

 
                   Figur 2 Fullan, 2016, Coherence Framework 

 
Coherence kan översättas som samförstånd mellan lärarna, avseende undervisningens natur, och det 
är inom denna Fullans forskning visar att ingen yttre kontroll,  är lika effektiv som inre drivkraft.  Det 
är den drivkraft som (lärarna i) de effektiva skolorna har uppvisat (Fullan & Kirkman, in press).  
Drivkraften att ta långtgående ansvar väcks till liv av innovation och kreativitet. Därför, argumenterar 
de, ska lärarna vara innovativa entreprenörer som utvecklar sin undervisning. 
 
The Coherence Framework (figur 2) har vissa uppenbara likheter med Bergman & Klefsjös 
hörnstensmodell som presenterades under 2.1 systematiskt kvalitetsarbete och PDCA hjulet (se figur 



 

15 
 

1). Utgångspunkten i den helsystemsförändring Fullan förespråkar är, engagerat ledarskap som 
tydligt fokuserar på Medskapande, Djupinlärning, Accepterat Ansvar och Fokus (Fullan, 2013, 2016, 
in press).  Navet och kvadranterna i hjulet i figur 2 bygger på PDCA-cykeln (se figur 1) men är 
simultana, så som värdegrunden i hörnstensmodellen som också förespråkar allas delaktighet, och 
att beslut baseras på fakta.  
 
Detta syns i The Coherence Framework genom att Fullan menar att undervisningen ska vara 
transparant, alla ska vara delaktiga; lärarna ska besöka varandras klassrum, och när de samverkar 
"Collaborate" - ska de uppnå en gemensam mental målbild "Coherence" utifrån vilken de sedan ska 
basera beslut på fakta; beslut om vad för förändringar som ska till för att förbättra för eleven.  
 
Tydliga skillnader är dels att den anställde (här läraren) förväntas vara innovatör, och därigenom 
uppnås ett större eget ansvar, samt det fokus på djup-inlärning som processens kund förväntas ledas 
till och förvärva. 

2.3 Systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå 
 
Demings cykel, det vill säga PDCA cykeln (figur 1)  är flitigt använd inom pedagogikteorin  i form av 
lärandeloopar och ”double loop learning” (Hattie, 2009; Timperley, 2011) och inom skolvärlden då 
man talar om systematiskt kvalitetsarbete på organisatorisk och strategisk nivå (Håkansson, 2013). 
 
Intressanta studier har gjorts av tillämpningen av PDCA på högskolenivå (Good, 1996; Knight, 2012) 
och PDCA i kombination med Appreciative Design (Lilja & Richardsson, 2012). 
 
Good har undersökt hur PDCA tillämpats, på klassrumsnivå, och hur det påverkat kvaliteten, i en 
skola för kiropraktorer. Han drar slutsatserna att ”The PDCA cycle and other tools for quality 
improvement have general usefulness in improving quality in the classroom /…/ In the end, using the 
TQM tools for quality improvement will result in a more rewarding, high quality educational 
experience for all concerned” (Good, 1996, s. 46) men han skriver också att för att det ska vara 
verkligt framgångsrikt måste det kännetecknas av att inte vara ett isolerat fenomen hos en lärare 
utan i hela fakulteten. Han lyfter fram att systematiskt processinriktat kvalitetsarbete med fördel är 
processinriktat och något som kontinuerligt förbättras, med fördel kollegialt.  
 
Engagerat ledarskap och medveten implementeringsstrategi, som förutsättningar för ett lyckat 
kvalitetsarbete, lyfts med eftertryck fram av flera författare inom kvalitetsrörelsen (Sörqvist, 2004; 
Bergman & Klefsjö, 2012) mfl. 
 
Även Knight (2012) drar slutsatser om systematikens fördelar: ”…we were empowered to develop 
tighter standards, and a means of reliably evaluating student learning and measuring their progress. 
Our approach rests on the basic assumptions that decisions should be based on facts made evident 
through the collection and analysis of data. These facts determine what to change, how, and whether 
or not the solution is effective” (Knight, 2012, s. 75) och lyfter fram fördelar som en mer trovärdig 
bedömning, och beslut till förändringar som vilar på fakta. 
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I sin studie kring hur kurser utvärderas, funderade Lilja och 
Richardsson (2012) kring hur passiva studenter kunde blir mer 
engagerade i program- och kursutvecklingsprocessen. I sin 
tillämpning av Appreciative Design visade de också hur klassiska 
utvärderingsmodeller inverkar negativt på elever och lärare. 
Lilja och Richardsson lät eleverna vara medskapande i att 
identifiera utvecklingsmöjligheter och nya lösningar utifrån en 
systematisk analys av elevernas egna berättelser om när deras 
personliga lärande, handlingskraft och företagsamhet varit som 
bäst i kursen. Om eleverna själva reflekterar över sitt lärande 
och medskapar sin utbildning upplevde Lilja och Richardsson 
(2012) också att eleverna blev mindre kritiska.  
 
Sammanfattningsvis drar både Good (1996) samt Lilja och 
Richardsson (2012) slutsatserna att kvalitetsarbetet på 
klassrumsnivå kan ge goda resultat, i form av exempelvis ökat 
studentengagemang, ökad undervisningskvalitet och 
upplevelsen för eleverna. 
 

2.4 Kund – brukare - elev 
 
I skolvärlden finns många kunder; föräldrar, elever, framtida 
arbetsgivare och det kommunala och statliga uppdraget. De 
primära kunderna - brukarna -är dock eleverna. Eftersom det är eleverna som skolan i första hand 
finns till för, är elevupplevelsen i sig viktig och intressant att mäta. 
 
I Satisfaction –A behavioral perspective on the consumer (2010) menar Oliver att företag som vill 
ligga i framkant, behöver möta eller överträffa kundens förväntningar genom att kontinuerligt 
utvärdera och aktivt samla in information. Oliver konstaterar vidare att kundnöjdhet ökar lönsamhet 
för företag i den privata sektorn. Omsatt till den kommunala verksamheten kan man tänka sig andra 
spin off effekter såsom: gott rykte och rekommendationer. 
 
Stephen Gibbons och Olmo Silva  har vidare undersökt just elevperspektiv, resultat och nöjdhet 
(2011). De adresserar relationen mellan ”glad elev- bra resultat”. “Given the importance of wellbeing 
in childhood for adult outcomes, there is a surprising lack of evidence on the determinants of pupils’ 
happiness and wellbeing in school (or elsewhere). Our research makes a first step at narrowing this 
gap” (Stephen & Olmo, 2011, s. 313).  
 
Om eleverna är nöjda – kan man då utgå från att föräldrarna också är det? Enligt Gibbon och Silva 
baserar sig elevers och föräldrars åsikter på olika saker. ”Clearly, parental perceptions are much more 
strongly linked than pupil perceptions to schools’ observable academic quality” (2011, s. 319). Medan 
elevernas omdöme utgår från sin egen upplevelsen i skolan: ”Teenagers do not seem to care about 
school quality as measured by test-based value-added, or peer group quality as measured by other 
students’ KS2 test scores, except in so far as it is correlated with their own KS2-to-KS3 progress” (ibid. 
s. 319).  De drar slutsatsen att eleverna baserar sin nöjdhet på helt andra faktorer än sina föräldrar. 
 
Vad gäller kundnöjdhet rapporterar Gibbons och Silva (2011) att följande faktorer korrelerar: 
 

     Lärare & skola 

Lärmiljö &     
kursinnehåll 

 
 
Studenten själv 

Figur 3Fritt efter Appreciative 
Evaluation, Lilja, Richardsson, 2012 
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”In line with the literature on adults, we find that male pupils tend to be less happy than females. 
Parental education, occupation, marital status and age are associated with pupils’ wellbeing at 

school, but not very strongly. Interestingly, doing sports regularly is associated with a lower 
probability of being unhappy, although variables capturing the pupils’ relations with his/her friends 
(how often he/she went out in the past 7 days) are not significantly associated with pupil wellbeing” 

(ibid. s. 312). 
 

Hur eleverna uppfattar sin skola och lärandesituation är med andra ord inte exkluderat till den egna 
prestationen utan varierar därtill beroende på tillhörighet i sub-grupper, till exempel könstillhörighet 
och idrottsaktiviteter utanför skoltid, medan föräldrarnas uppfattning om skolan utgår från de 
inträdeskrav och resultat som skolan uppvisar.  

2.5 Vad är effektivt för elevernas progression? 
 
Pedagogikforskarna Håkansson och Sundberg har i sin rapport Utmärkt undervisning. Framgångs-
faktorer i svensk och internationell beslysning (2012) sammanställt det senaste decenniets aktuella 
pedagogiska forskning. De fastslår där att mycket forskning finns, men att den har svårt att nå ut till 
utövarna.  
 
Detta skulle kunna innebära att vad som inte fungerar därmed riskerar att dröja sig kvar. Bland annat 
vet man, argumenterar de, att språkbristmodeller, kompensatorisk undervisning, åldersintegrering, 
nivågrupper, och undervisning med utgångspunkt i olika lärstilar, inte har särskilt starkt stöd, eller till 
och med. visat sig ha negativa konsekvenser för elevernas progression (Håkansson & Sundberg, 
2012). 
 
Det som fungerar har svårt att nå ut. Enligt Håkansson och Sundberg är det känt att de 
högpresterande eleverna kan gynnas av en nivågruppering, och man vet att skillnaden mellan pojkar 
och flickor är mindre än variationen för flickor eller pojkar, inom en viss årskurs. De lyfter också fram 
att de främsta faktorerna för gynnsam inlärning är lärarens kompetens och val, höga förväntningar 
och ”den tid föräldrar lägger på samtal, lek och läsning med sina barn kommer att påverka dem 
mest” (Håkansson & Sundberg, 2012, s. 79-80, 83).  
   
För att förbättra skolresultaten söker skolsverige efter de effektivaste sätten. En forskare som har 
lyfts fram under de senare åren är John Hattie. Hattie framför att det är läraren mer än någon annan, 
som i sin profession kan påverka undervisningen, och därmed resultaten, genom feedback och 
medveten styrning av undervisningen.  ”The effects of feedback, although positive overall, are 
remarkably variable. There is as much ineffective as effective feedback. My work over the past years 
has concentrated on better understanding this variability and on clarifying what makes feedback 
effective—or not” (Hattie, 2012, s. 18). Hattie menar att feedback måste klargöra vart eleven ska, hur 
progressionen för närvarande ser ut, och vad nästa steg är.  
 
Det skulle hjälpa, argumenterar Hattie, om läraren tog in feedback från eleven för att se hur mycket 
av den som eleven tagit till sig. “At the same time, teaching students how to receive such feedback 
can help the students see what they know (their strengths) and don't know (their gaps) and engage 
them more deeply in seeking feedback or additional learning” (Hattie, 2012, s. 19).  
 
Hattie beskriver även andra faktorer som inverkar på elevernas inlärning: ”In my review of more than 
900 meta-analyses on the factors that most affect student learning, student expectations and self-



 

18 
 

reported grades came out on top” (2103, s. 62). Hattie menar att eleverna presterar bättre om de fått 
skatta sig själv initialt i arbetsområdet. 
 
Man kan förstå detta som att Hattie menar att en större progression sker då eleverna själva deltar i 
processen med att förstå var de är och vart de ska. Detta gäller emellertid inte alla studenter, vilket 
Hattie även lyfter fram: “On the one hand, this is good news as it supports the claims in the current 
articles that students, especially brighter students, are very good at judging their own performance. 
However, the news is not so good for students of lower ability who are not only lower achievers, but 
who also have poorer calibrations of their performance” (Hattie, 2013, s. 63). Hattie menar att elever 
som har hög nivå av självsäkerhet, inte alltid har en hög nivå av korrekt självskattning, vilket i sig kan 
leda till en besvikelse och då utgöra ett hinder för inlärning. Detta kan ses som en viktig anledning till 
att eleverna får feedback från flera håll; sig själva, före under och efter arbetet, från sina kamrater 
och lärare, för att skapa en så bred bild av sitt lärande som möjligt. 
 
Hattie och Fullan motsäger inte varandra. De fokuserar på olika aspekter av lärandet: Hatties som ett 
verktyg för läraren att tillämpa och Fullans som en strategi och förhållningssätt. 

2.5.1 Ledarskapsperspektiv 
  
Ledarskapsperspektivet, är ju dels det ledarskap som läraren utövar, och dels det rektorn på varje 
skola har. Hargreaves och Fullan menar att läraryrket står inför en ny reform, och att den omdaning, 
för att möta det nya tuffa kräver en rektor som är; ”ett slags ledare som jämkar samma och 
interagerar ansvar utåt med personligt och kollektivt professionellt ansvar inåt/…/ som inriktar sig på 
att utveckla lärarnas professionella kapital ” (Fullan & Hargreaves, 2013, s. 73). De betonar att fokus 
inte ska ligga på att jaga fram dolda juveler, utan att det är den stora massan lärare som måste satsas 
på. De skolor som hade bäst resultat hade rektorer som var utmärkande med en kvalitet: De deltog 
med personalen i lärande och för att föra skolan framåt (ibid). 
 
Det handlar om att bygga en bred kompetens i hela landet, där läraren har en ledarroll. Att leda 
lärare, innebär således kompetens att utveckla ledarskap. En ansats som är tillämpbar inom 
utbildningsväsendet är Appreciative Leadership. Appreciative ansatsen återfinns inom separata 
inriktningar såsom Appreciative Leadership (Whitney, 2010),  Appreciative Inquiry och Appreciative 
Design (Lilja & Richardsson, 2012).  
 
Appreciative Leadership lyfter fram fem huvudområden: 
 

” Inquiry – ask positively powerful questions 
Illumination – bring out the best of people and situations 

Inclusion – engage with people to co-author the future 
Inspiration- awaken the creative spirit 

Integrity – make choices for the good of the whole” 
 (Whitney, 2010, s. 23) 

  
Ansatsen innebär medvetet tillämpade ledarskapsstrategier, ett förhållningssätt som genomsyrar 
relationen mellan lärare och elev.  Precis som återkoppling är en liten del av elevperspektivet, där 
också , samskapande och påverkan sker, så är detta: inkludering "inclusion" en del av 
förhållningssättet där integritet,  nyfiken förfrågan "inquiry" , synliggörande och inspiration. 
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2.6 Co-Creative Learning 
 
Två faktorer som återkommer både inom forskning om framgångsrik pedagogik (Fullan, 2016; Napan, 
2010) och som också lyfts fram som centrala vid kvalitetsutveckling inom skolan (Skolverket, 2016) är 
återkoppling och medskapande. Som författaren ser det,  är båda givna delar i en lärandecykel, som 
utgår ifrån Co-Creation.  
 
Samskapande; eller Co-Creation, är således inte ett fixerat begrepp som någon upphovsman har 
ägande över. Det förekommer t ex inom Participatory-ansatsen (Waterman, Tillen, Dickson, & Koning 
de, 2001), Appreciative-ansatsen (Whitney, 2010) och idéen att i olika grad samskapa lärande, 
återfinns under fler begrepp såsom till exempel Collaboration (Fullan M. , 2016), Co-Creation (Napan, 
2010) eller som förutsättning om undervisningens design har på empowerment (stärkande) och 
inclusion (inkludering) (Lilja & Richardsson, 2012). 
 
En som forskat kring Appreciative Co-Creative Inquiry, ACCI, är Professor Ksjenia Napan. Napan 
erbjuder medskapande kurser på högskolenivå i Asien. Hon hävdar att en inkludering av studenterna 
till att bli medskapare på en högre nivå, än enbart genom momentet som inkluderar bedömning och 
feedback, ger långt högre resultat. Hennes metod: ACCI är en metod influerande av Appreciative 
Inquiry, och en filosofi som fokuserar på det holistiska hos människan, människans styrka och 
inneboende förmåga (Napan, 2010). Den fokuserar på frågor om andlighet, och framgång, om 
människan och hennes kognition. 
 
”Good collaboration reduces bad variation" konstaterar Fullan (2016) och åsyftar en förändring av 
själva kulturen inom skolan. En slutsats författaren tolkar utifrån hans resonemang är att målet; att 
bli en lärande organisation, i Fullans mening innebär att lärare både upptäcker, utvecklar, lär av sig 
själv och lär ut till andra och lär av andra i ett slags samskapande anda. Det resultat man bör 
eftersträva menar Fullan är Collaborative cultures (se figur 2) (ibid). 
 
Emedan de (Napan och Fullan) har sina likheter, så talar Fullan inte om medskapande utifrån någon 
filosofisk ansats. 
 
Skolverket menar att elevinflytande tar sig många olika uttryck: elevinflytande sker oftast inte som 
respons på en begäran att kunna få ut mer av sin utbildning, utan främst sker när det ”/…/handlar 
om att förhandla bort studietid och dra ner på kraven i skolan /…/” (Skolverket, 2016).  
 
Denna studie, hade kunnat lyftas in Educational Design, Co Design, eller annan Design Teori  som 
fokuserar på kollaboration och didaktik (se t ex Karlgren och Ramberg, 2012). Fokus på Co Creation 
svarar mot arbetets avgränsning och utvecklingen av metoden, men hindrar inte att arbetet i ett 
senare skede ses i ljuset mot dessa. 

2.6.1 Återkoppling 
 
Dylan Williams har varit som en frontfigur i framväxandet av formativ bedömning. I sin bok Att följa 
lärande. Formativ bedömning i praktiken (2013) lyfter Williams i sin å andra sidan fram hur man när 
man diskuterar feedbackens effekter, försummat att lyfta fram långtidseffekter, och bara fokuserat 
på de korta vinsterna, och hans slutsats är att feedback kan vara bra, men att den inte behöver vara 
det. (ibid.) 
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Det som i skolvärlden nämns som feedback, eller återkoppling, har länge varit ett etablerat sätt att 
arbeta inom näringslivet. "Du jobbar snabbt i cykler, gör justeringar utifrån vad du ska göra och vad 
du lär dig på vägen och koncentrerar dig bara på vad du behöver göra" (Rother, 2013, s. 135). På 
Toyota, arbetar man med PDCA cykeln (figur 1), med en uttalad förväntan som systematik för ständig 
förbättring. 
 
Även effektforskningen inom skolan visar att återkoppling ger kraftfulla effekter på elevers lärande. 
Återkoppling av hög kvalitet ligger på lika höga effektnivåer som strukturerad undervisning, 
ömsesidig undervisning och elevers tidigare kognitiva förmåga  (Hattie, 2009). I sin artikel 
Visible Learning (ibid) betonar han tydlighet och specificering av mål, och kännedom om nästa steg, 
eftersom den kritiska punkten för lärande utgörs av elevers konstruktion av kunskap och idéer. Hur 
passionerad och engagerad läraren är spelar också roll, och det gör även klassrumsklimatet, huruvida 
det är tillåtande eller inte. ”Till syvende och sist, menar Hattie är det dock eleven som avgöra vad han 
eller hon vill lära sig eller inte” (ibid, s. 239). 
  
Forskning visar att "de flesta elever får för lite informativ respons, det vill säga återkoppling, på sitt 
arbete" (Hattie, 2009, s. 220) vilket delvis kan bero på lärares tidsbrist, men det påvisas också att 
eleverna via självbedömning och självreglering själva kan spela en avgörande roll. När de själva 
reflekterar kring kvaliteten på produktion och processer, blir de själva nyckelpersoner inom den 
formativa bedömningen (ibid.). Forskning bekräftar positiva effekter från elevernas egna 
självbedömningar i matematik och skrivande. Den visar också att elever som själva sätter upp mål, 
gör flexibla planer för att nå dem och själva bevakar sin process tenderar att lära sig mer än elever 
som inte gör detta. Mindre effektiva elever har minimal självreglering och är mer beroende av 
externa faktorer som lärare, kamrater, handledning eller utifrån kommande återkoppling.  
 
PASA är en modell utformad av John Hattie och Helene Timperley (Hattie & Timperley, The power of 
feedback, 2007). Modellen argumenterar för feedback, av sig själv och av kamrater. Men Timperley 
och Hattie menade att självreflektionen inte gav lika god  sin studie beskriver Lois Harrisa, Gavin 
Brown och Jennifer Harnett sina erfarenheter kring tillämpningen av feedback enligt denna modell. 
De framhåller möjligheter för elever:  ”Peer- and self-assessment (PASA) can lead to increased 
student self-regulation and achievement./…/ PASA allows students to participate in the assessment 
and evaluation process, which is an important part of the self-reflection phase.” (Harrisa & Brown, 
2015, s. 266), men understryker att modellen är svårtillämpad.  
 
Enligt Harrisa och Brown (2015) låg modellens emfas på att genomföra en mängd olika slags vid 
feedback och mäta effekterna. De motsätter sig också Hatties och Timperleys idé om att feedback till 
sig själv inte leder till ökad akademisk progression, utan menar att själv-feedback måste vidgas i sin 
terminologi, för att bli mer nyanserad innan sådana slutsatser kan dras. 
 
För att summera detta kan man fastslå att medskapande som sådant kan ta olika vägar: om det tar 
vägen in i lärarengagemang, ger samtlig framlyft teori ett bifall, ser vi å andra sidan på den faktiska 
tillämpningen så varierar den sig, från en viss filosofisk ansats, till en pragmatisk, och utan lärar-
ansvar kan det handla om ett pseudo-inflytande, där en negativ trend befästs.  Återkopplingen har 
också belysts med både för och nackdelar, även den kan tillämpas på olika plan och sätt, genom 
variation på frågor och frågeställare.  
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5. Metod 

I detta metodavsnitt lyfts den övergripande ansatsen fram, tillsammans med underliggande metoder 
för datainsamling. Slutligen beskrivs genomförandet, sammanvävt med utdrag ur forskardagboken 
(Processbeskrivning, bilaga D). 

5.1 Bakgrund till studien och förförståelse 
 
Den studie som genomförts inom ramen för denna uppsats kan kategoriseras som Action Research. 
Action Research är som en bro mellan praktik (practice) och akademi (research). Båda perspektiven: 
det akademiska och det lokala, är därför viktiga att lyfta fram. Inom ansatsen söker man förändra 
lokalt, i praktiken, men också använda sig av vetenskap. Det är därför intressant att veta vad som 
väckt tankarna på att genomföra studien.  
 
Studien har genomförts på en grundskola i Stockholm. Skolan kännetecknas av hög andel behöriga 
lärare, höga meritvärden och höga resultat på medarbetarenkät än andra ”skolor i Stockholms 
Stad”1. Skolor har också, under 2000-talet, emottagit kvalitetsutmärkelsen ”Bättre Skola”. 
 
Författaren är yrkesverksam som lärare på skolan och fick ta del av kundutvärdering i den lokala 
brukarundersökningen för 2015. Diagrammet visade två tydliga avvikelser: eleverna hade angett att 
de inte visste vad de skulle behöva göra för att nå målen/nästa steg och att de fick jobba för lite med 
IT. 
 
Som svar på detta introducerade författaren Formativ Bedömning i Virtuell Portfolio som ett 
pilotprojekt, och fick idén till denna studie, där eleverna involveras i systematiskt kvalitetsarbete, 
utifrån det klassiska kvalitetshjulet i klassrummet.  
 
Studien som berörs i denna uppsats genomfördes i årskurs 9, under tre månader, mellan augusti och 
november, 2015.  
 

5.2 Action Research - Aktionsforskning 
 
Den här uppsatsen är baserad på Aktionsforskning. Aktionsforskning eller Action Research, AR, är en 
metod sprungen ur de pedagogiska fälten. Idén till AR föddes när forskaren Kurt Lewin under 40-
talet, inte hittade en passande metod att studera det man själv påverkar (Lewin, 1946). Ett område 
där AR tillämpas är ofta inom forskning kring utbildning, där läraren är delaktiga i det som ska 
undersökas (Creswell, 2011).   
 
” Action research is a period of inquiry, which describes, interprets and explains social situations while 

executing a change intervention aimed at improvement and involvement. It is problem focused, 
context-specific and future-oriented. Action research is a group activity with an explicit critical value 
basis and is founded on a partnership between action researchers and participants, all of whom are 
involved in the change process. The participatory process is educative and empowering, involving a 
dynamic approach in which problem identification, planning, action and evaluation are interlinked. 

Knowledge may be advanced through reflection and research, and qualitative and quantitative 

                                                 
1 I undersökningar där alla skolor i kommunen jämförts, visade resultat från båda undersökningarna över snittet 
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research methods may be employed to collect data. Different types of knowledge may be produced by 
action research, including practical and propositional. Theory may be generated and refined, and its 

general application explored through the cycles of the action research process.” 
(Waterman, et al, 2001, s 11) 

 
Definitionen stämmer väl överens med Creswell, (et al, 2011) och har behållit det syfte Lewin 
ursprungligen formulerade, “a comparative research on the conditions and effects of various forms of 
social action and research leading to social action” (1946, s 34). Inom Action Research forskningen 
ligger att det i huvudsak är en kvalitativ ansats som bör tillämpas, men för att finna mer heltäckande 
svar kan datainsamlingen vara både kvantitativ och kvalitativ. Därtill präglas Action Research av det 
faktum att den som utför empirin deltar i arbetet och det gör även de studerade. Det är Action 
Research.  
 
Valet av metoden Action Research grundar sig således på vad som är mest lämpligt för att besvara 
forskningsfrågorna och redogörs för nedan under respektive fråga. För att förstå något måste man 
beskriva det. Studien är en experimentell studie med både kvalitativ och kvantitativ data. Studien är 
både beskrivande och förklarande. Den är avgränsad till tillämpandet av systematiskt kvalitetsarbete 
på klassrumsnivå, under genomförandet av tre bedömningsmoment, under hösten 2015, och 
avgränsar sig till att söka svar på tre forskningsfrågor:  
 
Hur kan lärare arbeta för att involvera eleverna med systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå? 
För att svara på hur man kan arbeta för att involvera eleverna, krävs att man är delaktig och flexibelt 
samskapar tillvägagångssättet. En forskardagbok har använts för att samla observationer och 
reflektioner (se Processbeskrivning, bilaga D). 
 
Hur påverkas progressionen av elevens lärande?  
För att svara på hur progressionen påverkas har kvantitativa mätpunkter jämförts. En tidsserie har 
genomförts och mätts mot en kontrollgrupp. 
 
Hur upplever eleverna systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen? 
Slutligen; elevupplevelsen har mätts genom två digitala enkäter, samt en avslutande fokusgrupp där 
frågorna utarbetats utifrån teorin Appreciative Inquiry och eleverna utvärderar arbetet utifrån tre 
nivåer (se figur 3).  
 
Studien har genomförts i ett klassrum, under augusti till november, där ett visst arbetssätt har 
implementerats. För att undersöka hur effekterna av just detta arbetssätt har varit har elever som 
inte medverkat exkluderats från statistiken, även om de är inskrivna i undervisningsgruppen.  
 
För att ge en rättvisande bild har endast elever som deltagit i den ordinarie undervisningen 
inkluderats.  Action Research forskningen har ofta haft som syfte att inkludera de marginaliserade 
eller de som är utanför. (Creswell & Clark, 2011). Författaren ser ingen motsättning i detta, eftersom 
den kvalitativa ansatsen handlar om att studera verkligheten så som den är, inte tillrättalagd.  
Eftersom studien undersöker hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan genomföras på klassrumsnivå, 
där eleverna deltagit, innefattas de elever som deltagit i de bedömda momenten, oavsett om de 
deltagit på ett, två eller alla tre. 
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5.3 Kvalitativ och kvantitativ metod – aktionsforskningens design 
 
I den kvalitativa ställer man sig frågan, och skapar mer kunskap för att förstå detta fenomen, förstå 
det och beskriva det. I den kvalitativa forskningsansatsen, är ambitionen att studera saker i sitt 
naturliga sammanhang, och öppna för möjligheten att upptäcka det ej förväntade (Creswell & Clark, 
2011). Emedan den kvantitativa ställer en hypotes och testar den. En kvantitativ studie genomförs 
också på ett avgränsat sätt i ett visst sammanhang på ett styrt sätt, inom ramen för ett experiment 
som kan beskrivas i detalj. Enkäter hör traditionellt hemma inom kvantitativ metodik. Dessa har 
kompletterats med öppna frågor. Det ger en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod.  
 
Forskardagbok har använts för att samla observationer och reflektioner. Mönster och hinder, saker 
som inte kunnat förutses, och saker som legat till grund för förändringar i genomförandet noterades 
(se Processbeskrivning, bilaga D). 
 
En tidsserie har genomförts.  De faktiska mätpunkternas kvantifierbara data och mätbara förändring 
och möjliggjorde en jämförelse med kontrollgrupp. 
 
Elevupplevelsen har mätts genom två digitala enkäter, samt en avslutande fokusgrupp, där en 
eventuell förändring i upplevelsen vartefter studien pågått analyserats.  
 
Dessa former av datainsamling anses vara av tillräckligt åtskilda för att triangulering ska kunna ske. 

5.3.1 Validitet och reliabilitet i studien 
 
Att lyfta frågan om validitet och reliabilitet är alltid viktig, men i action research är det extra viktigt 
eftersom författarens subjektiva, medvetna eller omedvetna bedömningar, ord, handlingar och  
interaktion påverkar det som ska mötas och det urval som uppfattas. För att motverka dessa har 
bedömningarna av de tre momenten helt eller delvis olika bedömare, resultaten från de tre 
mätningarna ställdes sedan mot en kontrollgrupp, slutligen triangulerades den insamlade datan. 
 
Bedömningarna gjordes på en bokmunta (en muntlig bokredovisning), ett argumenterande tal och 
ett muntligt nationellt prov. Den första bedömdes av författaren, den andra av en ämneskollega, 
författaren och en lärarkandidat, och den tredje av en lärare i ett annat arbetslag.  
 
Kontrollgrupp 
 
En kontrollgrupp om lika många elever, genomförde de två senare momenten. Dessa elevers 
tidsserie jämfördes sedan mot den undersökta gruppen, eftersom en viss progression alltid är 
förväntad och det är intressant att se om det finns någon tendens till att gruppen som tillämpade 
arbetssättet för kvalitetsutveckling skiljer sig i progression från det andra.  
 
Undervisningen i kontrollgruppen är lika i den meningen att även den är formativ, läraren har lika 
många behörighetsår, har samma ålder, kön, eleverna kommer från samma upptagningsområde, och 
instruktioner och bedömningsmatris densamma.  
 
Trots detta kan andra faktorer hämma reliabiliteten. Undervisningen skiljer sig exempelvis alltid åt 
emellan lärare; läraren i kontrollgruppen har en Arete-meritering och läraren i den undersökta 
gruppen arbetar med systematiskt kvalitetsarbete; visuell styrning, PDCA och styrkebaserat 



 

24 
 

ledarskap. Undervisningsgrupper bildar ofta en egen kultur, och skiljer sig åt även de, fastän de 
kommer från samma upptagningsområde. 
 
Den undervisningsgrupp som undersökningen utfördes på hade både skolans högsta och lägsta 
meritvärden. Flickorna utmärkte sig med skolans högsta meritvärden, och pojkarna de lägsta. Även I 
kontrollgruppen fanns skillnader, men inte lika stora. 

5.4 Data - utformning av mätning och insamling 

5.4.1 Utformande av underlag för data och datainsamling  
Omfattningen av datainsamlingen rör dels utvärderingen av arbetssättet och dels mätning av effekter 
arbetssättet haft. Nedan presenteras planeringen i svensk-ämnet under perioden. 
 
Studien har genomförts i överlappande faser.  
 

 
Figur 4 illustration över genomförandefaser 

Utvärderingen av arbetssättet skedde i samband med uppstarten (enkät), mitt i terminen (enkät) 
samt konkluderande (fokusgrupper) efter att omdömen och betyg var satta. Mätning av progression 
följde de bedömda momenten; bokmunta, argumenterande tal samt Nationella Provets A-del, ovan 
benämnda moment 1, 4 och 32.  
 
Kvantitativ metod tillämpades på den tidsserie av bedömda moment som eleverna gjort, samt på den 
summativa delen av enkäterna. Den kvalitativa ansatsen tillämpades på övrig datainsamling.  

5.4.2 Utvärdering av arbetssätt – enkät, fokusgrupp och forskardagbok  
Arbetssättet utvärderades genom enkäter och en fokusgrupp. Forskardagbok användes för att samla 
reflektioner, observationer och noteringar. 
 
Datautformande och datainsamling  
Som applikation valdes en online-baserad enkättjänst. Frågorna var både flervalsfrågpr, där eleverna 
skattade sig själv och öppna frågor, där ett fritextsvar kunde ges, (bilaga C). Den första enkäten 
                                                 
2 Författarens kommentar. Det är korrekt att moment 2 inte bedömdes. Alla moment i skolans värld bedöms inte, utan är 
kreativa och en del av elevernas färdighetsträning, omvärldsorientering och syftar till att bredda kulturell medvetenhet och 
utveckla sociala förmågor. 
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syftade till att ta reda på vilken syn eleverna har på planering och involvering. Enkät nummer två 
syftade till att svara på om de förändrat sin syn, samt utvärdera sitt första arbetsområde (bilaga C). 
Enkät två skickades först ut till en grupp, men när läraren insåg att det inte fungerade att använda 
samma frågor, drogs den tillbaka.  
 
”Ett problem med utvärderingen har uppstått. Trodde samma enkät skulle fungera. Det visade sig 
inte göra det. Men det hade varit lättare att jämföra.  Gjorde enkät på en grupp sen gjorde jag om 
enkäten och utförde den igen Insåg att den inte svarade på frågan "nådde de sina mål". Testade då 
plotta - och att eleverna fick peka_ "Stämmer ej stämmer något" - Men insåg sen att min närvaro 
som bedömande lärare inverkade på deras svar…Och de blyga svarade "något kanske". (ur 
forskardagboken, 20/10-15 ) 
 
Samma elever fick då komma fram och plotta i hur de utvecklats. Vid genomförandet framkom att 
närvaro av läraren hade en påverkan på elevernas svar. Det verkade dessutom förefalla som så; att ju 
närmare läraren, rent fysiskt var, desto mer justerade eleverna svaren, detta trots att läraren i ett 
senare skede tar del av svaren. 
 
”Funderar på hur "check" ska synliggöras. Skriver först 100% klarat E. Men när elevernas egna 
resultat ska synliggöras blir det svårt. Frågar dem en och en. Svaret blir "jag minns inte mitt mål". I 
samma sekund som frågan ställs inser jag hur irrelevant den är. Utveckling har skett. Mer utveckling 
än de/det mål de satt upp. Kanske andra framsteg än de trodde. Eftersom kunskapen i 
färdighetsträning inte låter sig dresseras in i givna utvecklingssimbanor som alla konsekvent följer. 
 
En bättre fråga hade varit kvalitativ. "Tänk tillbaka på augusti. Beskriv hur du har utvecklats. 
Hur upplever du en förändring kring hur du tänker kring 
Hur tänkte du i våras och hur tänker du nu när det gäller; 
-att eleverna är med och planerar 
- du kan sätta dina mål 
- din muntliga förmåga”  (Ur forskardagboken 20/10-15 ) 
 
Fastslog så att det bästa var att den andra enkäten, så mycket det gick, skulle likna den första, men 
att de frågor, som ledde till irrelevanta svar, skulle strykas. 
 
Vid datainsamlingen gjordes en ansats att alla elever skulle genomföra den så nära inpå 
varandra som möjligt. Då vissa hade svårt att komma in i datorerna utfördes enkäterna 
under en vecka, (om de inte kunde den ena lektionen gick det nästa).  
 
Avslutande fokusgrupp 
 
Eleverna delade in sig själva utifrån klassrumsmöbleringen. Totalt var det sex fokusgrupper. De fick 
informationen att studien var slutförd och att de nu skulle få utvärdera. Instruktionerna som gavs var 
att de skulle spela in sina svar. De fick ett frågepapper med frågor utformade inspirerade av 
Appreciative Inquiry, som utgick från de tre nivåerna (se figur 3) där alla uppmanandes att delta och 
försöka att ge exempel. Grupperna gick åt olika håll och återkom till lektionssalen med sina 
inspelningar. Dessa skickades till mig via Airdrop och transkriberades. 
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Forskardagbok 
 
Forskardagbok är ett instrument för att notera observationer, beteende, förloppet, aspekter och 
resultat. Forskardagbok används för att förstå hur ett kontinuum kan växa fram, och dess nytta är 
beskrivande, snarare än tillrättaläggande (Schwandt, 2015). Eftersom studien var medskapande, 
behövde observationer, reflektioner och tankar kring genomförandet noteras för att ligga till grund 
för minnet och hur själva genomförandet växt fram. Vi satte mål, och hade visioner och planer, men 
dessa justerades ständigt i förhållande till den output som den deltagande forskaren uppfattade.  
 
Förhållningssättet har varit pragmatiskt och inspirerat av Appreciative Leadership. ”Your Appreciative 
Leadership task in then to become relationally aware, to tune into patterns of relationship and 
collaboration- that is, to see, hear, sense and affirm what is already happening in order to best relate 
to it” (Whitney, 2010, s. 6). 
 

5.4.3 Mätning av effekterna på genomfört arbete 
 
Progressionen mättes i studien genom en tidsserie som följde tre arbetsmoment; en bokmunta, ett 
argumenterande tal och den muntliga delen på Nationella Proven i svenska för år 9.  För ökad 
validitet mättes bedömnings moment två och tre mot en kontrollgrupp som genomfört samma 
arbetsmoment. 
 
Etiska ställningstaganden 
 
Avsikten med studien har varit att så långt det är möjligt skydda integritet och individuella 
prestationer och åsikter. Tillsammans med eleverna har vi kommit överens om att genomföra en 
empiri. Det klargjordes att deltagande är frivilligt och resultaten anonyma. Ett dokument som 
förtydligade studiens syfte och efterfrågade vårdnadshavarnas godkännande skickades ut och 
samlades in. Enkäterna meddelades vara frivilliga och anonyma. Eleverna fick i förhand veta att 
resultat skulle redovisas, men utan att lämna ut någon individ, och, deras individuella mål hölls 
privata genom individuella konton. Resultaten redovisades sedan per undervisningsgrupp och i 
”flickor” och ”pojkar”. 
 
Datautformande och datainsamling  
 
Elevernas betyg bedöms utifrån matriser. Dessa innehåller kriterier för svenskämnets betyg A, C och 
E. Kriterierna är hämtade från Lgr 11, Skolverket. Svenskämnets har många kriterier, så endast de 
som är relevanta för arbetsområdet väljs ut. Matriserna återfinns i bilaga 1. 
 
Om samtliga kriterier under betyg C var uppnådda, gavs ett C i betyg. Om kriterierna uppnåddes 
delvis (i den ena frågan, men inte den andra, i en del av resonemanget, men inte det andra) 
markerades det med ett C-. Om det mer än väl uppfyllde kriterierna, men inte inkluderande kriterier 
från A, markerades C+.   
 
På samma sätt markerades det för samtliga kriterier. (Om alla kriterier under A var uppfyllda sattes A, 
om A kriterierna var uppfyllda, men inte genomgående sattes A-. ) 
 



 

27 
 

Mellanbetygen B och D brukar inte sättas på enskilda bedömningsmoment, utan A, C och E är de som 
har kriterier. Riktlinjerna för att sätta B och D är emellertid dessa: för att få ett B ska alla av C 
kriterierna vara uppfyllda och mer än hälften av A-kriterierna. Motsvarande gäller D. 
 
Betygen räknades sedan om till en siffra. Eftersom lärare i sina informella bedömningar markerar 
mer specificerat än betygen, har skalan anpassats för att kunna användas med lärarnas faktiska 
nedskrivna bedömningar, där D+, anges motsvara D-C, och ligga mellan D och C-. Detta för att göra 
bedömningen mer nyanserad och precis. 

 
Figur 5 Betyg omräknade i värden 

Bedömning av bokmunta 
 
Med en bedömningsmatris lyssnade författaren igenom elevparens inspelningar. De förmågor som 
eleverna uppnått markerades i matrisen.  
Bedömning av argumenterande tal 
 
Med två skilda bedömningsmatriser satt en NO-lärare, en lärarkandidat och författaren åtskilda och 
iakttog elevernas framförande av ett argumenterande tal. Framförandet gjordes i aulan, och eleverna 
satt på rad och gick upp på scenen en och en. Alla grupper genomförde sina tal under en vecka. 
Samtliga bedömare var med utom vid två framföranden där eleverna varit sjuka. Dessa filmades för 
att möjliga göra bedömning. Framföranden avslutades med en kollegial samreflektion kring 
bedömningen. 
 
Bedömning av Nationella Provets A del 
 
En sal och ett grupprum användes. 140 elever i årskurs nio, skulle under 1 vecka bli bedömda. Två 
grupper om fyra medverkar per bedömningsomgång. En lärare, som inte känner eleverna, bedömer 
dem. Efter bedömning meddelas den undervisande läraren resultatet. Alla samtal spelas in och 
anteckningar förs.  
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5.5 Dataanalys 
 
Tidsserien visar när bedömningar genomförts. De tre bedömningsmomenten mättes mot det senaste 
terminsbetyget eleven fått; vårterminen 2015.  Färdighetsträningen under de tre momenten, 
fokuserade på den muntliga förmågan, och kriterier som används för att bedöma den 
(bedömingsmatriser se bilaga A och B) och ställdes emot det senaste terminsbetyget. (Notera dock 
att ett terminsbetyg reflekterar fler färdigheter än enbart de som rör den muntliga förmågan). 
Beslutet att mäta på detta sätt togs eftersom betygen är de mest pålitliga, tillgängliga, fasta 
mätpunkterna, och även om den muntliga förmågan bara är en del, så mäts den ändå mot en fast 
punkt, samma fasta punkt som nästa bedömningsområde mäts mot. På så sätt kommer de mätta 
punkterna att kunna jämföras mot varandra. 
 
På detta sätt kunde man se om bedömning skiljde sig från gjord bedömning, samt ifall det skett 
någon förändring, positiv eller negativ mellan de tre momenten.  

5.5.1 Triangulering 
 
Analys av data har inspirerats av Yin (2012).  Han visar på hur det är rimligt att det skrivna ordet 
kategoriseras och att det, till skillnad från den kvantitativa analysen, inte finns någon på förhand 
angiven algoritm. Det handlar alltså mer om att identifiera logiska teman och sätta samman de 
angränsande med varandra. Detta sätt har tillämpats på analys av fokusgrupp och de öppna svaren 
i enkäterna. 
 
Då enkäterna var genomförda, laddades en xlm-fil ner från onlinetjänsten och matades in i Excel. I 
Excel sammanställdes resultaten för de båda mättillfällena.  
 
Eftersom att enkät två ändrats, valdes en fråga bort. Två andra frågor justerades i 
svarsalternativen, där en femgradig skala angetts fanns i enkät två en tre-gradig skala. De som 
svarat alternativ 1-2, placerades således in i 1, och de som svarat 4-5, placerades in i 3. 
 
Stapeldiagram utformades för de svar som bestod av kvantitativ art. Analysen utgår från de 
kvantitativa skillnaderna och likheterna i elevens självskattning, för att identifiera en förändring. 
 
I slutet på var enkät gavs möjlighet för eleven att uttrycka sig, dessa svar sammanställdes och lästes 
igenom flera gånger utan att någon klar bild ensidighet framkom. Därefter fick svaren vila och 
författaren läste dem igen. En ansats att gruppera dem under teman gjordes.  De teman, och även så 
kallad. ensamvargar, som framkom redovisas, likväl som mängden elever som valde att svara. Detta 
kallas pattern-matching hos Yin (2012) och är ett av de sätt som vanligen tillämpas inom fallstudier. 
 
Ett sätt är triangulering, där flera datakällor vägs samman. Creswell och Clark, beskriver att 
Complementary används för att nå en djupare förståelse för ett fenomen. Vad är det som ligger 
bakom att studenterna gör som de gör. (Creswell & Clark, 2011). I den här studien har 
tillvägagångssättet varit Complementary. Momenten beskrivs i en tidsserie, där enkäter använts för 
att upptäcka avvikelser och förändring och under tiden har bedömning gjorts.  
 
Resultaten från enkät och fokusgrupp, forskardagbok, och tidsserien har sedan skrivit ut och lagts ut 
bredvid varandra, där författaren gjort analyserat dessa för att upptäcka kring likheter, skillnader, 
samband och motsatser, för att nu en djupare förståelse och för att kunna formulera någon form av 
slutsats eller hypotes.    
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Vad gäller generaliserbarhet kan studien uttala sig om lämplighet, med inte utlova samma resultat. 
Den del av populationen som medverkat i denna studie är alltför liten för att kunna uttala sig om hur 
elever i allmänhet skulle kunna utvecklas.  
 
I analys av tidsserier framhåller Yin, vikten av rigoröst sökande efter negativa avvikelser. Detta, 
menar han, är vad som styrker studiens reliabilitet (2012, s. 14) eftersom motsatta negativa 
avvikelser inte kan samexistera kan intressanta fynd framkomma.  
 
Sökande efter avvikelser har inte, och skall inte heller bara ske konklusivt utan vara ett 
förhållningssätt under hela studiens genomförande. På så sätt har avvikelser eller avbrott i tidsserien 
noterats och reflekterats kring: t ex : Hur kommer det sig att flickorna (som annars är 
högpresterande) inte har lika hög progression? Varför har pojkarna högre progression än flickorna? 
Hur kommer det sig att moment två visar högre resultat än moment tre?  

5.5.2 Studiens filosofiska ansats 
 
Studiens filosofiska ansats vilar på Appreciative Leadership så som den beskrivs av Diane Whitney 
(2010). Appreciative Leadership utgår från en positiv världsåskådning, vi synliggör visuellt våra 
framgångar, så att andra engageras och blir inspirerade och har något synligt att följa.   
 
”/…/by engaging with people in communication, inquiry, and collaboration, you can unleash 
potential, generate performance, and ensure the creation of worthy results” (Whitney, 2010, s. 11).  
Kärnar i Whitneys budskap är att genom tillit till varje människas inneboende förmåga, och 
involvering av dem kan fler personer tillsammans frigöra ett bättre resultat än en individ. 
 
Således är inte metoden och dess innehåll på förhand bestämt, inte heller kontrollgrupperna, utan 
det växte fram i samspel. Hur detta växte fram synliggörs i processbeskrivning (bilaga D).   
 
Appreciative Leadership som filosofisk ansats har i detta sammanhang medfört  att eleverna deltar i 
planering och urval av innehåll och metoder. De skapar och genomför och alla deltar i att sätta 
målen. (Whitney, 2010). Genom fortlöpande återkoppling, får de reda på var de befinner sig i 
förhållande till målet. Efter varje arbetsområde utvärderas insatsen i flera steg; utifrån elevens egen 
insats, kursinnehåll, miljö, utrustning och lärare och skola. (Lilja & Richardsson, 2012) Genom att 
eleven vet var den står och vart den ska, kan eleven även ta större ansvar för det egna lärandet. 
(Skolverkets lägesbedömning 2015, 2015, s 10). 
 
Detta nära samspel mellan elever, undervisning, progression och lärare, återfinns som kärnbudskap 
både inom  Appreciative Leadership och Action Research. 

6. Resultat och analys 

Efter en beskrivning av den organisation, presenteras här datamaterialet i följande ordning; enkäter, 
fokusgrupp, tidsserie. Även om dessa kort kommenteras, så följs de även av en sammanfattande 
analys (7.1) där resultaten tolkas mot den teoretiska referensram som angivits.  
 
Skolan är en F-9 skola i Stockholm. Skolan ligger högt i meritvärden och har ett högt söktryck. Det 
innebär att de elever som går i skolan, i stort sett kommer från samma upptagningsområde. Skolan 
är indelad i arbetslag. Arbetslagen som undervisar årskurs 7-9 har 140 elever, delade på två 
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undervisningsgrupper.  Arbetslaget som varit involverade i studien hade vid studiens genomförande 
65 niondeklassare.  De 65 niondeklassarna är indelade i tre lika stora flexibla undervisningsgrupper. 
Grupperna kallas då 9:1, 9:2 och 9:3 och har olika scheman. Det betyder att eleverna inte går i en 
sedvanlig klass, utan byter gruppdynamik, klasskamrater och schema flera gånger per läsår.  
 
Placeringen av eleverna, det vill säga både fördelning av elever i respektive undervisningsgrupp och 
hur eleverna ska sitta i klassrummet, bestäms tillsammans i arbetslaget, där man bland annat tar 
hänsyn till genus, sociala aspekter, förmågor, anpassningar och studiero. Vissa elever har delar eller 
hela sin undervisning i liten grupp, studion. De eleverna har inte inkluderats i studien, eftersom de 
inte deltagit i undervisningen. 
 
Skolan strävar efter en kultur som strävar efter att vara innovativ,  öppen och nyfiken. Det 
möjliggjorde ett pilotprojekt under läsår 14/15. Då utvecklade och tillämpade författaren Formativ 
Bedömning i Virtuell Portfolio, vilket också under denna studie varit en del i elevernas delaktighet, 
och därför kort omnämns. 

6.1 Enkätstudier 
 
Enkäterna utfördes i augusti och november (se figur 5). De refereras till som ”enkät 1” och ”enkät 2”. 
För att se hur enkäter, tidsserie och fokusgrupper, och bedömningar är fördelade över empirin, se 
figur 6. En enkät genomfördes när eleverna var en månad in i arbetsområdet. Samma enkät 
genomfördes sedan i slutskedet. 65 elever deltog vid båda enkäterna, vilket innebar en svarsfrekvens 
på 100%. Elevgruppen bestod av 34 flickor och 31 pojkar. Nedan, i figur 6, ses resultat från den 
initiala användningen av denna enkät. 
 

 
Figur 6 Jag har reflekterat kring mina mål 

I enkät 1 uppger fem elever att det stämmer mycket väl, och 34 att det stämmer, att de reflekterat 
kring sina lärandemål. I enkät 2 är motsvarande andel elever 41 respektive 18 elever. I enkät 1 
uppger 21 elever att de reflekterat kring målen, i enkät 2 är motsvarande siffra 1 elev. 
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Vid frågan om de vill fortsätta arbeta på detta sätt är alternativet stämmer dåligt är oförändrat i 
enkät 1 och 2.  Av de övriga eleverna har flera tagit ställning och Svarsandelen och de som angett 
stämmer väl har blivit 30 % fler.  
 

 
Figur 8 Diagram över elevinvolverande planering 

I figur 8 kan man se att de elever som är intresserade av att vara med och planera eller tycker att är 
mycket intressant i princip utgörs av samma andel, cirka 90 %, både i enkät 1 (58 stycken) och enkät 
2 (59 stycken). Alla utom en elev, hade engagerat sig i frågan i enkät 2. 
  

 
 
Figur 9 Eleverna väljer det påstående som passar bäst in på hur de upplever planering 

74 % av eleverna från början är en positiv inställning till att delta i planeringsarbetet och detta ökar 
marginellt till 77 % i enkät 2 (figur 9).  En sådan stor andel som 14 % respektive 11 % upplever det 
som stressande att vara med och planera. Det var en liten sänkning mellan enkät 1 och 2 och det kan 
tyda på att det var mindre stressande än de först trodde eller upplevde.  
 
I frågan kring visuell styrning, (figur 10) var inte svarsalternativen av den graderande sorten.  
En vana att ta det alternativ längst till vänster (eller det som i vanliga fall symbolisera det högsta 
värdet) kan eventuellt påverka vissa elever.   
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Figur 10 Eleverna väljer det påstående som passar bäst in på vad visuell styrning gör för dem 

De positiva svaren: ”Att lättare se allt vi gått inom och hur långt vi har kommit” ,”Att det blir roligare” 
, ”Att man blir mer engagerad” utgör tillsammans i enkät 1: 75 %, och i enkät 2: 81,5 % och innebär 
således en ökning. 
 

 
Figur 11 Diagram över nöjdhet med utveckling mot mål 

 
I enkät 1 (figur 11) svarade 38 elever (drygt 58 %) att de var nöjda (det vill säga; de som svarat 
”stämmer väl” eller ”stämmer”) med hur de utvecklats mot sina mål. I enkät 2 var motsvarande andel 
48 stycken (74 %).  Det förefaller som att de elever som initialt avvaktat med att svara, beslutat sig 
för att det stämmer eller stämmer väl. 
 
Varje enkät avslutades med öppen fråga, (en översikt av samtliga svar återfinns i bilaga  
E). Nedan presenteras de typiska svaren; hur eleven upplevt skillnaden i arbetssätt. 
 
I enkät 1 väljer 7 elever att svara och uttrycker sig eleverna på följande sätt. 
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Att det ej blir en stressig eller otydlig planering. Som då leder till stress.  
 
I motsats till enkäten, där några upplevt att elevplanering var stressande, uttrycker den här eleven 
motsatsen: att det inte är stressande eftersom det blir mer tydligt  (för dem) när de är med och 
planerar. 
 
Hur vi kan gå igenom allt vi ska gå igenom när eleverna väljer? Lämnas inte något ut? 
Jag är helt med på att vara med och planera. Däremot blir det lätt väldigt mycket åsikter då. 
 
Eleverna uttrycker oro över att eleverna ska planera. Oron består i att man kanske planerar sämre än 
läraren. 
 
Du är en av lärarna som mest förbereder för nationella. Det är bra, gärna mera sådant men jag 
undrar om du kan vara mer specifik om betydelsen de har.  
 
En annan variant av oro, är oron över hur man ska lyckas, om man inte presterar bra på de nationella 
proven.  
 
Jag är nöjd med hur jag har utvecklats mot mina mål. 
 
Ett alternativ till att svara på frågan är att svara att man själv är nöjd. 
 
På samma fråga i enkät 2 fanns följande svar från 22 elever: 
 
”Jag har inte märkt så stor skillnad men jag tror att vi arbetar lite mer strukturerat.” 
Några uttrycker att de inte upplever någon större skillnad. 
 
”Jag tycker det är bra att vi har möjligheten att planera och tycka till men jag vet inte om det har 
gjort att jag uppnått mina mål bättre. Men det är samtidigt bra att vi elever får bestämma och jobba 
med det vi vill utveckla.” ”Jag tror att det sitter i mentala biten att om man får chansen och bli mer 
påverkad så blir man mer respekterad och det blir roligare och lära sig.- Det blir inget som man bara 
måste göra hela tiden.” 
 
Andra lyfter fram fördelar med att vara inkluderade i planeringen. 
 
”Innan så visste inte vad de flesta inte vad det vi gick igenom handlade om, men när eleverna får vara 
med och bestämma blir man engagerad och man får större visshet om vad arbetsområdet handlar 
om. ”Det blir lättare att förstå och engagera sig i arbetet när man ser vad man ska göra på tavlan.” 
 
Ytterligare andra lyfter fram den visuella styrningen på tavlan. 
 
”Inga stora skillnader i övrigt, men ser en klar upptrappning i hur självständiga vi elever förväntas 
vara i skolarbetet, samt att vi nu kan titta på skoltavlan och se hur långt vi kommit i skolarbetet.” 
 
En grupp lyfter fram undervisningen mer allmänt och uttrycker att det inte är så stor skillnad. 
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6.2 Tidsserier 
 
Ett annat viktigt resultat från studien rör elevernas progression. En tidsserie har gjorts under vilken 
resultat på tre moment jämförts (se figur 5).  
 

 
Figur 12 Progression undersökt grupp 

De tre momenten (se figur 12) är en bokredovisning (förkortat BOK), den muntliga delen av det 
Nationella Provet (förkortat NP) och ett argumenterande tal (förkortat Tal). 
Figur 12 visar att pojkarnas och flickornas progression skiljer sig åt. För att kunna hantera betyg som 
kvantitativ data är de omräknade i numeriska värden, se figur 5.  
 
X i diagrammet i figur 12 anger medelvärde för gruppen. Noll innebär att gruppen hade samma 
bedömning som vårterminens betyg, det vill säga att ingen progression skett.  Positiva tal anger 
progression, och negativa tal att progressionen varit lägre. De markeringar i pojkarnas fält som ligger 
utanför gruppens spridning är enstaka individers progression som ligger högt över, eller långt under 
snittet. 
 
Pojkarna förbättrar sin prestation mer än flickorna. Att flickornas prestation inte ökar i de två sista 
momenten kan bero på att de redan har så höga betyg. Däremot kan man säga att pojkarnas 
progression ökat mer på moment 2 (NP). Det kan möjligen bero på att pojkarna anstränger sig mer 
när det är ett Nationellt prov än annars. Att pojkarna haft en hög progression kan också bero på att 
de tre momenten endast prövar den muntliga förmågan. Anmärkningsvärt är att så många av 
flickorna i det första momentet presterat lägre än sitt vårterminsbetyg, något som ingen av pojkarna 
gjorde.  Det är också noterbart att medelprogressionen, utom i ett fall, är över 0,5 (ett helt 
betygssteg innebär 3 poäng, se figur 5). 
 
Även i kontrollgruppen ( se figur 13) var prestationerna på det muntliga nationella provet högre än 
på den andra skoluppgiften (det argumenterande talet).  Anmärkningsvärt är att eleverna i 
kontrollgruppen, aldrig presterat sämre än sin tidigare bedömning utan har ingen progression eller 
högre. Det första momentet (bokmunta, som kontrollgruppen ej genomförde) hade lägsta nivå 0 (för 
pojkar) samt -2 för flickor (se figur 12).  
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Figur 13 Progression kontrollgrupp 

Tidsserien visade att pojkarna i den undersökta gruppen, i de två följande momenten (tal, NP) haft en 
lägsta-progression högre än de andra grupperna.    
 
Flickorna ligger jämnt, både i den undersökta gruppen och i kontrollgruppen. Med en spridning på -6-
+6 (figur 12), medan kontrollgruppen visar en spridning på -5-+9 (figur 13) . Det förefaller inte som 
att flickornas progression skiljer sig åt mellan den undersökta gruppen och kontrollgruppen. De hade 
överlag samma bedömning som sitt vårterminsbetyg, förutom en enstaka elev som i kontrollgruppen 
inte lyckades med sitt tal. Ytterligare en avvikelse noterades i kontrollgruppen, och det var en elev 
som lyckades särskilt väl på det muntliga provet.  
 
Lägsta nivåer för pojkarna i den undersökta gruppen var +1till+3 och +3 till+6, med en spridning 
mellan -3 till +12 (figur 12), medan medianen i kontrollgruppen var 0 till +6, och 0 till +3 och en 
spridning mellan -6 och +9 (figur 13). 
 
 

) 
Figur 14 Jämförelse av medelvärden i betyg mellan kontrollgrupp och undersökt grupp 

 
Betygen som lärarna har satt är omräknade till poäng (se figur 5).  Detta gör att man kan räkna ut ett 
värde. I figur 14, ovan,  visas de initiala värdena, det vill säga vårterminens betyg (VT 15), för de båda 
grupperna, bedömningen för respektive grupp i momentet argumenterande tal (Tal) samt 
bedömning för den muntliga delen på det Nationella Provet (NP). 
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Initialt var medelvärdet för den undersökta gruppen en halv poäng lägre än kontrollgruppens. Efter 
genomförd empiri var differensen densamma, fast omvänd. Under loppet av tre månader hade den 
undersökta gruppen, som från början hade lägre medelvärde, vänt detta och hade ett högre 
medelvärde än kontrollgruppen. De hade, som grupp, hämtat in 1,0 poäng. Den undersökta gruppen 
hade således utvecklats mer och nått längre än kontrollgruppen. 

6.3 Fokusgrupper 
 
Studien avslutades med fokusgrupper (en översikt av samtliga svar återfinns i bilaga F). Frågorna som 
fokusgrupperna fick med sig är inspirerade av Appreciative Leadership och har tagit avstamp i den 
utvärderingsmodell Appreciative Design, (se figur 3) som utarbetats av Lilja och Richardsson (2012). 
 
Vad i ditt beteende bidrog till att du utvecklades? 
 
 ”Jag jobbade lite mer på lektionerna än vanligt. – Jag tycker det har varit roligt, för man vill ju se  
utvecklingen fram till de Nationella muntliga. Jag har varit väldigt noggrann med att ta till mig 
feedback tycker jag.”  
 
Eleverna angav att de inspirerats, att de jobbar på för de vill se en utveckling. De anger att de tagit till 
sig feedback. 
 
Vad i omgivningen i klassrummet bidrog till din utveckling? 
 
”Jag tycker tavlan är bra för då vet man hur långt man har kommit på mitt arbete! – ”ja, man vill ju 
bidra till att hela klassen får bättre resultat, och även genomgångarna har varit jättebra” 
”Den här terminen har folk varit mer aktiva så det har varit mer arbetsmiljö här i klassrummet, och 
när vi har haft muntliga övningar så har det varit lättare för alla har varit mer fokuserade. Alla var 
delaktiga. Alla vill in på gymnasiet. Jag håller också med de andra. Väldigt många har varit 
engagerade och delaktiga. Det var läraren som var engagerade, det smittade av sig på oss elever. 
Omgivningen är mer trivsam.” 
 
Eleverna anger flera orsaker till sin framgång: den visuella styrningen, genomgångar, att framtiden är 
nära och engagemang och delaktighet lyfts särskilt fram. 
 
Vad i lektionsinnehållet, utformning och lärare bidrog till att du utvecklades? 
 
”Terminen har varit upplagd på ett väldigt bra sätt, till exempel uppvärmning och feedback. Då kunde 
man ta med sig det till talet och det muntliga nationella. Det är också att vi har fått bra 
genomgångar inför varje arbetsområde. Men också att vi fokuserade på det som var bra den här 
terminen.” ”När vi la upp det på det här sättet nådde vi den högsta kapacitet vi kunde”” Alla fick vara 
med och det gjorde att vi blev mer engagerade” 
 
Här lyfter eleverna främst fram upplägget, genomgångar, sin egen fokus och samskapande som 
framgångsfaktorer- 
 
Ökar detta kvaliteten på skola, lärare, undervisning, inlärning? 
 
”Så som jag sa förut så är det bra om man har ett område åt gången innan man går vidare. Det gör 
att man lär sig bättre. När man är involverad blir sakerna man lär sig mer intressanta och det höjer 
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kvaliteten på undervisningen, och då sprider sig kvaliteten runt och det blir en bättre stämning i 
klassrummet. Det har ju märkts nu att alla elever har lärt sig väldigt mycket. Checklistan så man kan 
se hur det har gått. Det visar att utlärandesättet lyckats och det ser man inte bara eget resultat. När 
vi får välja själva vad ämnet är blir utlärandet bättre.” 
   
Eleverna lyfter fram de positiva spiralerna, som blir som ringar på vattnet när de väl engagerats. 
 
Är du mer involverad än i våras? Än i andra ämnen? 
 
”Jag är lika involverad i alla ämnen. Men jag är mer involverad i än i våras. Jag satsar mer i alla 
ämnen så man kan få bättre betyg och bättre meritvärde. Jag har alltid varit involverad, men jag 
tycker att det har varit extra roligt att man fått se hur vi har utvecklats efter all den här feedbacken 
man har fått. Men nu är det att man ska söka in till gymnasiet. Att man vet hur man ligger till gör ju 
att man vill höja sig. Jag tycker att det går bättre nu när jag får veta mer hur jag förbättra mig. 
Svenskan har blivit två gånger roligare när man får veta vad man ska göra.” 
 
Samtliga eleverna har en positiv inställning till sin involvering. Det kan delvis förklaras med att de ska 
söka vidare, men också, som en grupp uttrycker det så tycker de om att se sin progression, det i sig 
bidrar till att de vill höja sig mer. De säger också att det går bättre, nu när de vet vad de ska göra, och 
ämnet har blivit roligare. 
 
Hur har din mål-förståelse , din vetskap, om vad du ska bli bättre på förändrats? 
 
”Ja, alltså – vi får ju regelbunden feedback” ”Bedömningsmatrisen är en viktig del. Att få se matrisen 
innan är viktig, annars kanske man missar en del.” 
 
Eleverna anger att feedback och bedömningsmatris varit viktig 
 
Hur har du upplevt att du utvecklats? 
 
” Jag känner att man har fått mer förståelse för vad vi jobbar med.” ”Jag tycker att jag har utvecklats 
för jag har jobbat på de kriterier som jag har fått feedback på.” 
 
Eleverna anger att de har en större förståelse vad de jobbar med och att återkopplingen varit viktig 
för deras utveckling. 
 
OneNote, datorer och smartphones är en del av vad som kallas IT. I vilken omfattning har ni använt 
det? 
 
”Jag tycker det är väldigt användbart.” ”Ja. man slipper ju alla papper och man kan ju alltid gå 
tillbaka och titta vad var det jag skulle förbättra” 
 
Flertalet elever uppfattar att Formativ bedömning i virtuell portfolio är något som fungerar väl för 
dem. De nämner inte IT, trots att frågan berör deras IT -användande. En orsak till detta kan vara att 
de är osäkra på vad som räknas in som IT, en annan att de missuppfattar ordet omfattning, och tror 
att det som efterfrågas är deras åsikt om IT i allmänhet. 
 
Hur har detta arbete uppfattats av dig? 
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”Jag tycker det krävs mer. Det märks att man går i nian. Alla måste verkligen ta ansvar och så och 
planera när man ska plugga. Dock har lärarna lagt upp läxorna lite – de tror ju inte att man har något 
liv.” ”Återigen. Mer ansvar överhuvudtaget. Du ska planera mer själv.” ”Många har varit på väg att 
överarbeta allting. Man måste ta det med en nypa salt. På projektveckan satt jag länge. Det är 
många mer som bränner ut sig. Det har varit mycket stress.” 
 
Många elever berättar att de varit både stressade och engagerade. De upplever ett ökat eget ansvar. 
 
Har du haft roligt? Om inte - vad har hindrat dig? 
 
”Det har varit kul. Det har varit stressigt.” ”Vi har haft roligt. Men man behöver bli bättre på att lägga 
tid på rätt saker”. 
 
Eleverna uttrycker att det har varit mycket, men roligt.  
 
Vilka är fördelar och nackdelar med de båda sätten? 
 
”Ja. Jag tycker att det är skönt för att vi ser vad som är planeringen framöver, förbättring och hur det 
har gått. -En nackdel kan vara om man ser att det har gått bra för alla andra, men inte för en själv.-ja, 
om man är de där 2 % liksom.”  
 
Eleverna bekräftar att de uppfattar de som tryggt att se var i planeringen de befinner sig, men visar 
också empati för dem som kanske är en av dem som inte presterat så bra.  
 
Vad vill du förändra? Hur skulle det vara möjligt? 
 
”Jag vill utvecklas så bra som möjligt och få så bra som möjligt, så man kan komma in på gymnasiet.” 
”Min muntliga förmåga har utvecklats. För jag känner mig mer motiverad med den här 
studietekniken.” 
 
”Jag tycker att vi inte borde ha gjort så mycket muntligt. – Men det var ju vi som valde. Jag tycker vi 
borde ha haft mer skriftligt. – Jag tycker, även fast vi får säga till vad vi vill ha och rösta och så tycker 
jag ändå att NN borde sätta en gräns, och ni kanske inte kan ha muntligt en hel termin. Hon borde 
säga ni måste ha med läs och sånt där. Men jag tycker ändå att de orienterande texterna skulle ha 
bedömts. Att man skulle fått en bedömningsmatris.” 
 
De flesta av eleverna säger att de ha utvecklats positiv och vill fortsätta utvecklas. De vill vara med 
och bestämma, men någon dömer läraren hårt om de fastlagda planeringarna inte gynnar dem på 
bästa sätt.  Någon elev tycker också att fler av de löpande färdighetsträningsmomenten ska 
betygssättas. 
 
Så här i efterhand: Vad var rätt och vad skulle vi göra mer av? 
 
”Jag tycker att den var bättre än förra året. För då hade vi inte tavlan. Tavlan har faktiskt hjälpt. Vi är 
mycket mer effektiva. Det är mycket mer effektivt.” 
 
Eleverna uttryckte att de själva blev förvånade över att vi varit mer effektiva än de trott. 
 
Hur pass mål- trött har du blivit? Vilka fallgropar eller risker ser du med att arbeta så här? 
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Figur 15 Synliggjorda arbetsområden 

 
”Såna här stora arbeten kräver ansträngning. Man blir väldigt trött. Det känns som att alla siktar in 
sig på att nå högt och då får man mycket press.” ”Vi har ju pratat lite om det här med prestation.” 
”Jag kan tänka mig att folk är ledsna på kvällarna och är rädda för att inte komma in på gymnasiet”. 
 
Eleverna vittnar om stor ansträngning och press. Någon lyfter fram att flera av kamraterna nog är 
ledsna och rädda. 
 
Hur pass intresserad skulle du vara för att arbeta på detta sätt under våren? Med läs och skriv- 
utvecklingen? Varför? Vilka förväntningar har du? 
 
”Jag tycker vi ska jobba på med tavlan och de här korta redovisningarna.” ”Korta effektiva 
redovisningar, dör man får veta bara det man behöver veta och inte en massa konstiga – 
””Feedbacken tycker jag är bra. Det fungerar jättebra. Då går vi alltid uppåt” 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten från fokusgruppen på att många elever efterfrågar att lärarna 
ska sprida ut deras redovisningar, inte har för långa genomgångar och ge regelbunden feedback.  De 
lyfter också fram sin delaktighet i planeringen och tavlan som en framgångsfaktor. 

7. Sammanfattande analys 

I analysen sammanfattas resultat-tolkningen och ställs mot den teoretiska referensram och de 
teoretiska modeller som beskrivits i teorikapitlet. Med hjälp av analysen söks de svar som efterfrågas 
i uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  

7.1 Hur kan lärare arbeta för att involvera eleverna i systematiskt 
kvalitetsarbete på klassrumsnivå? 
 
Författaren har utarbetat ett sätt att involvera eleverna i systematiskt kvalitetsarbete på 
klassrumsnivå. Denna arbetsmetod benämns Co-Creative Learning och Visual Progression.  Det kan 
ses som en ny arbetsmetod som kombinerar de klassiska kvalitetsmodellerna med ett ramverk som 
prioriterar elevengagemang och uppskattning; Appreciative Leadership (Whitney, 2010) och IT; 
formativ bedömning i virtuell portfolio (för utförligare presentation av arbetssättet, se Bilaga D).  
 
Systematiken inom PDCA som synliggörs, möjliggör 
bland annat följande: 
 
1) eleverna blev medskapande i planeringen 
2) planeringen blev synlig 
3) eleverna utvärderade kontinuerligt 
4) ständiga förbättringar fördes in i kommande 
planering 
5) förbättringar blev synligt 
6) kvalitetsarbetet blev synligt 
7) vad vi arbetade med blev synligt 
8) progressionen blev synlig 
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Grundtanken är att man undervisar och utvecklar kvaliteten på undervisningen, på ett systematiskt 
sätt, tillsammans med eleverna, se figur 15. 
 
De små looparna utgör den intensiva inlärningen där eleven återgår till sin självskattning, på nytt 
förstår vad som förväntas, väljer ut vad hon ska erövra, övar på att erövra det, bedömer sig själv och 
sina kamrater, avgör vad som måste utvecklas, bestämmer sig för en ny strategi, övar på strategin, 
och så vidare.  

 
Figur 16Co-Creative Learning Loops 

7.1.1 Utmaningen är att involvera eleverna och skapa engagemang. 
 
Till skillnad från den klassiska kvalitetsmodellens PDCA-cykel (Bergman & Klefsjö, 2012) (Good, 1996) 
(Knight, 2012), eller lärande loop (Timperley, 2011) som vanligen tillämpas, är Co-Creative Learning 
inte är delad i fyra lika stora delar. Ansatsen, att vara medskapande innebar både ett tillåtande av att 
den samskapande planeringen tilläts ta längre tid, att de olika delarna pågick simultant.  
 
Att delarna är simultana liknar Fullans ramverk Coherence Framework, (se figur 2), (Fullan, Rincon-
Gallardo, & Hargreaves, 2015). Skillnaden är att Co-Creative Learning och Visuel Progression inriktar 
sig på att synliggöra lärandeprocess mellan grupp och grupp/elev/lärare och elev och lärare, och de 
kortare cyklerna, medan Coherence Framwork, riktar in sig på att maximera förutsättningarna för 
lärare internaliserat ägande av ansvar, i och med en innovativ och skapande kultur, där djuinlärning 
möjliggörs. 
 
I jämförelse med PDCA cykeln (se figur 1) kan det noteras att delarna är lika många (figur 15,16, 17). 
Det är tydligt att delarna påminner om den klassiska kvalitetsmodellen där PLAN och DO, ersatts med 
Medskapare och Övare, medan CHECK och ACT, ersatts med Avstämning och Utveckling.  Därtill är 
delarna flexibla; men empirin visade att delen Medskapare tog mycket mer tid i anspråk än förväntat 
och Övare, den del där inlärning i färdigheter och förmågor sker tog också mer tid än de kvarstående 
delarna. När eleverna är klara är det dags för nästa fas och det är upp till läraren att leda arbetet så 
att det tar rimlig tid i anspråk. 
 
I figur 17 syns fältet Övare, pågår en rik flora av självskattning, feedback, och reflektion. Vilket 
framhålls som viktigt för progression, särskilt av Hattie (2009), Williams (2013) och Harrissa och 
Brown (2015). I fältet medskapande pågår ett annat slags feedback, det är självskattning, 
kamratrespons och reflektion och planering utifrån metakognitiva strategier och kriterier. 
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Planeringen sätts, och justeras, vartefter elever och lärare tillsammans fastslår att grupp och 
individer behöver och prioriterar att arbeta med. De återkommande looparna förespråkas av bland 
annat Rother (2013), som menar att det mest effektiva inte är konkluderande avstämning, utan 
veckovis feedback i korta loopar. 
 
Inom fältet Avstämning (figur 17) visas tydligt att läraren är en ansvartagande ledare. Här ges den 
återkoppling på slutförd process, som lärare och elever arbetat fram till, genom korta återkommadne 
lärandeloopar.  Skolverket (2016) lyfte fram riskerna med pseudo-elevinvolvering, och varnade för 
att detta kunde innebära att eleverna inte behövde lära sig något. Denna oro, lyftes också fram av 
eleverna i Enkät 1. Författaren har varit mån om att ledarskapet ska präglas av aktivt ansvarstagande 
för innehåll och grad av beslutande. Trots att författaren, vid självrannsakan undrade om eleverna 
verkligen fått planera så mycket, visade fokusgrupperna, att elevernas upplevelse, med stor majoritet 
var ”ja”. I Fokusgrupperna framkom också att eleverna upplevt att detta arbetssätt gett dem mer 
ansvar, att de bättre kände till vad de skulle kunna. Avstämningen, handlar således om att läraren 
som ledare är den som också kan ge och ska ge ett kvitto på vad som uppnåtts. Därför är det den 
enda fas i i vilken eleverna inte medverkar i lärande-loopar.  
 
Däremot påbörjas cykeln ånyo, med en utvärdering (figur 17)som tar fasta på Appreciative 
Leadership och Appreciative Design (se figur 2). 
 
Utförandet hade ansatsen att tillämpa Appreciative Leadership i och med att fokus på 
genomförandet är; involvering, frihet, medskapande, synliggörande av positiv avvikelse, skapandet 
av engagemang, lyfta fram måluppfyllelse samt basera beslut på fakta.  
 
Appreciative Leadership innehåller fem huvudsakliga strategier (se teori avsnitt) vilka genomförandet 
analyserats emot.  
 
Dessa har manifesterats på nedan sätt: 
 
Inquiry/ Frågor 
 
I systematiskt arbete återkommer samma moment repetitivt. Enkäten(se bilaga 2) har 
framåtsyftande frågor som ” Hur många mål hade du inför arbetsområdet” ”Vad märker du för 
skillnad” ”Vad tycker du om att jobba på det här sättet”. Frågorna signalerar att alla har mål, att det 
finns en skillnad och det är en uppmaning till elever att reflektera över sina mål, skillnaden och hur vi 
arbetar. 
 
Illumination/Synliggörande 
 
I den visuella styrningen på en uppsatt White board, synliggörs undervisningsgruppernas resa framåt 
i PDCA hjulet, hur långt varje grupp kommit i arbetsområdet, hur återkoppling, getts, vilka 
framgångar grupperna uppnått. 
 
Inclusion/ inkluderande 
 
Eleverna har varit medskapande, deltagit i planering, utfört arbetet och reflektionsarbete samt 
utvärderat förbättringsområden för författaren och gruppen som togs med in i nästa cykel. 
 
Inspiration 
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Genom synliggörandet av framgångar inspireras och engageras eleverna. 
 
Integrity/integritet 
 
Läraren är ansvarig för att göra ett första urval av möjliga, och aktuella arbetsmoment. Läraren är 
ansvarig att dessa följer läroplanen, är likvärdiga i förhållande till vad som undervisas i parallella 
arbetslag, åldersadekvata och meningsfulla. 
 

7.2 Hur påverkas progressionen av det systematiska kvalitetsarbetet? 
 
En svensk studie, kring formativ bedömning, (Jönsson, Lundahl, & Holmberg; 2015) påvisade viss 
progression, främst på en skola, men utan elevinvolvering och självreflektion. I det här arbetet ligger 
den större förändring just i elevernas uppfattning. 

Hur eleverna uppfattade sin progression synliggjordes i enkätfrågan ”Hur nöjd är du med hur du 
utvecklats mot målen” där  58 % av eleverna i augustimätningen svarade att de var nöjda eller 
mycket nöjda, medan andelen som var nöjda eller mycket nöjda med sin utveckling stigit till 74 % i 
enkäten som utfördes i november. 

Tidsserien visade att den undersökta gruppen hade lägre betyg än den undersökta gruppen, med haft 
en pågående progression genom de bedömda momenten, och i det Nationella Provet, hade högre 
resultat, det vill säga gått om kontrollgruppen. Tidsserien visar också att den grupp som haft högst 
progression är pojkarna i den undersökta gruppen. Som helhet hade 73% av eleverna ett högre betyg 
på nationella provets muntliga del, än de hade på vårterminsbetyget. Den undersökta gruppen hade 
ett lägre medelvärde (beräknat från vårterminens betyg) än kontrollgruppen, vid studiens inledning   
och  ett högre medelvärde vid studiens avslut. (Se fig 5 för betyg omräknade till poäng). 

Den faktiska progressionen kan sammanfattas med att eleverna i den undersökta gruppen 
utvecklades något mer och nådde något högre bedömning än eleverna i kontrollgruppen. Det 
innebär att tillämpat arbetssätt påverkade progressionen positivt. 

Pojkarna uppvisar en högre progression än flickorna. En av anledningarna till att progressionen inte 
gav en högre avkastning skulle kunna vara att gruppen flickor som deltog i undersökningen, redan 
hade skolans högsta meritvärden och därmed inte kunnat höja sig mer. 
 
Sättet att mäta den inofficiella bedömningen, (med markering av plus och minus) gav ett mätverktyg 
som verkligen påvisade utveckling inom ett betygssteg, då plus och minus tecken före ett betyg 
vägdes in, innebar det att varje betyg fick tre steg. Enligt mätverktyget utvecklade eleverna (i 
genomsnitt) sin muntliga förmåga från 7,9 - 11,1, dvs mer än ett betygssteg på tre månader. Den 
undersökta gruppen hade 0,5 lägre värde än kontrollgruppen vid start, och ett 0,5 högre värde av 
progressions utveckling vid avslut. 

Williams (2013) och Hattie (2009; 2011; 2013) är de som i första hand hänvisar till feedback som en 
metod för ökad progression. Trots att en rik flora av feedback har tillämpats, och fokus har legat på 
att synliggöra denna i den virtuella portfolion, och på klassrummets tavla för visuell styrning; där det 
tydligt framgått vilka slags feedback som arbetsområdet avser innefatta; självbedömning, kamrat och 
-lärarrespons, har författaren arbetat avsevärt mycket utöver sin ordinarie arbetstid. Författaren 
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anser att meta-diskussioner, självreflektion och utvecklad kamratrespons är absolut nödvändiga för 
att kunna åstadkomma de korta lärande looparna.  

I PASA-modellen (Hattie & Timperley, 2007) menade forskarna att kamratbedömning och 
självbedömning inte nödvändigtvis ledde till ökade akademisk förståelse.  Harrisa och Brown (2015) 
visade på att självfeedback, i den mening som den lyfts fram i PASA, behöver nyanseras, och att dess 
nytta inte bara är att avfärda.  

Samtidigt menar Hattie att initial självskattning är positiv, men att all feedback inte är effektiv; den, 
måste uppfylla vissa kriterier så som att visa vart eleven är och vad nästa steg är. Författaren 
instämmer, men håller med om att det är svårt att säga ifall det var genomgångar, självreflektion, 
egen diskussion utanför klassrummet, förkovring i teorier et cetera som ledde till progression. 

7.3 Hur upplever eleverna systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen? 
 
Oliver (2010) och Palm (2014) har lyft fram hur företag som vill ligga i framkant vill ligga i framkant, 
behöver möta eller överträffa, i det här fallet elevens, förväntningar, genom att ta reda på vad som 
förväntas, utvärdera och aktivt arbeta med ständiga förbättringar.  Det kan tänkas att eleverna 
upplever systematiskt kvalitetsarbete som något nytt och spännande, och att intresset och 
nöjdheten minskar, när eleverna vant sig. 
 
Vad gäller elevupplevelsen som mätts i enkät 1 och 2 kan konstateras att enkät 1 och 2 både uppvisar 
en del skillnader och en del likheter.   
 
De största skillnaderna låg i hur eleven upplevelse sin progression. Den stärktes mycket mellan de två 
mätningarna. Att progressionen inte visar upp så stora skillnader i mätningarna kan bero på att 
betygssystemet är en femgradig skala, vilket innebär en automatisk begränsning i spridning. De 
största skillnaderna är i elever som uppger att de reflekterat kring sina mål, där skillnaden var mycket 
stor; 39 (enkät 1) respektive 59 (enkät 2).  
 
En marginell förändring, låg i hur eleverna uppfattade arbetssättet, och elevinvolvering, där runt 50 
elever svarar att arbetssättet inte förändras både i enkät 1 och 2.  
 
Beträffande visuell styrning är eleverna positiva redan från början. Den öppna frågan i enkät 1 och 
enkät 2, visade tydligt denna ändring. I enkät 1, svarade 7 elever, i enkät 2; 22 elever. Detta visar tre 
gånger fler elever engagerat sig i att svara. 
 
I den öppna frågan på enkät 1, fanns teman som oro, stress och en förväntan om att undervisningen 
skulle bli mer tydlig. I den öppna frågan på enkät 2 fanns konstaterande som att ingen större skillnad 
i arbetssätt tillämpats, att engagemang ökat, förståelse för studierna ökat, uppskattning över att vara 
inkluderade och delaktig.  
 
I fokusgrupperna framkom att samtliga elever var mycket engagerade, mycket nöjda och inte heller 
ville arbeta på något annat sätt kommande termin. De uttryckte också att detta kunde ha att göra 
med lärare och arbetssätt, men även att de själva varit mer fokuserade beroende på den visuella 
styrningen, att de går i nian, samt att gruppen som sådan varit stöttande. Elevernas utveckling är inte 
bara det som kan mötas i betyg erövrande av nya arenor, ökad självkänsla. Som tidigare visat, skiljer 
sig elevernas uppfattning och lärarens. 
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Stephen och Olmo (2011) visar att eleverna är mer fokuserade på sin egen subjektiva uppfattning är 
de faktiska betygen. De visade fram att denna aspekt var den viktigaste för elevnöjdhet. Kundfokus 
med nöjda elever ger enligt Sörqvist (2014) goda ringar på vattnet: återkommande kunder, good will 
i närsamhället, minskade klagomål, ökad status m.m. Därför instämmer författaren med Stephen och 
Olmos åsikt att ”glad elev – god ekonomi” är en viktig parameter att ha i åtanke. Detta stöds av 
Utöver detta gäller naturligtvis, att alla arbetssätt tar sin utgång i en stabil värdegrund. Eleverna 
visade upp både nöjdhet med progression, och missnöje med arbetssätt, halvvägs! Den som vill 
arbeta för en förändring, måste vara modig, och beredd på att tänka långsiktigt och hantera 
förändringsmotstånd (Sörqvist, 2004; Yukl, 2012). Det är också intressant att notera hur 
engagemanget ökade, och endast lämnade någon enskild kvar som valde att inte uttrycka en 
uppfattning. 

Transparens, formativ bedömning, ökad arbetsbelastning är inte synonymt med elevinvolvering 
enligt studier som gjorts av Jönsson, Lundahl, & Holmberg (2015) men i den här studien var det 
möjligt. Den inledande enkäten visade att eleverna var mindre engagerade, under det pågående 
arbetet var de mer skeptiska, tyckte att de inte märkte någon skillnad i arbetssätt, men angav också 
att de reflekterat över sin egen progression, och vad mer nöjda med den progressionen.  Den 
retrospektiva fokusgruppen visade på ett mycket högre engagemang, och kännetecknades av en 
uttalad önskan att ”få fortsätta arbeta på det här sättet” även om de också påtalade ökad stress och 
oro över framtiden. 

8. Slutsatser 

Här redovisas kortfattat slutsatserna av analysen kopplat till uppsatsens frågeställningar och syfte. 
Förslag och rekommendationer avseende tillämpandet av detta arbetssätt, ges också. 
 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskapsutveckling kring hur systematiskt kvalitetsarbete kan 
genomföras på klassrumsnivå och vad det innebär att tillämpa det – utifrån elevperspektiv och 
progression. 

8.1 Frågeställning 1 
 
När det gäller uppsatsens första frågeställning ” Hur kan lärare arbeta för att involvera eleverna med 
systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå?” visar resultaten från denna studie på ett nytt 
arbetssätt som kombinerar Co-Creative Learning och visuell progression (CIP). Arbetssättet visar på 
ett tillvägagångssätt och en systematik som tydliggör hur kvalitetsarbete kan genomföras på 
klassrumsnivå.  Systematiken, i form av PDCA cykeln, har synliggjorts på en tavla, och eleverna har 
varit delaktiga vid varje delmoment. (En mer utförlig presentation av arbetssättet ses i Bilaga D.) 

8.2 Frågeställning 2 
 
Kopplat till uppsatsens andra frågeställning ” Hur påverkas progressionen av det systematiska 
kvalitetsarbetet? ” visar resultaten på ett positivt samband mellan progression och tillämpningen av 
CIP. Enligt mätverktyget utvecklade eleverna (i genomsnitt) sin muntliga förmåga från 7,9 - 11,1, dvs 
mer än ett betygssteg på tre månader, vilket var något mer än kontrollgruppen. Den största ökningen 
stod gruppen pojkar för. En anledning till detta kan vara att flickorna redan hade väldigt höga betyg, 
vilket ger lite rum för synbar progression.  
 
Arbetssättet visar på framgångar i både elevupplevelse och progression.   
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8.3 Frågeställning 3 
 
Slutligen ger resultaten också underlag för att kunna dra slutsatser kring uppsatsens tredje 
frågeställning ” Hur upplever eleverna systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen?”. Här visar 
studien på att eleverna är mycket positiva, och i mycket högre utsträckning upplever sig har 
reflekterat kring målen och vara nöjdare med hur de utvecklats mot målen i samband med att CIP 
har tillämpats.  
 
Efter att enkäter och fokusgrupper analyserats fastslår författaren att elevupplevelsen förändrats 
under undersökning initialt, pågående och retrospektivt. Enkäterna och fokusgrupperna visar att 
eleverna blir alltmer nöjda, insatta och engagerade vartefter studien pågår. Det är därför rimligt att 
dra slutsatsen att resultaten kan blir ännu bättre, och ge ännu högre grader av upplevd nöjdhet, 
engagemang och förståelse över sina mål (med mera) ju vanare eleverna blir vid arbetssättet. 
 
De samlade resultaten från studien indikerar att den stora vinsten, det vill säga den största 
förändringen som arbetssättet inneburit, är inom elevupplevelsen, även om progressionen också 
visade på en ökning i måluppfyllelse.  

8.4 Återkoppling till syftet 
 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskapsutveckling kring hur systematiskt kvalitetsarbete kan 
genomföras på klassrumsnivå och vad det innebär att tillämpa det – utifrån elevperspektiv och 
progression. 
 
Övergripande kan konstateras att syftet kan ses som uppfyllt. 

8.5 Rekommendationer 

Utifrån uppsatsens slutsatser och resultat så kan också ett antal mer konkreta rekommendationer 
ges för den som praktiskt vill tillämpa systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå. Här är 
ambitionen att dela några praktiska lärdomar och tips utifrån tillämpningen.    

• Samtala med rektorn. Ingen innovation, hur bra den än är, sprids i ett stuprör. Om du får 
sanktionerat stöd, är det lättare för dig att sprida goda exempel, söka tid och material.  

• Börja med en sak i taget och välj det som tilltalar dig mest. Om du utgår från PDCA hjulet; 
som gjorts i denna empiri, sätt upp en tavla; synliggör flödet och fira alla framgångar.  Om du 
inte får eleverna med dig, kommer du ständigt arbeta i motvind. 

• En rekommendation till den som vill arbeta innovativt med sina elever är att vara lyhörd. När 
man har måltrötta elever, så är det författarens uppmaning att man slår av på takten. Som 
engagerad lärare måste man inte alltid ta reda på hur många som ”reflekterat kring sina mål i 
den virtuella portfolion” eller slutfört någon annan uppgift. Det måste finnas en balans 
mellan prestation, innovation, lust och glädje. (För mer inspiration, om till exempel hur 
formativ bedömning i online portfolio använts se bilaga D). 

• I fokusgrupperna efteråt uttryckte grupperna att "det var inte så jobbigt i början. Det var 
jobbigt mot slutet. Men nu känns det så skönt" Jag har aldrig varit ett fan av muntligt- men 
det var okej" "jag har tyckt att det har varit bra" "vi har verkligen hunnit göra jättemycket". 
 

Den typ av mätningar som har gjorts i den här empirin kan även med fördel användas för lärare att få 
kunskap om hur effektiv undervisningen varit i utvecklandet av en färdighet- och således utgöra ett 
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underlag för dem när de väljer undervisningsmetod. Idag finns inget sätt för lärare att veta (annat än 
på känsla) vad som är effektivt eller inte, med undantag för tex summativa förhör som testar fakta 
kunskaper snarare än färdigheter. 

9. Diskussion och fortsatta studier 

Under detta avsnitt diskuteras uppsatsens resultat och slutsatser i relation till tidigare forskning. 
Författarens egna erfarenheter lyfts fram, liksom en metoddiskussion och möjliga ingångar till vidare 
forskning. 

9.1 Resultatdiskussion 

Timperley (2011) menar att läraren måste omkonstruera lärmiljöerna. Detta har varit den drivande 
kraften i denna empiri, där ett starkt fokus varit på ständiga förbättringar och 
undervisningsutveckling.  Just behovet av undervisningsutveckling har lyfts fram av flera forskare        
(Fullan & Hargreaves, 2013; Håkansson & Sundberg, 2012; Törnsen, 2014). Innovationskraften har 
kommit inifrån undervisande lärare och bekräftar således att ansvarstagandet går hand i hand med 
det Fullan och Kirkman (in press)  beskriver ger en högre grad av ökat engagemang än yttre styrning.  

Till skillnad från vad Fullan, Rincon-Gallardo och Hargreaves (2015) lyft fram, tar denna empiri inte 
sin utgångspunkt i en yttre kontroll, även om själva innehållet kan anses färgat av den 
bedömningsmiljö skolan är: att måluppfyllelsen enbart ser till betyg och inte de mjuka värdena. Det 
kan ge en bild av en skola som fokuserar mer på betygsjakt än relationer. Studien finner det 
fastslaget att principerna för hur systematiskt kvalitets-arbete kan bedrivas är generaliserbara, och 
principerna och arbetssättet användbart, även om elevers resultat aldrig kan kopieras. 

För att ge en mer fullständig bild beforskades elevupplevelsen och det faktum att arbetssättet främst 
haft positiv effekt på densamma (elevupplevelsen) kan ses som ett resultat av ett arbetssätt som haft 
ett elevfokus. Författaren instämmer i Stephen och Olmos slutsats (2011) kring värdet av glad -elev-
god- ekonomi, och vill därtill framföra att ett positivt skolklimat och en positiv uppfattning om det 
egna lärandet berikar mer än ekonomin.  

Flera forskare har varit kritiska mot ansatser att hitta en mirakel-metod, som ska vara lösningen på 
alla problem  (Håkansson, 2013; Fullan & Hargreaves, 2013) och efterlyser innovation (Palm, 2014; 
Fullan, 2015) och samskapande (Lilja, 2010; Napan, 2010; Good, 1996). Författaren instämmer, och 
menar att vidare att det är mer gynnsamt med att ha en lärarkår som anammant innovation som 
koncept, än att trycka på andras innovationer. 

I arbetssättet återfinns det som Palm (2014) och Fullan (2015) uttrycker som eftersträvansvärt; 
innovation och samarbete, och bekräftar studier av Good (1996) och Knight (2012) vilka funnit 
positiva effekter av att tillämpa systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå.  Det är en 
undervisningsdesign som tar sin utgångspunkt i elevupplevelse, och framtidsbehov, och som 
innefattar samskapande, kvalitet och IT, och en vilja att synliggöra och utveckla undervisning, 
utvärdering och lärares profession för elever på högstadiet.  Arbetssättet sträcker sig således utöver 
det som tidigare blivit beforskat. 
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Arbetssättet går i linje med Skolverkets krav om kvalitet, inkludering och strävan till förnyelse 
(Skolverket, 2012) och bekräftar och förstärker behovet av varierad formativ bedömning (Harrisa & 
Brown, 2015; Hattie & Timperley, 2007; Williams, 2013). 

I likhet med vad Napan (2010) funnit, gynnades elevers involvering i ett samskapande lärande, och i 
likhet med vad Good (1996) funnit återfanns positiva effekter av att tillämpa systematiskt 
kvalitetsarbete och lärandeloopar (Timperley, 2011; Rother, 2013). 

Jönsson, Lundahl och Holmberg (2015) har visat på viss grad av progession när det gäller formativ 
bedömning – men samtidigt lyft fram att arbetssättet inte leder till elevinvolvering och att 
progression främst fanns i en skola. I motsats till den studien har denna fokuserat på elevinvolvering 
och syngliggörande av progression. 

Resultaten visar en tydlig kommunikation från lärare till elever kring ämnet ökad progression. 
Ständiga förbättringar utifrån fakta, allas delaktighet och ett tydligt ledarskap som utgår från eleven 
är en del av de fyra hörnstenar som Bergman och Klefsjö (2012) lyft fram som centrala för förbättrad 
kvalitet. Sörqvist (2004) lyfter fram vikten av styrning och säkring i utvecklingsarbeten. Författaren 
vidhåller detta, och menar att kommunikationen inte bara kan vara tydlig och gälla progressionen, 
utan också behöver ges med täta intervaller, för att resultat ska uppnås.  

Det är viktigt att lyfta fram, att även om resultaten, de facto, visade att den undersökta gruppen 
visade en högre grad av progression, i jämförelse med kontrollgruppen, så är detta med understruket 
med största ödmjukhet. Undersökningstiden var kort, en termin, båda grupperna utvecklades, och 
båda grupperna utgjordes till stor del av studiemotiverade elever.  

Initialt var bakgrunden till studien, bland annat, att flera elever ansåg att de inte kände till sina mål; 
att de inte blivit informerade. Detta fenomen är allmänt känt bland lärare: att eleverna inte förstår 
kriterierna, eller inte uppfattar att de fått information om kriterierna. Författaren själv anser till 
exempel att hon varit tydlig i sin undervisning hela tiden, både före studien och efter. Detta motsägs 
av eleverna som uppfattar att det först nu är tydligt! 

Författaren anser att de korta lärande-looparna, den visuellt styrningen, självreflektionen samt det 
ökande engagemanget är vägen till progression. Med hänvisning till erfarenhet gjord (se bilaga D) 
fastslås att feedback i den meningen att läraren vid varje moment, ska ge enskild feedback under 
arbetet samt efter arbetet inte är möjligt att genomföra. Författaren anser att det innebär en 
arbetsbelastning som går utöver all rimlighet.  

Det som gjort det tydligt nu är att eleverna har involverats i planering, med hjälp av visuell styrning; 
sina individuella mål har de fört in i sin virtuella portfolio; undervisningsgruppens gemensamma 
resultat har noterats på en tavla i klassrummet samt att de i fokusgrupper fått diskutera mål, 
måluppfyllelse, studiemotivation, föredragna arbetssätt med mera. Författaren tror att 
metadiskussioner kring lärande är viktiga för eleverna, i formulerande av den egna lärprocessen. 

Författaren tror att elevernas upplevelse av sin utveckling, och sin involvering är viktigare än den 
faktiska involveringen. Som påvisat var författaren orolig för att eleverna skulle uppleva att det 
faktiska medbestämmandet varit för litet, men det visade sig att eleverna inte upplevt detta.  

I sammanfattandet av fokusgrupperna konstaterades att samtliga elever, även de som halvvägs in var 
skeptiska, inte ville arbeta på något annat sätt, att man hade använt IT, att visuell styrning hade varit 
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engagerande och motiverande, att de korta looparna av feedback, att självreflektionen och de 
fokuserade övningstillfällena gett möjlighet att öva och återigen öva, på det eleven skulle bli bedömd 
på innan bedömningstillfället. Man får inte glömma bort att människor, individer, skiljer sig åt. En del 
har initiala anlag att se saker positivt, neutralt, negativt, avvaktande. En del påverkar, andra påverkas 
och i och ur dessa ringar går vi människor ständigt. Därför är det omöjligt att säga något annat än att 
det är i denna stund, med denna grupp och denna lärare, dessa resultat som råder. 

9.2 Möjligheter och kritik mot arbetssättet, lärarens reflektioner 

Arbetssättet tar sin utgångspunkt i dem skolan är till för: eleverna. För skolor och skolledare som 
prioriterar det systematiska kvalitetsarbete, erbjuder arbetssättet en möjlighet. Arbetssättet innebär 
att skolan kan visa på hur eleven sätts i centrum, hur allas delaktighet blivit centralt, hur beslut 
baseras på fakta, hur mjuka värden återförs in i förbättringsarbetet och hur progression kan 
synliggöras. Det innebär att skolan får flera goda exempel att sprida.  

Samskapande arbetssätt, Co-Creation är inte något nytt, men något mycket centralt. Arbetssättet är 
inte heller en tävling i vilken lärare eller lär-metod som är mest effektiv. Tävlingsinriktad kultur kan, 
som bäst, bidra till ökad betygshets, och som värst ske på bekostnad av skolans mjuka värden. Att 
kunna samarbeta är en nyckel till framgång senare i livet och i och med den ökande digitaliseringen i 
hemmen och i skolan, får skolan ett allt större ansvar att se till att både lärarnas och barnens sociala 
kompetens ökar.  

Det är viktigt att förstå undervisning och utbildning i sitt sammanhang. Vem är eleven? Hur ser 
samtiden ut? Vi står redan nu i en samtid där föräldrarna sedan länge övergett hemmet för 
förvärvsarbete; där mycket kommunikation sker via smartphones och datorer – och där några lyft ett 
varnande finger för att föräldrar läser för lite tid med sina barn, och tittar på sina telefoner istället för 
sina barn. Till detta kommer en skola som med raska steg digitaliseras. Dessa faktorer pekar på ett 
stort behov av skolan att aktivt ta ansvar för att engagera eleverna i mellanmänskligt samspel; 
kommunikation, dialog, och att utveckla sin förståelse av konsekvenser i samskapande med andra. 
Att lära eleverna att samskapa är att bryta en potentiell isoleringsvana, något som kan bli både 
kostsam och skadligt för samhället på sikt.   

Som lärare, har författaren själv använt digitala läromedel, och erfarenheten är, att den snabba 
överblicken, som fanns, när eleverna satt med papper; en runda i klassrummet och man kunde efter 
ett par minuter avgjort vilka som behöver mer stöd, och hunnit med tre, fyra hjälpinsatser – har 
försvunnit. När eleverna sitter bakom skärmen, försvinner den direkta insynen i vad de gör. Eftersom 
materialet inte heller kommer till skolan i blädder-bar form, bidrar det till att översikten på ”vad som 
finns att göra” försvåras (läraren måste nu gå in och klicka sig fram genom ett katalogträd i de olika 
momenten). Denna utveckling, kan leda till att samskapandet blir mindre än det är i dag. Författaren 
menar att samskapande är centralt, och genom att fokusera på vikten av samskapande, kan man 
skapa en motvikt till den digitaliserade isolering som annars kan ske.  

Det finns fler viktiga vinster att med detta arbetssätt, förutom det som nämndes ovan; att vara en 
grund för Co-Creative Learning och därmed utgöra innovativ grund som en del i en samskapande 
kultur (Collaborative Culture) kan det bidra med systematiskt kvalitetsarbete på klassrumsnivå. 
Denna vinst berör det professionella arbetssättet och utvecklar utvärderingsmetoder av lärare. 

Ofta vet man inte vad andra gör i samma skola. Lärare och skolledare kan gynnas eftersom 
arbetssättet öppnar för att vem som helst, kan gå in i klassrummet, och se vad man jobbar med, var 
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eleverna befinner sig i planeringen, och hur det har gått för dem. Lärare kan på medarbetarsamtal 
eller professionella pedagogiska utvecklingssamtal kan lyfta fram resultat som verkligen avspeglar 
kärnar i verksamheten: elev-medskapande, progression och ständiga förbättringar; dvs det som 
verkligen rör verksamhetens kärna och den egna professionen.  

Precis som all inlärning sker i cykler, måste feedback och återinförande ske i cykler och utvecklingen 
och förståelse av den egna pedagogiska kompetensen. Detta går man helt miste om när eleverna 
reduceras till anonyma poängsättare av lärare, med makt att sänka lärares löneutveckling. Det är 
författarens slutsats att den typ av utvärdering som elever gör på sina lärare i dag, är omodern. Den 
går stick i stäv med att skapa en relation och gynnar rädsla, inte en pedagogisk professionalism. Det 
har blivit tydligt i och med de tre undersökningarna gällande elevupplevelse att denna förändras, och 
den förändras utifrån elevens förståelse, inte lärarens professionalitet. Med detta sätt kan den 
pedagogiska ledaren och läraren, utifrån den information läraren kommit med, ta fram ett 
utvecklingsunderlag, som baseras på fakta kring elevdelaktighet, progression och utvärdering utan 
att förminska, lärarens auktoritet. Mål; som en ökad grad av elev-progression och elevers 
medskapande, blir lättare att följa upp vid ett kommande medarbetarsamtal, och kan leda till ökad 
lust till innovation och nytänkande för läraren, samt en ökad känsla av att den pedagogiska ledaren 
är insatt och engagerad. 

Oavsett hur en skola eller lärare skulle välja att tillämpa arbetssättet gäller det att ställa sig frågan 
som är central för allt utvecklingsarbete: Har man en systematik? Tillämpas den? och Uppnås 
resultat?  Det är författarens reflektion att det i dagsläget sker för få klassrumsbesök, och ibland vet 
inte de pedagogiska ledarna vad de ska titta efter. Det i sin tur kan både leda till att det blir 
godtyckliga omdömen, eller att man hänvisar till tidsbrist. Inte heller har författaren sett några 
faktiska utvecklingsmål, annat än det som ofta är väldigt luddigt formulerade och sällan eller aldrig är 
kopplade till löneutvecklingen  

I de genomförda PDCA-utvärderingarna skulle författarens liksom eleverna egna brister framkomma. 
Författaren är självkritisk, och får upplevelsen att den elev- tillämpade fokusen inte alls inneburit att 
"läraren fått eleverna med sig - och nu ’Eureka’-har de förstått”. Inte alls. Snarare drar läraren 
slutsatsen att det är långt kvar innan de kommer, om någonsin, tänka och tillämpa fokus på lektion 
och kriteriekoll, bara för att de har sagt det. Eleverna uttrycker sig nämligen klichéartat kring sin egen 
utbildning, och det är en fara att tro att de menar vad de säger. De säger nämligen den här typen av 
saker ofta på utvecklingssamtal; ”Läraren ska bli tydligare, jag ska vara mer aktiv/fokusera mer på 
lektionen”. Att arbeta med ständiga förbättringar kräver mycket mer övning än vi åstadkommit 
under dessa tre månader. 

Eleverna fastslog också att det inte fanns någon större skillnad i arbetssättet innan och efter! I 
processbeskrivning (bilaga D), återfinns problemställningar som författaren inte tidigare ställts inför i 
undervisningssammanhang; till exempel tidsåtgången på den utvecklade elev-planeringen. Vilket 
förståtts som ett hinder och ett stressande moment; problemen med att hinna med små lärande-
loopar där olika typer av feedback ska ges så att PDCA cyklerna kan fullbordas tre varv, för att studien 
ska hinnas med under terminen; problemen med utvärderingen; och hur man utvärderar tillsammans 
för att det ska bli så meningsfullt som möjligt; samt problemen med att synliggöra resultat och 
enskilda mål; hur synliggör man allas individuella mål och allas resultat. 

Dessa punkter, gör att författaren haft en annan upplevelse än eleverna vad gäller genomförandet. 
Författaren uppfattar genomförandet som mycket tidskrävande. Troligen innebär ett andra 
genomförande, med tillämpning av ständiga förbättringar, en mindre utmaning. Författaren tror 
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också att det är bra att initiera denna typ av metod tidigare i åldrarna, för att arbeta in en 
fungerande rutin.  

Systematik och innovation får ej bli stelbent. Det handlar inte om att samla data eller skaffa lärarna 
fler arbetsuppgifter.  Det handlar om att bli bättre på att följa upp, och återinföra det man sätt i sitt 
utvecklingsarbete. Det handlar inte heller om att lärare ska förkasta den erfarenhet och kompetens 
de har, utan att ställa sig frågan: vad behöver vi skruva på i vårt arbetssätt för att öka 
måluppfyllelsen? Delarna måste hänga ihop, annars får man ingen genomtänkt förändringsstrategi – 
därför är det också viktigt att ställa sig frågan: vilket är mitt mål, och vilket är mitt förväntade 
resultat. 

9.3 Metodkritik 

Ett problem som uppstod var när elev-utvärderingen innefattade klichéartade fraser: eleverna 
verkade inte veta vad som i själva verket skulle kunna vara en effektiv förbättringsinsats. Slutligen var 
enkät 2 menat att bli en kort intervju, men det visade sig att eleverna påverkades alltför mycket för 
att kunna vara ärliga och kritiska emot en bedömande lärare.  

Detta skulle läraren kunnat ha förutsett, men gjorde det inte. Således blev enkät 2, istället en 
likvärdig enkät, som kunde mätas mot enkät 1. Vilket var slumpens lycka, snarare än ett medvetet 
val. 

Validitet och reliabilitet i intervjusammanhang kan alltid diskuteras. Grupper som sådana kan 
generellt ha en mer positiv syn än en annan grupp. Hur gruppdynamik och gruppledares dominans 
kan inverka på gruppens åsikter framkom bl.a. i fokusgrupperna. Där en elev, vid ett tillfälle, 
uttryckte "jag vet inget om mål mer än förut"- medan någon med inflytande över denne uttryckte 
"målen är klara", och därmed fick den förste att ändra sig "jo, det är som du säger". Det visar på att 
eleven ändrade sin uppfattning. Detta hade inte skett om det varit en tredje enkät. Dock var det 
endast vid ett tillfälle, en elev som uttryckte en kritisk uppfattning. Det eliminerar inte möjligheten 
att det kan ha funnit elever som tänkte kritiskt, men inte uttryckte det. 

9.4 Fortsatta studier 

Slutsatserna har visat att den aspekt det systematiska kvalitetsarbetet hade störst inverka på var 
elev-engagemang, även om en positiv trend också syntes rörande progression, och då främst för 
pojkar. Det skulle därför vara mycket intressant att se hur elevupplevelsen och progressionen skulle 
vara både i en breddad studie (flera ämnen) och i en tidsmässigt längre studie, som sträcker sig över 
flera terminer, där eleverna utvecklar sin förmåga att medskapa. Att vetenskaplig testa arbetssättet 
skulle kunna svara på dessa frågor.  

En vision är att arbetsmetoden på sikt skulle kunna bidra till mer innovativa och samskapande 
kulturer i och med att praktiken påverkas utifrån en dragande effekt som uppstår när eleverna 
uttrycker önskan att involveras, att de IT-lösningar de blivit vana vid tillämpas och att de lärande 
kulturer som skapas sprider ringar på vattnet.  

Det skulle vara intressant att lyfta in CIP i den teoretiska begreppsramen för CoDesign, Educational 
Design, så som kort omnämnts i teorin, och vidareutveckla den.  
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Bilaga A Bedömningsmatris Bokmunta 

 
 
Bra  Bättre  Utmärkt  

Genom att 
göra enkla sammanfattningar av 
olika till exempelters innehåll 
med viss koppling till 
tidsaspekter, orsakssamband och 
andra till exempel visar 
eleven grundläggandeläsförståels
e.   
   

Genom att 
göra utvecklade sammanfattning
ar av olika till exempelters 
innehåll med relativt 
god koppling 
till tidsaspekter, orsaks samband 
och andra till exempel visar 
eleven god läsförståelse.   

Genom att 
göra välutvecklade sammanfattnin
gar av olika till exempelters 
innehåll med god koppling till 
tidsaspekter, orsakssamband och 
andra till exempel visar 
eleven mycket god läsförståelse.   
   

Dessutom kan eleven, utifrån 
egna erfarenheter, olika livsfrågor 
och omvärldsfrågor, tolka och 
föra enkla och till viss 
del underbyggda resonemang 
om tydligt framträdande 
budskap i olika verk  
   
   
   

Dessutom kan eleven, utifrån 
egna erfarenheter, olika 
livsfrågor och omvärldsfrågor, 
tolka och föra utvecklade 
och relativt väl underbyggda 
resonemang om budskap som 
är tydligt framträdande och 
budskap som kan läsas mellan 
raderna i olika verk..   

Dessutom kan eleven, utifrån egna 
erfarenheter, olika livsfrågor och 
omvärldsfrågor, tolka och 
föra välutvecklade och 
väl underbyggda resonemang om 
budskap som är tydligt 
framträdande och budskap som kan 
läsas mellan raderna eller är dolda i 
olika verk.   

Eleven kan samtala om och 
diskutera varierande ämnen 
genom att ställa frågor och 
framföra åsikter med enkla och 
till viss del underbyggda 
argument på ett sätt som till viss 
del för samtalen och 
diskussionerna framåt.   
   

Eleven kan samtala om och 
diskutera varierande ämnen 
genom att ställa frågor och 
framföra åsikter med utvecklade 
och relativt väl underbyggda 
argument på ett sätt som för 
samtalen och diskussionerna 
framåt.   
   
   
   

Eleven kan samtala om och 
diskutera varierande ämnen genom 
att ställa frågor och framföra 
åsikter med välutvecklade och 
väl underbyggda argument på ett 
sätt som för samtalen och 
diskussionerna framåt och 
fördjupar eller breddar dem.   
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Bilaga B Bedömningsmall argumenterande tal 

Aspekter Strålande! Mycket bra! Bra! 

Innehåll  Din tes framgår tydligt och 

du argumenterar på ett 

välutvecklat och nyanserat 

sätt för eller emot ditt ämne. 

Argumenten är varierade 

och välvalda och du 

bemöter tänkta 
motargument.  

Din tes framgår ganska 
tydligt och du 
argumenterar på ett 

utvecklat sätt för eller 

emot ditt ämne. Dina 
argument 
fördjupar/utvecklar 
diskussionen.  

Din tes framgår i huvudsak 

och du argumenterar på ett 

enkelt sätt för eller emot ditt 

ämne.  

Struktur Talet är sammanhängande 

och välstrukturerat, t.ex. 
genom effektiv inledning, 
effektiv avslutning. Till 
exempeltbindningen är 

välutvecklad.  

Talet är 

sammanhängande och 

strukturen är tydligt 
urskiljbar, t.ex. genom 
effektiv inledning, effektiv 
avslutning.  
Till exempeltbindningen är 
utvecklad. 

Talet är i huvudsak 

sammanhängande och 
begripligt.  
 
Till exempeltbindningen är 
enkel. 

Språk Språket passar väl i ett 
argumenterande tal, t.ex. 
genom retoriska stilmedel 
och passande bindeord.  
Ordvalet är träffande, 
varierat och specifikt.  
 

Språket passar relativt väl 
i ett argumenterande tal, 
t.ex. genom retoriska 
frågor.  

Ordvalet är varierat.  
 

Språket passar i huvudsak i 
ett argumenterande tal.  
Ordvalet uppvisar viss 
variation.  
 

Framförande Du pratar nästan helt fritt 

utan stöd. Du har mycket 
god kontakt med publiken 
och skapar viss delaktighet 
med hjälp av exempelvis 

föremål, humor.  

Du har stödord till hjälp, 
men har viss frihet i talet 
och god kontakt med 
publiken. 

Du läser till viss del innantill, 

men har ändå viss kontakt 
med publiken.  
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Bilaga C Enkät 

 
Jag har tänkt kring mina mål för det här arbetsområdet. Jag jag har..   
tre mål eller fler 
 två mål 
 ett mål 
 inget mål 
 
Jag märker en skillnad i hur vi arbetar nu (med tavlan) och innan   
Stämmer väl 
 Stämmer 
 Stämmer dåligt 
 Stämmer inte alls 
 
Jag vill att vi fortsätter arbeta som vi gör nu   
Stämmer väl 
 Stämmer 
 Stämmer dåligt 
 Stämmer inte alls 
 
Hur stort intresse har du av att planera ett ämne med lärare och klasskamrater   
Jag är mycket intresserad av att vara med och planera 
 Det är okej att planera, jag är varken direkt för eller emot 
 Jag är inte så intresserad av att planera 
 
Vilken åsikt håller du mest med om?   
Det är onödigt att eleverna är med och planerar 
 Eleverna har lättare att förstå vad de ska lära sig om de är med och planerar 
 Det är stressande att vara med och planera 
 
Vad har tavlan haft för effekt   
 Ingen alls 
 Att man lättare kan se allt vi gått igenom och hur långt vi kommit 
 Att det blir tråkigare 
 Att det blir roligare 
 Att man blir mer engagerad 
 
Så här beskriver jag mitt arbetssätt: 
 
Jag är nöjd med hur jag har utvecklats mot mina må  Stämmer väl 
 Stämmer 
 Stämmer något 
 Stämmer inte alls 
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Figur 17 PDCA visuell 
styrning 

Bilaga D Processbeskrivning 

Visuell styrning – handlar om synliggörande. Visuell styrning har haft fokus att synliggöra tre saker: 
Arbetsflöde, gemensamma resultat och utvärderingar och individuella mål och framgångar. 
De visuella aspekter som rör alla noteras på en tavla och det som rör den enskilda individen 
publiceras i OneNote (se nästa sida). 
 
Här är arbetsflödet synliggjorts. Vem som helst kan gå in i klassrummet och se vad vi arbetar med, 
hur långt vi kommit, och hur det har gått. Tavlan visar också vilket utvecklingsområde som är aktuellt 
för eleverna och läraren.  
 
 I slutet av de tre 
bedömda momenten 
hade PDCA tavlans 
samtliga fält fyllts i. 
Under check står det 
att 100% har nått 
godkänt, vilket är 
skolans första och 
främsta uppgift; att 
vara en skola för alla. 
Därefter är 
progressionen 
angiven i lodräta 
staplar. 

I det första momentet 
(bokmuntan) hade  
28 % lägre resultat än 
vårterminsbetyget, 36 % samma lika många en högre bedömning. I det 
andra momentet (Nationella Provets A-del) hade endast 5 % en lägre 
bedömning än vårterminsbetyget, 34 % hade samma och 6 1% hade höjt 
sig. I det tredje bedömningsmomentet hade 2 % lägre bedömning än vårterminsbetyget, 25% samma 
och 73% hade högre. 
Bedömningen gjordes av följande behöriga lärare: 
Bedömningsmoment 1: författaren, själv.  
Bedömningsmoment 2: författaren ihop med Ämneslärare i NO och en kandidat. 
Bedömningsmoment 3: den undervisande läraren för kontrollgruppen3 
 
Förberedelser 
 
Rektor vidtalades och efter samtycke beställdes ytterligare en whiteboard till klassrummet in. 
Klassrummet möblerades och förbereddes.  
 
  

                                                 
3 På skolan byter ämneslärarna klasser vid bedömning av kunskaper i de nationella proven, för att säkerställa 
likvärdighet och säker bedömning.  
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Figur 18 Synliggjorda arbetsområden 

Visuell styrning 
 
Systematiken i PDCA-cykeln, synliggjordes med syfte att möjliggöra följande: 
 
1) eleverna blev medskapande i planeringen 
2) planeringen blev synlig 
3) eleverna utvärderade kontinuerligt 
4) ständiga förbättringar fördes in i kommande 
planering 
5) förbättringar blev synligt 
6) kvalitetsarbetet blev synligt 
7) vad vi arbetade med blev synligt 
8) progressionen blev synlig 
 
 
 
Formativ bedömning i virtuell portfolio 
 
Varje elev har ett konto i OneNote. Många elever väljer att ha access från sina smartphones. I sin 
OneNote, samlar de foton, anteckningar, matriser och ljudfeedback på sin utveckling. Både lärare och 
elever lägger in information. Tanken är att elev och mentor har sedan en direkt inblick i hur det går 
för eleven i alla ämnen (se bilaga D). 
 
OneNote appens fördelar är att de skriftliga bedömningarna kan tappas bort, men dessa är samlade. 
De skriftliga kan ligga i en pärm som förblir ett passivt material i ett skåp, medan de i sin 
lättillgängliga form, blir lättillgängliga, att se på innan prov, innan utvecklingssamtal eller innan en ny 
prestation.  
 
I denna empiri har eleverna samlat, självskattning, kamratfeedback, muntlig respons, bedömningar 
och respons. Allt eftersom eleverna blev vana med att få resultaten utanför lektionstid, började de 
uppskatta flexibiliteten i IT-stödet, utöver det faktum att feedback och resultat ständigt var 
tillgängliga. Fokusgrupperna visade att det behövdes mer frekvent och fokuserat användande av IT-
stödet för att det skulle få ett fullständigt genomslag.  
 
Ur Forskardagboken 
 
30/5/15 
Skolverkets lägesrapport 2015 pekar ut tre 
områden som är relevanta för studien. 
I samtal med rektor frågar han om jag vill 
arbeta med systematiskt standardiserat 
kvalitetsarbete i klassrummet. Vi har tidigare 
pratat kvalitetsarbete, utvärdering och 
planering. Jag har bistått med det grafiska i 
processkartläggningar och vi har diskuterat 
Appreciative Evaluation. Han berättar om 
studiebesök i USA och hur de arbetar med 
Demings PDCA cykel, samt med Lean 
inspirerad visuell styrning. 

Figur 19 Förberedelse av fysisk miljö 
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Vi kommer överens om att eleverna måste vara med på tåget och jag skapar en elektronisk enkät 
utifrån Dream Design Destiny och Discover och Appreciative Evaluation. Enkäten är både kvalitativ 
och kvantitativ i detta att den har både 1-5 skattning och till exempelt-svar. Ett syfte är att mäta i 
vilken utsträckning eleven upplever sig vara medskapande ett annat att rama in vilka faktorer som 
eleverna upplever hjälper dem att lyckas. 
 
Whiteboard tavlor ska beställas in och PDCA cykel ritas in med rubriker. Syftet tänker jag är att 
synliggöra var i inlärningsprocessen vi befinner oss för eleverna 
 
2/5/15 
Planerar möblering för utförandet av visuell styrning med vaktmästare. Beställer ny whiteboard 
 
4/6/15 
Samtalar med eleverna kring tanke och upplägg. Eleverna uttrycker att "det är bra då får alla vara 
delaktiga" men även oro "senast vi hade så blev det inget bra. När eleverna fick bestämma blev det 
bara att vi tittade på film och sånt och vi lärde oss inget.” Jag känner att jag blir alltmer nyfiken på 
Hur standardiserat kvalitetsarbete i klassrummet kan utformas? Om det förbättrar elevernas lärande 
och resultat ? Hur enkätresultaten från före och efter implementering faller ut?  
 
Att initiera ”Co-Creative Learning - using  IT to Visualise Progression”  
 
 

 

I sin enklaste form är likheten med PDCA-cykeln (figur 1) uppenbar, båda cyklerna utgörs av fyra 
delar, i vilka innehållet innebär en systematik för undervisningen. Med detta synliggjort, ges 
undervisningen en yttre ram, i vilken eleverna kan känna igen sig. 
 
För att utvecklas mer effektivt, behöver det återkommande flödet kompletteras av små loopar 
medskapande, övande, medbedömande och utveckling. Om PDCA (figur 1) direktöversätts till 
klassrummet och man inkluderar effektiva lärandeloopar (Rother, 2013; Timperley, 2011) vid 
övningsmomenten kan en översikt se ut som i figur 16. 
 

Figur 20 PDCA i kombination med Co-Creative Learning 
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Figur 22 Urval av ämnen att välja 

  
 
Figur 21 Co-Creative Learning ; medbedömande inom övande-momentet 

Att bara fokusera på att ge formativ bedömning, feedback vid arbetsområdet slut innebar att 
feedback gavs sällan. Ett arbetsområde kan ta en månad. Enligt Rother (2013) ska feedback, för att 
vara effektiv, ges veckovis. 
 

Planeringens utförande. Först identifierades svensk-
ämnets kriterier, såsom de är angivna i läroplan 
Lgr11. En avvägning av vilka kriterier som var aktuella 
att arbeta med gjordes dels utifrån vilka 
arbetsområden ämneslärarna bedömde var aktuella 
att arbeta med samt färdighetsträning i de centrala 
förmågorna tala, läsa och skriva, inför de nationella 
proven). Därefter skedde en sovring ihop med 
skolans ämneslärare, så att vi tillsammans 
avgränsade läsårets fokusområden. Först härefter 
presenterades ett möjligt urval för eleverna.  
 
Hur kan tre undervisningsgrupper planera? Varje 
undervisningsgrupp, fick göra en grovplanering, 

tillsammans med läraren. Den undervisningsgrupp 
som läraren träffade därefter fick komma med 

synpunkter. För att samtliga grupper ska ha fått möjligheten att göra en grovplanering och spika en 
planering har tre områden genomförts. Områden genomfördes mellan augusti och november. 
Inför planering fick eleverna information om att de muntliga nationella proven, (för första gången) 
skulle förläggas till höstterminen, och fick veta, att de var möjligt, skulle de vilja, att fokusera på de 
muntliga förmågorna. 
 
Syn på lärande. Förhållningssättet är att samtliga moment ska syfta till breddad färdighetsförståelse 
och kompetens. Det innebär att undervisningen innehåller en mängd moment som inte bedöms, och 
att de moment som bedöms, inte nödvändigtvis är de som eleverna planerat. För att de inte ska 
blandas ihop beskrivs de med olika begrepp; medskapande moment och bedömningsmoment. 
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Ur forskardagboken 
 
17/8/15 
I svenskämnesgruppen har arbetet fått ingå i målformuleringen. Pojkarnas sämre betyg togs 
upp  Enkäten har fått tillägg med frågor kring självskattning. Lärarkollega och lärare kollega har tagit 
del av enkäten för att komma med feedback. Tänker att mitt ansvar som lärare är att styra 
elevplaneringen så att den inte är helt fri. 
 
Fått kontakt med forskar och även skickat enkätfrågor till rektor för feedback. Redigerar frågorna 
efter feedback. 
 
Medskapande moment  
 
Eleverna önskade och planerade att fokus skulle ligga på träning av de muntliga färdigheterna. De 
röstade för att redovisa en bok Ondskan  av Jan Guillou, genom bokmunta.  
 
Läraren tog förslaget, gjorde enskilt bedömningen att det inte var tillräckligt med träning, och tog en 
reviderad form med till kommande undervisningsgrupp. Genom majoritetsbeslut fastslogs att 
eleverna också skulle få orientera sig i genre-kunskap genom ”kortskrivning i olika genrer” med 
koppling till boken. 
 
En matris i muntlig förmåga delas på OneNote, och eleverna kopierar in den i sin egen profil. 
Självskattning gjordes i OneNote utifrån matrisen (Skolverket, Språket på väg, 2011). 
 
Tillsammans med eleverna bestämmer vi ett datum för redovisning av boken.  
 
Ur forskardagboken 
 
19/8 
 
Vi tittar på alternativa ämnen. Jag flyttar upp ämnena som en grov planering på den nya White 
Board tavlan Jag berättar att nytt för i år är muntliga NP på hösten. Eleverna vill gärna ha retorik och 
muntlig bokredovisning. 
 
Det är många variabler i skolans värld. Vecka 36 har vi tema vecka och jag håller tillsammans med 
arbetslaget också på att rulla ut pilotprojektet Formativ Bedömning i Virtuell Portfolio. Befarar att 
planeringen kommer ta längre tid än jag tänkt. 
 
Pratar med första elevgruppen om förslaget att ug1 sätter grovplaneringen och ug2 detaljen och 
sedan växlar man så alla blir involverade, men det tar inte för lång tid, det är fler än hälften så det är 
majoritet. Eleverna uppmuntras att mejla in kommentarer om man kommer på något.  
 
Det positiva jag märker, är att eftersom det är två undervisningsgrupper blir ingen elev utpekad som 
”den” som föreslagit någon de andra är emot. Det kan ju lika gärna vara läraren som justerat. Det 
öppnar också för att jag ska justera. Efter lektionen börjar jag utforma muntliga träningsmoment 
utifrån boken ondskan som vi startar med. Själv har jag sökt Kulturpengar för reportageserie med 
proffs utrustning så jag flyttar upp genre-träning. Nästa undervisningsgrupp ska fastslå förslaget. 
 
Nästa vecka ska de göra en självskattning på en online enkät. Måste kanske be VH om lov att 
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använda uppgifterna. Kanske bra med blankett vid utvecklingssamtalet. Hur ska de logga in utan 
inloggningsuppgifter? 
 
24/8 
Jag inser att jag måste prata med varje elev om mål hen satt. Någon elev flyttade runt ämnes 
etiketterna. Jag sätter tillbaka dem. Har formulerat ett brev om samtycke som ska delas ut på 
utvecklingssamtalet 
 
Trots att vi sagt att alla ska kunna logga in, de hade det i läxa och vi körde det på mentorstiden- så 
hade 30% problem som krävde min insats. 
 
En del får enkäten via mejl länk på sin mobil Kan eleverna logga in?. Arbetar med eleverna. Många 
kan inte logga in. Pratar med IT tekniker.  
 
Övande 
 
Vi läser boken Ondskan och lektionerna varieras mellan skrivuppgifter till boken och samtal.  
 
En lektion reflekterar kring ondska generellt i klassen. De uppmuntras att tänka på sina mål, sedan 
reflekterar de i par och slutligen lyfts några exempel fram. Sedan skrevs en fokus fråga upp på tavlan: 
Vad finns det för budskap i boken? Vad finns det för tema? Diskussioner igenom och de 
uppmuntrades att revidera hur bra det gått utifrån sin självskattning. Fokus ligger på korta 
inlärningsloopar med medveten fokus på att förbättra sig inom en eller ett par områden. 
 
”Uppvärmningen” var en lektion vi hade där vi ”värmde upp” vår muntliga förmåga…Eleverna fick 
läsa igenom sin självskattning och sedan sitta i ett litet grupprum med läraren. Matriserna fanns 
utlagda på borden. Vi gick först igenom målen man satt för sig själv och vad man vill försöka nå. Den 
ena eleven tog rollen som, aktiv, lyssnare, den andre som anförare, för att sedan turas om. De fick 
frågeställningar att tala om av läraren. Det fanns tre frågeställningar, som eleverna på förhand visste 
kunde komma: Hur var Eriks pappa? Berätta om mamman? Hur var det att vara elev på Stjärnsberg? 
 
Eleverna fick återkoppling direkt. De sparade in den i sin OneNote. 
 
I nästa moment var eleverna grupperande om tre. De hade nu fått veta hur en feedback gick till och 
ska nu utifrån matris kunna ge varandra feedback. En var neutral och skulle ”utse vinnare” (en lekfull 
variant av att ge feedback). Vi övar nu att argumentera. Eleverna bestämmer vem som är 1, 2 och 3. 
Ettorna är för, tvåorna emot, och treorna neutrala. Sedan skrivs påståenden från boken upp på 
tavlan och eleverna talar. Läraren säger stopp, och feedback ges. Sedan roteras gruppen så att tvåan 
byter grupp. På så sätt för grupperna nya intryck. Lektionen avslutas  med notering av framsteg i 
OneNote. 
 
Uppgiftens övergripande syfte är att möta de kriterierna genom att visa att man har de muntliga 
färdigheterna. Dessa kan man öva även om man inte har hunnit läsa hela boken. 
 
Bokmunta: eleverna skickas iväg två och två med ett kuvert. Eleverna spelar in sina svar och 
återvänder när de är klara. I klassrummet skickar de filerna via Airdrop till läraren. I kuvert ligger 
instruktioner,  ett författarporträtt (som ska möjliggöra koppling till författaren) två frågor var och en 
bedömningsmatris. Den första frågan är en etisk fråga, som inte kräver att man läst boken. Den 
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andra är bokanalys relaterad. Eleverna är aktiva lyssnare och anförare även här. Det innebär att 
lyssnaren har sina mål att nå. 
 
Ur forskardagboken 
 
31/8 
Förväntningarna är att eleverna, bara av det faktum att jag försett dem med en yttre ram, kommer 
att lära sig av rutinen och arbeta effektivare, eftersom de blir vana. 
 
12/9 
Inser att är en början, inte ett färdigt "kit". Det har tagit en lång, lång tid att planera. 
 
16/9  59% gjort uppvärmningen 
 
17/9 
Ug1 11  av 22 elever har gjort upp 
värmningen. 
Ug2 12 av 22 elever har gjort uppvärmningen. 
Ug3 15  av 22 elever har gjort uppvärmningen. 
Alla har skrivit in /satt mål. Inser att det är oerhört viktigt att man stämmer av att det är gjort och 
förmedlar höga förväntningar att det ska vara gjort. 
 
Bedömande 
 
Eleverna är självskattande, medbedömare och kamratbedömare Det bedömande momentets slutliga 
fas är ”Bedömandet i form av en avstämning hur det gått. Vilken nivå har nu uppnåtts? Men den 
aktiva inlärningsnivån, skedde i små loopar med konstant medbedömning, inlärning, revidering inom 
momentet ”Öva”. (se fig,5). I den sista fasen är inte eleverna medbedömare utifrån aspekten att de 
tillsammans med läraren skulle bedöma sig själv, utan snarare att de utifrån kvittot på sin 
progression, gör en egen intern bedömning mot vad de uppfattat om sin progression. 
  
Den matris som eleverna haft med sig används. Läraren fyller i den digitalt och delar den i OneNote.  
De skriftliga momenten, som dock ligger utanför detta arbete, får muntlig feedback i OneNote. 
 
Vad ska utvecklas, och vad har gjort att man presterar bra? Utvärdering skedde i en enkät. Eleverna 
uttryckte hur de upplevt arbetet. Se resultat från enkät. 
 
 
Ur forskardagboken 
 
25/8 
Alla elever deltar i enkäten idag. Jag inser att jag har glömt att prata om hur man fyller i en enkät. 
Jag är orolig att det är deras åsikter om mig som lärare som speglas i svaren istället för den sanna 
bilden av hur det är. Jag blir ledsen när jag ser svaren, jag vill att de ska vara bättre. Jag tänker att de 
hade blivit bättre om jag varit lugn och inte så frustrerad över att tekniken inte fungerade. Jag kunde 
inte hjälpa alla på en gång. 
 
Fick bidraget beviljat. Men när jag sa att gruppen skulle få planera arbetsområdet blev jag genast 
orolig. Kan jag släppa kontrollen. Kan jag låta dem bestämma mer? Alla elever har nu gjort enkäten.  
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Medskapande moment  
 
Moment 2  
 
Eleverna fick information om att läraren sökt bidrag så att de skulle kunna göra studiebesök  ”utöver 
det vanliga”, ifall de skulle rösta fram det. Studiebesöket gällde en möjlighet att få spela in ett 
nyhetsprogram. Själva inspelningen skulle inte bedömas utan planeringen handlade om möjligheten 
av att bestämma om vi skulle tacka ja, hur vi bygger redaktionen, och vilken roll man vill ha och om 
man var intresserad av att göra ett reportage och ta med till sändningstillfället. Eleverna röstade för 
och beslutet togs med till nästa undervisningsgrupp.  
 
Moment 3 (bedömningsmoment 2) 
 
Den sista gruppen elever fick de områdeslappar som fanns kvar inom muntlig färdighet att 
poängsätta. Tillsammans markerade vi hur mycket insats som krävdes för de olika möjliga valen, och 
vilken den tänkta utvecklingen kunde bli. Jag valde att göra såå för att visa eleverna att visa insatser 
är enkla, men också ger ”liten utdelning”. 
 

 
Figur 23  Medvetna val i elevplanering 

Eleverna fick information om att följande moment/arbetsområden fanns som möjliga val. Siffrorna 
motsvarar följande arbetsområde: 
 

 
Figur 24 Översikt av moment 
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Nummer 3 och nummer 1, fick noll i omdöme av eleverna, och har uteslutits ur fig. 8. 
 
Eleverna valde i första hand, med majoritet, de som innebar en liten arbetsinsats: debatt och 
hyllningstal. Läraren gick med på att ha dessa som uppvärmningsövningar och motiverade att det 
behövdes ett bedömningsmoment på en lite mer avancerad nivå, varvid det beslutades att 
genomföra ett argumenterande tal om genetik i samarbete med NO.  
 
Ur forskardagboken 
 
20/10 
Ett problem med utvärderingen har uppstått. Trodde samma enkät skulle fungera. Det visade sig inte 
göra det. Men det hade varit lättare att jämföra.  Gjorde enkät på en grupp sen gjorde jag om 
enkäten och utförde den igen Insåg att den inte svarade på frågan "nådde de sina mål". Testade då 
plotta - och att eleverna fick peka_ "Stämmer ej stämmer något" - Men insåg sen att jag närvarande 
som bedömande lärare inverkade på deras svar…Och de blyg svarade "något kanske". 
 
Funderar på hur "check" ska synliggöras. Skriver först 100% klarat E. Men när elevernas egna resultat 
ska synliggöras blir det svårt. Frågar dem en och en. Svaret blir "jag minns inte mitt mål". I samma 
sekund som frågan ställs inser jag hur irrelevant den är. Utveckling har skett. Mer utveckling än 
de/det mål de satt upp. Kanske andra framsteg än de trodde. Eftersom kunskapen i färdighetsträning 
inte låter sig dresseras in i givna utvecklingssimbanor som alla konsekvent följer. 
 
21/10 
Imorgon kommer norska forskare. Tänker på min appreciative ansats och hur den syns. Syns den? 
Gjorde en not på tavlan: 
"NEXT" 
Utvärdera 
Dig själv 
Lärare 
Skola 
 
2/11 
Sedan finns det mycket att ta hänsyn till: hur information och introduktion görs och hur den skiljer sig 
åt mellan grupper. Jag funderar över om jag observerat indikatorer som kan visa att undervisningen 
missgynnat etisk tillhörighet eller kön.  Reflekterar över längd på arbetsområde, elevens egen 
motivation och upplevelse av förväntad prestation. Elever kan se samma situation med eller utan 
samma lärare på grund av gruppkultur, projektioner med mera, olika. Detta försvårar mätning. 
 
Däremot kan två grupper som båda haft sina respektive lärare jämföras. Trots skillnad i 
sammansättning : den ena är i och för sig jämnare i prestation medan den andra har extremt 
högpresterande och lågpresterande -så kan man mäta gruppens progression. Det vill säga man 
jämför flera omdömen mot VT betyg. 
 
Om man bara jämför en prestation blir det inte lika tillförlitligt. Vi har två närapå identiska 
prestationer: ett argumenterande tal framfört i aula, och ett muntligt nationellt prov. Jag ska 
undersöka möjligheten att ha parallell arbetslaget som kontrollgrupp. 
 
 



 

66 
 

2/11 
 
Jag är glad över att ha gjort en mellan enkät och samtidigt har det utkristalliserat sig att jag kan 
mäta arg tal bedömning mot vt betyg och ta ett urval som andra lärare får bedöma till exempel i 
svensk institutionen.  
 
Övande 
 
Varje moment innehöll någon eller några uppvärmningsövningar med självreflektion, feedback från 
lärare samt eller kamratrespons, innan själva bedömningen ägde rum. Den tillämpade Co-Creative 
cykeln gjordes således i små återkommande cykler inom den större cykeln (se, fig. 5). 
 
Moment 2, genomfördes genom att eleverna arbetade med research inom sina valda 
nyhetsområden. Den avsatta dagen for vi in till Tekniska Museet och där spelade de in ett 
nyhetsprogram. 
 
Moment 3, det argumenterande talet. Eleverna arbetade på NO och svenska lektioner med manus till 
argumenterande tal. Vi tränade på argument och hade genomgångar. 
 
En sekvens lades upp som ett flippat klassrum, där det beskrevs hur stycken kan byggas upp. 
 
En steg- för steg- guide gick igenom och delades ut på den internet-sida skolan använder för intern 
kommunikation. 
 
Utöver detta har eleverna, som en del i den tillämpade PDCA cykeln kontinuerligt, utvärderat sig 
själva, sina kamrater och utbildningen. Tanken är att det blir flera PDCA cyklar; Vi följer ideen om  
medskapande och systematik. Vi  för förslag till förbättringar vidare, och en där vi planerar 
arbetsområdet, checkar av att alla är med, utvärderar och för in förbättringar. När feedback har givits 
och när undervisningsgrupp har gått in i en ny fas har detta direkt skrivits upp på tavlan för visuell 
styrning.  
 
Ur forskardagboken 
 
5/11 
Reflekterar kring svårighet med triangulering. Eleverna får under undersökningens gång uttrycka 
utvärderande tankar.  Fastän mätningen gjordes under två dagar och på tre sätt (jag gjorde en enkät, 
märkte att den inte fungerade, gjorde om, en testgrupp fick komma fram och peka på steg i en 
uppskattad utveckling, de fick skriva in sin egen feedback i OneNote & slutligen fick de handskriva en 
utvärdering) så gick det inte att använda. Bortsett enkäten som blev för trubbig, visade de andra 
svaren problem: sättet att svara. De verkar vara så vana att utvärdera sig skriftligt att svaren fylls av 
klichéer. Det låter nästan som ekon från utvecklingssamtal. "Jag ska bli bättre på att, fokusera på 
lektionen, läsa kriterier, koncentrera mig". Detta problem tas också upp i CSR s13, och beskrivs som 
ett inrotat kulturellt beteende. Däremot visade deras synpunkter i OneNote reella tankar om vad de 
behöver utveckla. Det forumet, eller verktyget, hade inte blivit "inlärt". 
 
Däremot var det inga elever som spontant, klart och tydligt mindes sina "mål" när vi skulle skatta hur 
väl vi nått dem. Vilket visar att de inte haft målen i fokus under övningarna. 
 
Ett annat problem är att eleverna ska sätta sina mål. Målen de anger kanske är helt andra mål än de 
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vi uppnått. Efter tre fullgångna månader av undervisning med fokus på muntlig förmåga uppfattar 
jag som undervisande lärare flera områden som generellt utvecklats i klasserna: 
En allmän och vedertagen studiefokus med förbättring av muntlig förmåga. Den störs inte av oro eller 
rädsla för att prata inför grupp förutom i några fall där elever med så stor rädsla inte kunnat komma 
över den utan vill tala inför liten grupp.  En öka kännedom om nyanser i muntliga uttryck och 
muntliga genrer. En ökad förmåga att höra vilken muntlig genre det rör sig om. Ökad förmåga att 
medvetet välja när det är dags för muntliga strategier såsom: sammanfatta, lyfta perspektivet, 
jämföra och dra paralleller- reflektera kring budskap. 
 
Inget av dessa fanns som elevens mål. Där stod ofta istället saker som var plockade direkt från 
matrisen Språket på väg. Till exempel "var mer drivande" "Nå steg 3"- i de fall då eleven inte orkat 
precisera sina mål. 
 
Slutsatsen är att det är svårt att komma åt elevens mål. Eleven kan inte utvärderarna är kulturellt 
färgad och svarar olika beroende av vilket sätt utvärderingen görs på. En utvärdering hos eleven 
behöver grunda sig på ett enda fokuserat mål, eller möjligen för vissa elever, inte fler, under en kort 
loop. Eleven kommer inte ihåg, omsätter inte i handling, ett fokus på fler mål. 
 
Vi har nu inlett loop 1) där eleven utvärderat sig själv och skrivit "koll på kriterier och fokusera" 
Det står på tavlan. Efter nästa moment, som ju blir NP. (Vilket med fördel hade kunnat vara det sista 
bl.a. Eftersom ingen feedback ges, och det psykologiskt är en så stor anspänning). 
 
Medskapande moment  
 
Tillsammans upptäckte vi att tiden inte räckte till. Eleverna har lyft att en önskan att få se filmen 
Ondskan, efter att vi arbetat med boken. Efter övervägande, går jag med på det. Planeringen ändras. 
 
Istället för att de ska få det argumenterande talet före Nationella Provets muntliga del, vilket var 
tanken, att kunna utnyttja sin feedback. Får det nu hålla talet veckan efter. Vi peppar eleverna att 
hålla talet på scenen, framför undervisningsgruppen,  i aulan.  
 
 
Ur forskardagboken 
 
4/11 
Idag önskade eleverna få se klart på den tillhörande filmen till det arbetsområde vi haft. Istället för 
att stressa på dem valde jag att lyssna in och lägga den muntliga argumentera se talet efter det 
muntliga nationella provet och på då sätt låta eleverna förbereda med ett gammalt nationellt prov 
veckan före. 
 
6/11 
Kontrollgrupp. Min ämneskollega har idag bekräftat att det är ok att använda hennes klasser. Jag 
undrar naturligtvis hur rättvisande det är att mäta mot hennes grupp. Dels har hon inspirerats av mitt 
arbete- även om hon inte känner till detaljerna, så mycket att hon satt upp en extra White board. 
Sedan har skolan som lokalt mål att fokusera på formative bedömning . 
 
Man får inte glömma att denna studie inte är inriktad på att tävla om maximal progression utan att 
se om systematiskt förbättringsarbete går att tillämpa på klassrumsnivå, och beskriva det. 
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Därför skulle det också vara av intresse att mäta eventuella kumulativa skillnader, om vi hela tiden , i 
korta loopar förbättrar- innebär det då en skillnad på sikt? En sådan empirisk studie skulle dock 
sträcka sig över tre år och denna är begränsad till en termin. 
 
7/11 
Det är viktigt att gräva djupare nästa gång eleverna sätter sitt mål. Under kommande vecka ska vi ha 
en lektion där jag delar ut en mall för Argumenterande Tal, Och två lektioner där vi gör ett gammalt 
muntligt NP. 
 
Nånstans så är det så här skolans dynamiska värld ser ut Den är inte tillrättalagd och anpassar sig 
inte efter forskning. Istället för att ha sekventiell inlärning får de parallell inlärning. De sätter således 
två mål samma vecka v 46, ett får v 47, ett för v 48. 
 
Det betyder att jag måste komma ihåg att påminna dem att checka in och kolla sina mål. 
 
Uppmaning 1) "ni har fått muntlig feedback av mig i OneNote på debattartikeln och feedback från er 
vän på hyllningstalet" - nu sammanförs dessa genrer till ett argumenterande tal- om du utgår från din 
feedback och din egen reflektion - vad behöver du mest tänka på (en sak)? 
 
Sen måste jag se till att eleven verkligen reflekterar på djupet för att nå sitt autentiska engagemang 
för uppgiften. Ofta behöver eleven inte engagera sig på djupet (är det ens rimligt?) ofta är skolan en 
instans för man bockar av uppgifter utan djupare förankring, eftersom de nästan alltid är anpassade 
för att den svagaste tredjedelen i klassen ska med. Det betyder att en tredje del inte behöver 
anstränga sig, och en tredjedel har möjlighet att klara skolan med minsta möjliga ansträngning. 
 
Det är svårt att möta det inrotade kulturella motståndet som pockar på elevens autentiska 
engagemang. 
 
Det här arbetsområdet har också krävt mycket arbete med aktiv feedback. Timmarna jag har lagt ner 
för att kunna genomföra korta loopar med frekvent feedback - det liknar visst min tolkning av hur 
trenden inom den senaste forskningen vill att vi ska jobba- men i ett längre perspektiv skulle jag inte 
hålla som lärare. Coachning och feedback ska ges med korta intervaller - en gång i veckan- för att 
målen ska vara aktuella och för att man ska bygga vidare. Det gäller både barn och vuxna. Men att 
hålla 140 elever eller fler i en aktuell feedback ska formativ behöver i så fall lösas på ett annat sätt. 
 
Jag tror att det är tyngre att utveckla något för första gången, på obruten mark än att ta vid ett 
färdigt koncept. Jag misstänker att man kan vara mindre ambitiös än jag varit vad gäller den 
omfattning av en-till-en feedback jag gett eleverna. I en ny omgång skulle jag lägga mer tid på att 
"förbereda" feedback med hjälp av Exit Cards, appar som Socrative och interaktiva program som 
Kahoot It- i vilka man i slutet av lektionen får svart på vitt vad man förstått. Å andra sidan har vi 
tränat muntliga färdigheter -hur mäts de - om inte av människan? Tåls att tänka på. 
 
Men hellre att feedbacken är en del som ingår i förberedelse, än en produkt som blir över och ska 
arbetas med hemma. Jag är nöjd över variationen av feedback - direkt, muntlig en till en- kamrat en 
till en, tre och tre, två och två. Egna reflektioner, matriser och feedback av mig m ljudinspelning i 
OneNote. 
 
De kommer att få 2 betygsunderlag på sin muntliga förmåga denna termin samt en bedömning på 
NP. 
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Efter NP ska vi börja med Novell som kommer liggs till grund för en skriftlig bedömning. De kommer 
också läsa en arbetarförfattare och göra en skriftlig uppgift -tänker att de haft så många 
bokanalyser, samt att plagieringsrisken (att inte tänka själv-risken) är så stor att de nu får skriva en 
travesti på boken som endera utformas som en dystopi eller en utopi istället. 
 
 
9/11 
Min förväntan är att eleverna nu ska vara så motiverade och självgående (ju mer investerat i 
planeringstid och feedback på uppvärmning desto mer skruvas fjärden upp och när jag släpper taget 
ska fjärden, med all ackumulerad kraft stå rakt på din spets och snurra fullt ut). 
 
För att bygga ett skyddsnät mot dem jag ofta missar att förutse att jag intr gått med mig, men som 
uppdagas först senare inte har förstått, har svårigheter att komma igång med uppgifter, har jag, NO-
kollegan och specialpedagogen bestämt  att eleverna får en mall de kan följa. Skrivstugor bokas in 
med spec under projekt-veckan (inga ordinarie lektioner ges, eftersom det är muntliga nationella 
prov). 
 
11/11 
Instruerar de tre grupperna i det justerade upplägget. Sekventiellt lärande. Målen för 
argumenterande tal och NP behöver sättas individuellt. Det är inte ett aktiverande uttryck: det vill 
säga jag får  ingen elev att  lyfta på pennan /noterar mål eller se ut att reflektera. Om eleverna ska 
sätta mål måste jag bromsa undervisningen. 

Tillbakablick 

Ett av utförandemålen var att samplanering skulle ske; och att jag inte skulle servera färdiga förslag, 
eller färdiga mallar, utan att arbetet skulle växa fram. Det skulle bli svårt. Eleverna utvärderade i fas 
”Check” att jag inte var tydlig. Som ett led i ständiga förbättringar behövde läraren frångå den 
ursprungliga tanken. Lärdomen dras att eleverna inte var mogna för att lämna ”mallen” och helt och 
hållet ”planera”. De vill gärna ha svar på exakt hur saker ska gå till, och exakt hur saker ska skrivas.   

En oväntad spin-off effekt som arbetet bidrog till var att eleverna, när de insåg potentialen av 
varandra, tog egna initiativ till att bilda feed-back grupper utöver uppmuntran inför andra 
inlämningar. Det kan också kommenteras, att undervisningen, 6 månader efter genomförd empiri, 
behållit den formativa bedömningen i virtuell portfolio, då att backa inte kom på tal för eleverna. 
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Bilaga E Enkät 1,2  

 
I Enkät 1 väljer 7 elever att svara och uttrycker sig eleverna på följande sätt. 
 
Att de ej blir en stressig eller otydlig planering. Som då leder till stress.  
I motsats till enkäten, där några upplevt att elevplanering var stressande, uttrycker den här 
eleven motsatsen: att det inte är stressande eftersom det blir mer tydligt  (för dem) när de 
är med och planerar. 
 
Hur vi kan gå igenom allt vi ska gå igenom när eleverna väljer? Lämnas inte något ut? 
Jag är helt med på att vara med och planera. Däremot blir det lätt väldigt mycket åsikter då. 
Eleverna uttrycker oro över att eleverna ska planera. Oron består i att man kanske planerar 
sämre än läraren. 
 
Du är en av lärarna som mest förbereder för nationella. Det är bra, gärna mera sådant men 
jag undrar om du kan vara mer specifik om betydelsen de har.  
En annan variant av oro, är oron över hur man ska lyckas, om man inte presterar bra på de 
nationella proven.  
 
Jag är nöjd med hur jag har utvecklats mot mina mål. 
Ett alternativ till att svara på frågan är att svara att man själv är nöjd. 
 
På samma fråga i enkät 2 fanns följande svar från 22 elever: 
”Jag har inte märkt så stor skillnad men jag tror att vi arbetar lite mer strukturerat.” 
”Jag arbetar ungefär som förut, jag har inte märkt någon skillnad.”  
”Det är inte så jättestor skillnad förutom att man nu kan se hur långt alla ug:ar har kommit i 
sitt arbete... ” 
 
Några uttrycker att de inte upplever någon större skillnad. 
 
”Jag tycker det är bra att vi har möjligheten att planera och tycka till men jag vet inte om det 
har gjort att jag uppnått mina mål bättre. Men det är samtidigt bra att vi elever får 
bestämma och jobba med det vi vill utveckla.” 
”Jag vet mer vad jag håller på med och var i planeringen vi är.”  
”Då var vi inte så insatta, vi gjorde bara det vi blev tillsagda att göra och deltog inte så 
mycket. Nu är vi tvungna att vara med och delta, vilket gör att man ibland kan känna sig lite 
stressad men det är samtidigt skönt att veta vad som händer.” 
”Nu kan vi jobba med saker som vi själva valt och det leder till att man blir mer intresserad.” 
”Jag tror att det sitter i mentala biten att om man får chansen och bli mer påverkad så blir 
man mer respekterad och det blir roligare och lära sig.- Det blir inget som man bara måste 
göra hela tiden.” 
”Tycker att det är roligare att vara med och bestämma vad vi ska göra osv...”  
 
Andra lyfter fram fördelar med att vara inkluderade i planeringen. 
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”Man får en tydligare översikt om hur vi jobbar och ska jobba inom arbetsområdet.”  
”En rolig sak med tavlan är att man ser hur snabbt vi jobbar och hur mycket vi har kvar. Dock 
så är den lite svår att förstå för att man inte direkt vet vad alla punkter betyder.” 
”Det är tydligare vad vi gör men det blir inte roligare och vi arbetar inte annorlunda övrigt.  
”Det blir tydligare och man känner sig mer engagerad.” 
”Det känns som att man har mer koll på vad vi håller på med på svenskan.” 
”Innan så visste inte vad de flesta inte vad det vi gick igenom handlade om, men när eleverna 
får vara med och bestämma blir man engagerad och man får större visshet om vad 
arbetsområdet handlar om.”       
”Man ser lättare saker på tavlan nu än då.”    
 
Och ytterligare andra lyfter fram den visuella styrningen på tavlan. 
 
”Inga stora skillnader i övrigt, men ser en klar upptrappning i hur självständiga vi elever 
förväntas vara i skolarbetet, samt att vi nu kan titta på skoltavlan och se hur långt vi kommit 
i skolarbetet.” 
”Det blir lättare att förstå och engagera sig i arbetet när man ser vad man ska göra på 
tavlan.” 
 
En grupp lyfter fram undervisningen mer allmänt 
”Mer utvecklande och svårare!”   
”Man själv har mycket bättre koll på vad som händer.”     
”Man vet bättre vad vi har gjort och vad vi ska göra, så det blir tydligare.”   
”Nu förstår man mer om vad jobbar om. Det är också lättare att komma ikapp ifall man vart 
sjuk eller borta.”       
”Inga stora skillnader i övrigt, men ser en klar upptrappning i hur självständiga vi elever 
förväntas vara i skolarbetet, samt att vi nu kan titta på skoltavlan och se hur långt vi kommit 
i skolarbetet.” 
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Bilaga F Fokusgrupp 

 
Vad i ditt beteende bidrog till att du utvecklades? 
”Ambitionen att nå sitt mål” ”eftersom målen var väldigt klara, man visste vad man skulle göra” 
”Jag tror jag var ganska fokuserad. Målmedveten. Man vill nå långt” 
”Fokusera på lektionerna” 
”Jag tror att jag var mer fokuserad i år än vad jag var i våras, och jag kom på att nu går vi sista 
terminen och då måste jag lägga på ett kol.””Jag har inte varit felfri, men jag tycker jag har skärpt 
mig” ”Eftersom man går i nian har man väl lagt ner mer” ”Jag har tagit del av information som vi har 
fått och antecknat för att kunna göra mitt bästa. Jag har blivit mycket bättre på att planera”. 
”Jag känner att jag varit lite mer aktiv och satsat mer.” ”Det har varit en bra termin. Jag känner att 
jag har varit mer aktiv och det har lett till att jag fått ett bättre resultat.” ”Jag jobbade lite mer på 
lektionerna än vanligt. – Jag tycker det har varit roligt, för man vill ju se utvecklingen fram till de 
Nationella muntliga. Jag har varit väldigt noggrann med att ta till mig feedback tycker jag” jag 
kanske själv har valt att prioritera svenskan lite extra mycket, så det har bidragit till att jag har fått en 
bättre utveckling och större resultat än innan.” ”Jag försökte prioritera svenskan mer. Förra terminen 
var jag inte så fokuserad” 
 
Vad i omgivningen i klassrummet bidrog till din utveckling? 
”jag tyckte tavlan bidrog väldigt mycket eftersom då såg man hur många som har nått sitt mål och 
hur många som inte hade nått sitt mål, och hur många som låg kvar.” 
”jag tycker tavlan är bra för då vet man hur långt man har kommit på mitt arbete! – ”ja, man vill ju 
bidra till att hela klassen får bättre resultat, och även genomgångarna har varit jättebra” 
”Vi har en väldigt bra klass. Det är lugn och ro i klassrummet. Det är lätt att lära sig.” 
”Det är bra personer i klassen. Bra stämning och så.” Och NN hjälpte ju till med frågor om man hade 
det” 
”Vi kan nog vara överens om att det har varit ganska bra arbetsro.” ”Den där tavlan har ju också 
hjälpt till. Det har känts som att alla velat utvecklas.” ”Det har inte varit så mycket lek och så.””Man 
börjar fatta lite vad som är grejen och man kan inte lalla runt.””Jag tycker alla har varit ganska 
duktiga.” 
”Den här terminen har folk varit mer aktiva så det har varit mer arbetsmiljö här i klassrummet, och 
när vi har haft muntliga övningar så har det varit lättare för alla har varit mer fokuserade. Alla var 
delaktiga. Alla vill in på gymnasiet. Jag håller också med de andra. Väldigt många har varit 
engagerade och delaktiga. Det var läraren som var engagerade, det smittade av sig på oss 
elever.Omgivningen är mer trivsam.” 
 
Vad i lektionsinnehållet, utformning och lärare bidrog till att du utvecklades? 
”Målen” 
”NN hjälpte mig” Jag gillar att man fick direkt feedback från både kompis och lärare. Det hjälpte ju 
jättemycket.” 
Man har mer koll på vad man skulle göra, när man hade kriterierna. Det bidrog hade bra 
genomgångar och var väldigt tydlig med vad vi skulle lära oss. Det var roliga lektioner och intressant. 
”Det är ju typ vad NN har gjort, och det har ju varit bra. Tavlan var ju ny.” Den var ju bra. Man blir lite 
mer motiverad. Man blir ju peppad också när man ser hur det går. Hur man utvecklats, och sen också 
att det går så bra för allihop.” ”Det har varit effektiv undervisning. Kort effektiva genomgångar och 
sedan eget arbete.” ”Och sen de här olika böckerna ” 
”Eftersom vi fokuserad allt på muntligt i början på terminen, så känns det som att man blev bra på 
just den saken och det kändes som att man fick bättre resultat och man fick mer tid att utvecklas 
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istället för att bara ha muntligt då och då. Jag tycker att vi hade bra planering vilket gjorde att man 
blev som bäst på det muntliga när det var nationellt prov, och sen började vi ju med det skriftliga i 
slutet på terminen. Jag tycker det var bra planerat”. ”Terminen har varit upplagd på ett väldigt bra 
sätt. Till exempel uppvärmning och feedback. Då kunde man ta med sig det till talet och det muntliga 
nationella. Det är också att vi har fått bra genomgångar inför varje arbetsområde. Men också att vi 
fokuserade på det som var bra den här terminen.” ”När vi la upp det på det här sättet nådde vi den 
högsta kapacitet vi kunde”” alla fick vara med och det gjorde att vi blev mer engagerade” 
 
Vilken var din upplevelse? (om detta är svårt att besvara, ställ följdfrågor: vilket minne kommer du 
bäst ihåg när du ser tillbaka. ) 
Talet var en stor upplevelse. Poesi-grejen var bra. 
Reportaget var kul. Det var snällt att vi fick göra något så coolt. 
”När vi fick kladdkaka.””Det var ganska många saker. Redaktionen var ju askul  Vi har gjort roliga 
rgejer. Vi har gjort viktiga grejer, som att stå på scenen i aulan. Det är viktigt sen när man ska ut i 
arbetslivet. Bokmunta i mindre grupper utvecklar man ju också sitt sött att analysera. Jag tror det 
hjälpte oss inför nationella provet.” 
”Jag tycker att vi jobbade mest med muntligt. Man lär sig bättre. Man blir bra på det just när man 
behöver det. Det jag minns är när vi flyttade runt bland borden. Det ökar kvaliteten på skolan att man 
får blir bra på någonting innan man går vidare”. ”Jag tycker det var bra att vi kombinerade två 
ämnen till exempel No och svenska. Det blev intressantare, som i mitt fall. Jag är mer intresserad av 
No än av svenska och det ledde till att jag blev mer motiverad och kunde få en bra upplevelse den här 
terminen.” ”Jag tycker det var bra, men jag tycker ändå att vi kunde fått välja mer själva. Minnet jag 
bäst kommer ihåg när vi gjorde hyllningstalet.” Minnet jag bäst kommer ihåg var när vi gjorde talet i 
aulan. Det var bra att vi fick respons både från elever som lyssnade och lärare. Upplevelsen av det vi 
gjort nu under terminen har bara varit bra. NN har kunnat inkludera alla eleverna. Istället för att bara 
köra sitt race, frågade hon hur eleverna ville ha det. ” ”Det jag kommer ihåg bäst var hyllningstalet. 
Det var inte en så stor uppgift. Det var inte så svårt och man hade mer frihet. Det tyckte jag bäst om” 
 
Ökar detta kvaliteten på skola, lärare, undervisning, inlärning? 
”Jag tror att kvaliteten på eleverna ökar, att eleverna blir mer ambitiösa och motiverade när vi gör på 
ett sådant sätt” 
”Med den här metoden som vi har jobbat med nästan hela terminen har nästan alla höjt sitt betyg, ja 
70%, så det höjer väl kvaliteten tycker jag.” Jag tror det ökar inlärning. Vi är välförberedda för 
gymnasiet helt enkelt. Det är hållbart, som man säger. ” 
”ja, vi är ganska överens om det. När man har sån effektiv och rolig undervisning så är det klar att det 
blir hög kvalitet på det, och man lär sig mer, och då bli det också högre kvalitet.” 
Så som jag sa förut så är det bra om man har ett område åt gången innan man går vidare. Det gör att 
man lär sig bättre. När man är involverad blir sakerna man lär sig mer intressanta och det höjer 
kvaliteten på undervisningen, och då sprider sig kvaliteten runt och det blir en bättre stämning i 
klassrummet. Det har ju märkts nu att alla elever har lärt sig väldigt mycket Checklistan så man kan 
se hur det har gått. Det visar att utlärandesättet lyckats och det ser man inte bara eget resultat. När 
vi får välja själva vad ämnet är blir utlärandet bättre.   
Är du mer involverad än i våras? Än i andra ämnen? 
”Ja, det skulle jag säga” ”Man blir som sagt motiverad, när man får vara med och bestämma själva. 
Då blir man liksom a part of something” ”Det är  inte jättemånga andra ämnen som man har något 
att säga till om” 
”Ja, vi får bestämma mycket i svenskan.” Det har varit så mycket i svenskan den här termin, så man 
måste vara involverad för att fatta. Så är det för mig i alla fall.” 
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Än i våras: ”oh ja.” Ja vi har fått bestämma mer. Vara med och planera och lägga upp det. Det var 
väldigt bra” Jag tror att man är mer involverad också för att det är nian.” 
Än i andra ämnen: Jag tänker på planera.. det är väl lite olika. För även om vi inte får vara med och 
planera så är det klart att man blir involverad. Till exempel på stormentor, man blir involverad i det 
man håller på med.”” Jag tycker ändå att NN är bra på att få alla elever delaktiga.” ”Jo, det tycker jag 
alla lärare har blivit bra på”. 
Jag är lika involverad i alla ämnen. Men jag är mer involverad i än i våras. Jag satsar mer i alla ämnen 
så man kan få bättre betyg och bättre meritvärde. Jag har alltid varit involverad, men jag tycker att 
det har varit extra roligt att man fått se hur vi har utvecklats efter all den här feedbacken man har 
fått. Men nu är det att man ska söka in till gymnasiet. Att man vet hur man ligger till gör ju att man 
vill höja sig. Jag tycker att det går bättre nu när jag får veta mer hur jag förbättra mig. Svenskan har 
blivit två gånger roligare när man får veta vad man ska göra. 
Hur har din mål-förståelse , din vetskap, om vad du ska bli bättre på förändrats? 
”Med tanke på den där tavlan har min förståelse ökat. Den där tavlan har gett väldigt mycket. Det 
blir som ett mål. När man inte orkar skriva ner och kämpa, så kan man bara kolla upp på tavlan.” 
”Vi har ju planerat tillsammans och sett resultat. Då blir det tydligt. Jag var lite negativt inställd till 
det först” 
”Ja, alltså – vi får ju regelbunden feedback” ”ja, det är jätteviktigt. –Ja, för då vet man vad man ska 
tänka på. ”Istället för att få veta feedbacken när man har gjort klart allting, då kan man ju inte ändra 
det” ”Det är mycket vi har fått efter varje grej. Faktiskt, det kan jag tycka det brister lite i andra 
ämnen” ”Bedömningsmatrisen är en viktig del. Att få se matrisen innan är viktig, annars kanske man 
missar en del. ”Feedback är bra” 
Min målförståelse har ökat då jag fått feedback på hur jag ligger till just nu 
Hur har du upplevt att du utvecklats? 
”Jag har utvecklats på ett positivt sätt”. Jag känner att man har fått mer förståelse för vad vi jobbar 
men. Ja, när man får vara med och bestämma. Jag gillar det.” 
”Jag tycker att jag har utvecklats för jag har jobbat på de kriterier som jag har fått feedback på” 
 
OneNote, datorer och smartphones är en del av vad som kallas IT. I vilken omfattning har ni använt 
det? 
”OneNote använder jag ju hela tiden. ” 
”Office365. Skolwebben, den kommer man ju inte in på. Jag gillar inte OneNote.” ”Jag gillar OneNote, 
bara så du vet” ””Men datorer använder vi ju ganska flitigt” 
”Jag tycker det är väldigt användbart. ”Ja man slipper ju alla papper och man kan ju alltid gå tillbaka 
och titta vad var det jag skulle förbättra” 
 
Hur har ditt tänkande (elevens inställning) förändrats? 
Alltså: Hur tänkte du kring lärande? Utveckling? 
Hur har det ändrats? 
”Jag tycker att den här lärarrelationen är att man kan ge feedback till läraren och hon förbättrar sig, 
och vi kan förbättra oss, så det är bra. Det verkar som att många lärare lyssnar på eleverna” 
”Alla har väl blivit lite mer skärpta.” 
 
Hur har hela detta arbete uppfattats av dig? 
”Arbetet var bra. Jättemånga förbättrade sig. 
”Det har varit blandat. Man fick lära sig saker man inte visst förut. Man har fått lära sig metoder” 
”Skitkul.””Jag tycker att vi har haft en balanserad undervisning. Det har inte varit för mycket 
tavelgenomgångar eller för mycket eget arbete” 
Krävs det mer av dig? Mindre? Vad? Hur? 



 

75 
 

Krävs det ett annat sätt att arbeta av dig? Hur? 
”Mer – man ska ju kunna satsa lite själv också” ”Jag tycker det krävs mer. Det märks att man går i 
nian. Alla måste verkligen ta ansvar och så och planera när man ska plugga. Dock har lärarna lagt 
upp läxorna lite – de tror ju inte att man har något liv.” Ja, man behöver visa att man är med på 
lektionerna och är fokuserad och engagerad.” 
”Det krävs att man är engagerad. Man behöver anteckna.” ”Om man vill ha bra betyg” ”Återigen. 
Mer ansvar överhuvudtaget. Du ska planera mer själv.””det är bra att man blir lite mer förberedd” 
Man måste fokusera mer” ”Det är många som har blivit på väg att bränna ut sig. För två veckor sen 
var det tre prov på en dag. En vecka, som vi hade oförberedda prov hade vi sju stycken. Många har 
varit på väg att överarbeta allting. Man måste ta det med en nypa salt. På projektveckan satt jag 
länge. Det är många mer som bränner ut sig. Det har varit mycket stress.” 
 
Har du haft roligt? Om inte- vad har hindrat dig? 
”Jag har haft jättekul.[ironiskt]” ” Det var tidskrävande” 
”Det var lite stressat ett tag, men annars.” Jag tycker att det har varit väldigt roligt för man har lärt 
sig väldigt mycket och det har varit intressant.” 
”Det har varit kul. Det har varit stressigt.” ”Vi har haft roligt. Men man behöver bli bättre på att lägga 
tid på rätt saker””Lärarna har inte tagit hänsyn till varandra””Det blev för mycket 
 
Har du velat arbeta annorlunda- eller har du fortsatt jobba likadant som förr? 
”Jag tror att vi har blivit lite mer engagerade” 
”Lite mer motivation, liksom. –I feel you” 
”Man är mer fokuserad. Man har bättre planering. Det är mer fokuserat, och sen att jobba på 
lektionerna.””Jag har nästan gjort alla mina läxor i skolan.Jag har inte tänkte så mycket på att jag ska 
bli bättre. ” 
 
Uppskattar du detta arbetssätt mer än förut? 
 
Vilka är fördelar och nackdelar med de BÅDA sätten? Försök svara på frågan hur och varför 
”bättre för mer motiverade och mer engagerade. Nackdelar. Det vi ser är väldigt många fördelar. En 
nackdel kan vara att vi gör det vi ska göra, så att vi missar det andra elever gör. Men jag tror inte 
det” 
”Förut var det lite oklarare. Nu vet man mer vad man ska göra” 
”Ja. Jag tycker att det är skönt för att vi ser vad som är planeringen framöver, förbättring och hur det 
har gått. -En nackdel kan vara om man ser att det har gått bra för alla andra, men inte för en själv.-
ja, om man är de där 2 % liksom.” Fördelar med IT: mindre papper, lång tid att logga in. När man inte 
kan logga in. Tavlan: ibland är den lite tråkig. Det händer inte så mycket på den. Jag vet inte hur man 
ska förbättra den. 
 
Om du har svarat att du inte blev mer engagerad: varför engagerades du inte? Hur kunde du blivit 
mer engagerad? 
”Vi har svarat att alla är mer engagerad” 
 
Om du har svarat att en annan läraren skulle uppnått ett annat resultat: beskriv din lärare (tänk 
lärares relation, fokus med lektioner, professionalitet, samplanering, feedback, lyhördhet, respekt för 
elever etc) 
”Vår lärare är väldigt bra, men kan vara väldigt dåligt orienterad i klassrummet så det kan bli 
snackigt. Men annars är hon bra att hjälpa folk. Hon är lite dålig på att förklara saker.” 
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”Hon har väldigt bra genom gångar och det bli tydligt” ”Feedbacken är väldigt bra, efter varje uppgift 
man gör.” Mm, det är typ en av de bästa delarna med läraren, och sen att vi får bra respons och har 
en bra kommunikation lärare och elev”. 
”Alla har sina brister – men inga stora grejer” 
”En vikarie fattar inte tavlan. Tror ni att NN skulle kunna använda sig av en sådan tavla. Vissa kanske 
inte hade varit engagerade och då hade den fått mindre betydelse ” 
 
(Progression) berätta hur du har utvecklats? 
Vad vill du förändra? Hur skulle det vara möjligt? 
”jag vill utvecklas, så att jag fortfarande har mitt betyg, hur man skriver använder orden. Allting. 
”Jag vill utvecklas så bra som möjligt och få så bra som möjligt, så man kan komma in på gymnasiet.” 
”Min muntliga förmåga har utvecklats. För jag känner mig mer motiverad med den här 
studietekniken” 
Jag tycker att vi inte borde ha gjort så mycket muntligt. – Men det var ju vi som valde. Jag tycker vi 
borde ha haft mer skriftligt. – Jag tycker, även fast vi får säga till vad vi vill ah och rösta och så tycker 
jag ändå att NN borde sätta en gräns, och ni kanske inte kan ha muntligt en hel termin. Hon borde 
säga ni måste ha med läs och sånt där. Men jag tycker ändå att de orienterande till exempelterna 
skulle ha bedömts. Att man skulle fått en bedömningsmatris. 
(Kundnöjdhet) 
Så här i efterhand: 
Vad var rätt och vad skulle vi göra mer av? 
Var visionär och innovativ! 
”Som vi redan sagt tydligt, tavlan” ”det är bra som det är” 
”Jag tycker vi kunde ha skrivit mer, att vi kunde ha klämt in det” 
Har du haft sämre, samma eller bättre undervisning än du förväntade dig? 
”Sedan den här feedback-grejen, har vi haft det mycket bättre” 
”sämre – för jag tycker bara att vi snackar om utveckling. – Du vill bara ta det lugnt och chilla” 
Jag tycker att den var bättre än förra året. För då hade vi inte tavlan. Tavlan har faktiskt hjälpt. Vi är 
mycket mer effektiva. Det är mycket mer effektivt. 
Hur pass mål- trött har du blivit? 
Vilka fallgropar eller risker ser du? 
”Såna här stora arbeten kräver ansträngning. Man blir väldigt trött. ” 
”Jag tror att man kan bli ganska måltrött” 
”det har varit ganska mycket stress. Det känns som att alla siktar in sig på att nå högt och då får man 
mycket press” 
”vi har ju pratat lite om det här med prestation.” ”Jag kan tänka mig att folk är ledsna på kvällarna 
och är rädda för att inte komma in på gymnasiet”. 
Hur pass på skulle du vara för att arbeta på detta sätt under våren? Med läs och skriv- utvecklingen? 
Varför? Vilka förväntningar har du? 
”Jag tror att det skulle vara bra att lära som vi gör nu” 
”Att veta sina mål i förväg ger ju bara varje person, alla, möjligheter att – så bra möjligheter som 
möjlighet att nå målet. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi jobbar med målen fortfarande. 
Förväntningar jag har är att vi ska skriva mycket och så.” 
”Jag tycker att det skulle vara ganska bra.” Varför inte.” 
”Jag tycker vi ska jobba på med tavlan och de här korta redovisningarna.” ”Korta effektiva 
redovisningar, dör man får veta bara det man behöver veta och inte en massa konstiga – 
””Feedbacken tycker jag är bra. Det fungerar jättebra. Då går vi alltid uppåt” 
Slutligen hur nöjd är du med den svenskundervisning du fått? 
”Jag är väldigt nöjd” 
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”Känns bra” ”Toppen” 
”Vi är nöjda””Det tycker jag faktiskt är en av de bättre. Vi har alltid vetat vad vi ska bli bättre. Det är 
bra att vi haft samma lärare. Förut bytte vi lärare varje år.” 
Vad var bra med att det var otydligt i början och att vi planerade tillsammans? 
”Det blev tydligare” 
”Det var bra att vi planerat tillsammans. Det var roligt” 
”Det var väl att då kunde hon berätta mer, och vi kunde fokusera mer, eftersom vi förstod” ”Vi kanske 
ändå behöva ha lite mer skriftligt.” 
 
Vad kan hon lära sig från andra lärare? Vad tycker du andra lärare har att lära från din lärare? 
 
”inkludera elevens åsikt” 
”Hon kan lära sig lite mer i förtid då och då ska ni göra det här.. okej jag tar tillbaka det där.” 
”Ja, det är bra. Man ska göra som hon gjorde med den där tavlan. Det tycker jag också att man får 
vara med och planera. Hon gjorde oss väldigt delaktiga i vad vi skulle göra.” 
”Jag tycker ändå att andra lärare borde lära sig från NN. Lärare borde lära sig planera från NN. Korta 
snabba genomgångar och regelbunden feedback.  Och lärosätten, och sen tycker jag att NN har varit 
ganska bra på att sprida ut när vi har våra redovisningar. Det var jätteskönt. Alla lärare har ju samma 
tråkiga undervisning NN har ju. Man känner sig mer motiverad.” ”Hon kan lära sig av NN – Han 
inleder ju varje område på ett litet speciellt sätt. Han ger exempel, så att man kan förstå bättre.” 
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