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BEDÖMNING FÖR LÄRANDE (BFL)
Ansvarig rektor Anders Adamsson och arbetslagsledare Bertil Eliasson i
samarbete med kvalitetsutvecklaren i Örebro kommun Victoria Svensson.

Utvecklingsarbetets
syfte:
Att stödja yrkeslärarnas arbete
med att få inblick i och
praktiskt pröva metoden BFL i
sin undervisning.
Att yrkeslärarna får kunskap
om hur man analyserar det
centrala innehållet i sina kurser
och hur man arbetar med de
fem nyckelstrategier som BFL
innebär.

Mål:
Att lärarna får handledning i
hur man kan arbeta kollegialt
gällande kurser tillsammans
med lärare i
gymnasiegemensamma
ämnen. Detta kan leda till ett
kollegialt lärande under ht-14
genom att lärare infärgar sina
kurser med varandra.

Höstterminen 2014
I höst fortsätter Anna-Eva
Olsson att driva arbetet med
BFL i arbetslaget. Tanken är att
BFL ska bli en naturlig metod
att använda i sin undervisning.
Kollegialt lärande genom PARmodellen kommer
förhoppningsvis leda till ökat
samarbete och infärgning av
kurser.

Sammanfattning
Arbetet startade i början av februari. Först analyserade vi
lärarnas styrkor. Här kom det fram att lärarna är stolta över att
de är bra på att bygga relationer och förbereda eleverna för
kommande arbetsliv. De är bra på att "ta in verkligheten" i
klassrummet och se till att eleverna lär sig att ta ett personligt
ansvar. De upplever sig vara påhittiga gällande arbetssätt för
att nå alla elever och individualisera undervisningen.
Varför BFL?
Christian Lundahl menar att man ska se bedömningar som
verktyg för lärandet. "Det handlar då inte om den traditionella
arsenalen bedömningsformer, som betyg och nationella prov,
utan om att exempelvis arbeta med bedömningsmatriser, med
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öppna frågor och dialoger, med framåtsyftande återkoppling,
kamratbedömning och självrättning -kort sagt med det, som
idag går under beteckningen bedömning för
lärande" (Bedömning för lärande (2014) s.9).
Under vår första workshop gick vi igenom skolans
styrdokument och reflekterade över kravet på att elever skall

Workshops
Under våren har vi träffats 6
gånger i form av workshops.
Varje workshop har haft en
nyckelstrategi som tema. Lärarna
har fått en egen pärm med allt
material gällande BFL. Tanken är
att de kan dela detta material
med alla lärare som är
intresserade.
Vi har även arbetat med
läsfrågor till boken Forskning för
klassrummet (2013). Denna bok
finns att beställa från Skolverket
eller ladda ner som pdf
(www.skolverket.se/forskning).
Några citat/reflektioner från
yrkeslärarna:
"Bra genomgång av
styrdokumenten"
"Jag har fått nya idéer på hur
man kan lägga upp lektioner"

utvecklas så långt som möjligt i sina studier. BFL kan vara en
metod att använda för att uppfylla detta krav. Vidare talade vi
även om att "utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet" (Skollagen 2010:800, 1kap. 5§). Att
använda BFL i sin undervisning förespråkas även av forskare
som Dylan William och John Hattie. Om lärare använder BFL i
sin undervisning har vi en god möjlighet att uppfylla kravet på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Fem nyckelstrategier gällande BFL
1.Klargöra, förstå och dela lärandemålen
2.Skapa effektiva klassrumsdiskussioner, uppgifter och
aktiviteter som ger stöd för lärande
3.Ge återkoppling som leder arbetet framåt
4.Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra genom
kollaborativt lärande, kamratbedömningar
5.Aktivera elever till att bli ägare av sitt eget lärande, genom att
arbeta med metakognition och självbedömning (Forskning för
klassrummet, 2013, s.43, Skolverket)

"Viktigt att vi samarbetar med
lärarna i de
gymnasiegemensamma ämnena"
"Jag har fått bekräftat att jag
arbetar helt rätt enligt BFL"
"Inspirerande och aha upplevelser"
"Glädje"
"Bra att sätta ord på det vi gör"
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