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Bedömning av lärares möte med eleven 
 

 
Förmåga 

 

 
Acceptabel 

 
Bra 

 
Mycket bra 

 
 
 
 

Bedöma och 
dokumentera 

enskilda elevers 
behov och anpassa 
undervisningen till 

individen, 
elevgruppen, 

sammanhanget och 
situationen så varje 

elev utvecklas så 
långt som möjligt i 

förhållande till 
läroplan, 

kursplan/ämnesplan 
och kunskapskrav 

 

 
Skriftliga omdömen som 

beskriver 
kunskapsutvecklingen i 

alla ämnen skrivs. 
Pedagogiska 

kartläggningar genomförs 
för att kunna anpassa 

undervisningen till olika 
elevers behov. 

Åtgärdsprogram upprättas 
i samråd med 

vårdnadshavare och rektor 
när elever riskerar att ej 

nå målen. 
Åtgärdsprogrammen ger 

till viss del effekt på 
elevens lärande  

 
Skriftliga omdömen som 

beskriver 
kunskapsutvecklingen i alla 
ämnen och hur eleven ska ta 

nästa steg i sin 

kunskapsutveckling skrivs. 
Bra pedagogiska 

kartläggningar genomförs 
för att kunna anpassa 

undervisningen till olika 
elevers behov och till olika 

sammanhang. 
Åtgärdsprogram som 

förändrar undervisningen 
upprättas i samråd med 

rektor när elever riskerar att 
ej nå målen. 

Åtgärdsprogrammen ger 
god effekt på elevens 

lärande 
 

 
Skriftliga omdömen som 

beskriver 
kunskapsutvecklingen i alla 
ämnen och hur eleven ska 

ta nästa steg i sin 

kunskapsutveckling skrivs. 
Utmärkta pedagogiska 

kartläggningar genomförs 
för att kunna anpassa 

undervisningen till olika 
elevers behov och till olika 

sammanhang. 
Åtgärdsprogram som 

förändrar undervisningen 

och elevens lärande 
upprättas i samråd med 

rektor när elever riskerar att 
ej nå målen. 

Åtgärdsprogrammen ger 
mycket god effekt på 

elevernas lärande 
 

 
 
 
 
 
 
 

Utforma 
undervisningen i 

överensstämmelse 
med läroplaner, 

ämnesplaner/kurspla
ner och 

kunskapskrav 
 

 
Undervisningen ska 
planeras i en lokal 

pedagogisk planering där 
syfte, centralt innehåll , 

kunskapskrav och 
bedömning finns med. 

Arbetssätten i planeringen 
ska utgå från det som ska 

tränas i syftet. 
Bedömningen av 

elevernas kunskaper ska 
ske i förhållande till 

kunskapskraven i 
kursplaner/ämnesplaner 

 

 
Undervisningen ska 
planeras i en lokal 

pedagogisk planering där 
syfte, centralt innehåll , 

kunskapskrav och 
bedömning finns med. 

Arbetssätten i planeringen 
ska präglas av kreativitet, 
lust, eget ansvarstagande 

och kopplingar till samhället 
utanför skolan. 

Undervisningen är 
motiverande och 

meningsfull för eleverna. 
Bedömningen av elevernas 

kunskaper ska ske i 
förhållande till 

kunskapskraven i 
kursplaner/ämnesplaner. 
Bedömning av elevernas 

kunskaper kan ske på många 
olika sätt 

 

 
Undervisningen ska 
planeras i en lokal 

pedagogisk planering där 
syfte, centralt innehåll , 

kunskapskrav och 
bedömning finns med. 

Arbetssätten i planeringen 
ska präglas av kreativitet, 
lust, eget ansvarstagande 

och kopplingar till 
samhället utanför skolan. 

Uppgifterna ska även 
relateras till elevernas egna 

erfarenheter 
Undervisningen är 
motiverande och 

meningsfull för eleverna.  
Läroböcker används bara 

sporadiskt. 
Bedömningen av elevernas 

kunskaper ska ske i 
förhållande till 

kunskapskraven i 
kursplaner/ämnesplaner. 

Bedömningen av 
kunskapsförmågorna ska 
ske i form av en praktisk 

handling 
 

    



 
 
 
 

Kommunicera med 
elever vilka 

kunskaper som 
eleven via 

undervisning ska 
kunna utveckla, vad 
som ligger till grund 

för bedömningen, 
hur eleverna ska få 
visa sina kunskaper 

och hur 
undervisningen ska 

genomföras 
 

Kunskapskraven 
kommuniceras med 

eleverna så att de vet vad 
de ska kunna efter 

avslutat arbetsområde. 
Det ska också vara tydligt 

för eleverna hur de ska 
bedömas efter avslutat 
arbetsområde. Varje 
betygsnivå ska kunna 

förklaras för eleverna och 
deras vårdnadshavare. 

Hur undervisningen ska 
bedrivas ska 

dokumenteras i en 
skriftlig lokal pedagogisk 
planering så att elever och 
föräldrar lätt kan följa hur 

undervisningen 
organiseras 

Kunskapskraven 
kommuniceras på ett tydligt 

sätt med eleverna så att de 
vet vad de ska kunna efter 
avslutat arbetsområde. Det 
ska också vara tydligt för 

eleverna hur de ska 
bedömas efter avslutat 
arbetsområde. Varje 

betygsnivå ska kunna 
förklaras för eleverna och 
deras vårdnadshavare och 

även hur elevernas ska 

kunna nå nästa steg. Hur 
undervisningen ska bedrivas 
ska dokumenteras i en tydlig 

skriftlig lokal pedagogisk 
planering så att elever och 
föräldrar lätt kan följa hur 

undervisningen organiseras 
 

Kunskapskraven 
kommuniceras på ett tydligt 

sätt med eleverna så att de 
vet vad de ska kunna efter 
avslutat arbetsområde. Det 
ska också vara tydligt för 

eleverna hur de ska 
bedömas efter avslutat 

arbetsområde och 

möjligheten att få visa sina 

kunskaper på flera olika 

sätt ska finnas. Varje 
betygsnivå ska kunna 

förklaras för eleverna och 
deras vårdnadshavare och 

även hur elevernas ska 

kunna nå nästa steg. Hur 
undervisningen ska 

bedrivas ska dokumenteras 
i en tydlig skriftlig lokal 

pedagogisk planering så att 
elever och föräldrar lätt kan 

följa hur undervisningen 
organiseras 

 
 
 
 

Göra eleven delaktig i 
planeringen och 
utveckla elevens 
förmåga att lära 

såväl självständigt 
som tillsammans med 

andra 
 

 
I alla pedagogiska 

planeringar ska eleverna 
få vara med och tycka till 

om arbetssätt och 
arbetsformer. Individuellt 
arbete och arbete i grupp 
förekommer i lika stor 

omfattning på lektionerna. 
Undervisning sker till viss 

del på olika sätt till olika 
elever beroende på lärstil 

  

 
I alla pedagogiska 

planeringar ska eleverna få 
vara med och tycka till om 

val av arbetssätt, 
arbetsformer och 

bedömningssätt. Individuellt 
arbete och arbete i grupp 
förekommer i lika stor 

omfattning på lektionerna. 
Undervisning sker med 

jämna mellanrum på olika 
sätt till olika elever 
beroende på lärstil 

 
 

 
I alla pedagogiska 

planeringar ska eleverna få 
vara med och tycka till om 

val av arbetssätt, 
arbetsformer och 
bedömningssätt. 

Individuellt arbete och 
arbete i grupp förekommer i 

lika stor omfattning på 
lektionerna. 

Undervisning sker 
regelbundet på olika sätt till 

olika elever beroende på 
lärstil 

 
 
 
 
 
 

Utveckla elevens 
förmåga att upptäcka 

problem och finna 
lösningar på dessa 

 
 
 

 
I alla ämnen ska eleven 

ges möjlighet att 
formulera problem, 

undersöka dem, analysera 
svaren och utvärdera 

varför resultaten blev som 
de blev. I 

problemlösningen ska 
eleven få prova på många 

olika sätt att lösa 
problemen 

  

 
I alla ämnen ska eleven ges 

möjlighet att formulera 
problem, undersöka dem, 

analysera svaren och 
utvärdera varför resultaten 

blev som de blev. I 
problemlösningen ska 

eleven få prova på många 
olika sätt att lösa 

problemen. Du ger feed-

back till eleverna hur de kan 

utveckla sin problemlösning 
 

 
I alla ämnen ska eleven ges 

möjlighet att formulera 
problem, undersöka dem, 

analysera svaren och 
utvärdera varför resultaten 

blev som de blev. I 
problemlösningen ska 

eleven få prova på många 
olika sätt att lösa 

problemen. Du ger feed-

back till eleverna hur de 

kan utveckla sin 

problemlösning och hur de 

kan analysera sitt arbete 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Visa tillit till elevens 
förmåga 

 

 
Du utgår från att eleverna 
kan och vill ta till sig den 
undervisning som bedrivs 

i klassrummet. Du ger 
eleverna positiv feed-back 

på deras 
kunskapsutveckling. Du 

har en syn på att alla 
elever kan och vill lära sig 

nya saker 
 

 
Du utgår från att eleverna 
kan och vill ta till sig den 

undervisning som bedrivs i 
klassrummet. Du ger 

eleverna positiv feed-back 
på deras 

kunskapsutveckling. Du har 
en syn på att alla elever kan 
och vill lära sig nya saker. 

Du visar med ditt 

kroppsspråk och attityd att 

du tror på att eleven ska 

lyckas 

 

 
Du utgår från att eleverna 
kan och vill ta till sig den 

undervisning som bedrivs i 
klassrummet. Du ger 

eleverna positiv feed-back 
på deras 

kunskapsutveckling. Du har 
en syn på att alla elever kan 
och vill lära sig nya saker 

Du visar med ditt 

kroppsspråk och attityd att 

du tror på att eleven ska 

lyckas. Du kommunicerar 

alltid med eleven på ett 

positivt sätt. 

 
 
 
 
 

 
 

Följa upp, bedöma, 
kommunicera och 

dokumentera elevens 
kunskapsutveckling 

och därigenom stödja 
eleven till ett 

medvetet lärande 
 

 
Du dokumenterar dina 

elevers 
kunskapsutveckling i alla 
ämnen som du undervisar. 

Du kommunicerar med 
dina elever om deras 

kunskapsresultat och hur 
de ska göra för att ta nästa 
steg i sin utveckling. Du 

bedömer regelbundet dina 
elevers 

kunskapsutveckling på 
lektionerna 

 

 
Du dokumenterar 

kontinuerligt dina elevers 
kunskapsutveckling i alla 
ämnen som du undervisar. 

Du kommunicerar 
regelbundet med dina elever 
om deras kunskapsresultat 

och hur de ska göra för att ta 
nästa steg i sin utveckling. 

Regelbundna 

klassrumsbedömningar görs 

för att veta hur eleverna 

svarar på undervisningen 

 

 
Du dokumenterar 

kontinuerligt och med god 

kvalité dina elevers 
kunskapsutveckling under 

huvuddelen av dina 
lektioner och i alla ämnen 
som du undervisar i. Du 

kommunicerar regelbundet 
med dina elever om deras 

kunskapsresultat och hur de 
ska göra för att ta nästa steg 

i sin utveckling. 
Regelbundna 

klassrumsbedömningar 

görs för att veta hur 

eleverna svarar på 

undervisningen och hur de 

ska jobba vidare för att 

fortsätta att utvecklas i 

ämnet 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bedömning av lärares ledarskap 
 

  
Acceptabel 

 
Bra 

 
Mycket bra 

 
 
 
 
 

Leda och organisera 
arbetet så att en trygg 
lärandemiljö skapas 
som grundar sig på 

ömsesidig respekt och 
samarbete 

 

 
Du leder din elevgrupp 
med instruktioner och 
spelregler för vad som 

gäller i klassrummet. Alla 
ska veta vad som gäller i 

klassrummet kring 
ordningsregler, 

undervisningen, social 
samvaro och respekt för 

alla människors lika 
värde. Föräldrarna är 
informerade om vilka 
spelregler som gäller i 

klassrummet 
 

 
Du leder din elevgrupp 

med tydliga instruktioner 
och klara spelregler i 

klassrummet. Alla ska 
veta vad som gäller i 
klassrummet kring 

ordningsregler, 
undervisningen, social 

samvaro och respekt för 
alla människors lika 

värde. Det ska också vara 

tydligt vad som händer 

om spelreglerna i 

klassrummet inte följs. 
Föräldrarna är 

informerade och har en 

aktiv del i arbetet om 
vilka spelregler som 
gäller i klassrummet 

 
Du leder din elevgrupp 

med tydliga instruktioner 
och klara spelregler i 

klassrummet. Gruppen 

svetsas ihop med 

regelbundna 

gruppövningar Alla ska 
veta vad som gäller i 
klassrummet kring 

ordningsregler, 
undervisningen, social 

samvaro och respekt för 
alla människors lika 

värde. Det ska också vara 

tydligt vad som händer 

om spelreglerna i 

klassrummet inte följs. 
Föräldrarna är 

informerade och har en 

aktiv del i arbetet om 
vilka spelregler som 
gäller i klassrummet 

 
 
 
 
 

Visa förståelse för 
värdet av mångfald och 
respekt för skillnader 

och genom detta 
utveckla elevernas 

social och 
medborgerliga 

kompetens 
 

 
Du tar ställning till att 
elevernas olikheter tas 

tillvara och blir en 
tillgång i lärandet. Du 

leder samtal med klassen 
kring olikheter och 

styrkorna med att olika 
personer samarbetar i en 
grupp. Du agerar också 

själv aktivt vid 
gruppindelninger, 

samarbetsövningar så att 
eleverna lär sig att 

samarbeta med hela 
klassen. 

 

 
Du tar aktivt ställning till 
att elevernas olikheter tas 

tillvara och blir en 
tillgång i lärandet. Du 

bakar ihop 

kunskapskraven i 

kursplaner och 

ämnesplaner med de 

sociala målen i 

undervisningssituationen. 
Du leder samtal med 

klassen kring olikheter 
och styrkorna med att 

olika personer samarbetar 
i en grupp. Du agerar 
också själv aktivt vid 

gruppindelninger, 
samarbetsövningar så att 

eleverna lär sig att 
samarbeta med hela 

klassen. 
 

 
Du tar mycket aktivt 

ställning till att elevernas 
olikheter tas tillvara och 
blir en tillgång i lärandet. 

Du bakar ihop 

kunskapskraven i 

kursplaner och 

ämnesplaner med de 

sociala målen i alla 

undervisningssituationer. 
Du leder ofta samtal med 

klassen kring olikheter 
och styrkorna med att 

olika personer samarbetar 
i en grupp. Du agerar 

också själv aktivt och vid 

många olika situationer 
vid gruppindelninger, 

samarbetsövningar så att 
eleverna lär sig att 

samarbeta med hela 
klassen. 

 
 

Kunna avgöra när det 
finns behov av stöd från 

en annan lärare eller 
annan yrkesgrupp med 

specialistkompetens 
 

 
När du själv inte hittar 

nya sätt att undervisa på 
så tar du kontakt med en 
kollega eller rektor för 

vidarebefordran till annan 
personal med 

 
När du själv inte hittar 

nya sätt att undervisa på 
så tar du kontakt med en 
kollega eller rektor för 

vidarebefordran till annan 
personal med 

 
När du själv inte hittar 

nya sätt att undervisa på 
så tar du kontakt med en 
kollega eller rektor för 

vidarebefordran till annan 
personal med 



specialistfunktion som t 
ex specialpedagog. 

Vid dessa tillfällen är det 
viktigt att tidigare 

åtgärder i klassrummet är 
väl dokumenterade så att 

de nya åtgärderna får 
effekt. 

 

specialistfunktion som t 
ex specialpedagog. 

Vid dessa tillfällen är det 
viktigt att tidigare 

åtgärder i klassrummet är 
väl dokumenterade så att 

de nya åtgärderna får 
effekt. 

 

specialistfunktion som t 
ex specialpedagog. 

Vid dessa tillfällen är det 
viktigt att tidigare 

åtgärder i klassrummet är 
väl dokumenterade så att 

de nya åtgärderna får 
effekt. 

 
 

Eftersträva en god 
relation till eleverna 

som karaktäriseras av 
ömsesidig respekt och 

ett förtroendefullt 
förhållningssätt 

 

 
Du utgår från att eleverna 
kan och vill lära sig nya 

saker. Du säger också till 
elever som inte följer 

klassens spelregler på ett 
respektfullt sätt. Du visar 
eleven respekt genom att 
se dem, lyssna på dem 

och bekräfta dem. 
 

 
Du utgår ofta i din 

undervisning från att 
eleverna kan och vill lära 
sig nya saker. Du säger 
ofta till elever som inte 

följer klassens spelregler 
på ett respektfullt sätt . 
Du visar eleven respekt 

genom att se dem, lyssna 
på dem och bekräfta dem 
och ge respons till dem 

på sitt sociala agerande. 

 
Du utgår alltid i din 

undervisning från att 
eleverna kan och vill lära 
sig nya saker. Du säger 

alltid till elever som inte 
följer klassens spelregler 
på ett respektfullt sätt. Du 

visar eleven respekt 
genom att se dem, lyssna 
på dem och bekräfta dem 
och ge respons till dem 

på hur de kan utveckla 

sitt sociala agerande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skydda varje elev mot 
skada, kränkningar, 

trakasserier och 
diskriminering 

 

 
Du har ansvaret för att se 
till att inga elever skadar 
sig, kränks, trakasseras 
och diskrimineras. Du 

genomför detta genom att 
tillsammans med ditt 

arbetslag alltid ha uppsikt 
över de miljöer där 

eleverna vistas. När du 
upptäcker någon av 

ovanstående saker så 
agerar du genom att bryta 
handlingen och därefter 

rapportera till 
trygghetsteam och rektor 

 

 
Du har ansvaret för att 
inga elever skadar sig, 
kränks, trakasseras och 

diskrimineras. Du 
genomför detta genom att 

tillsammans med ditt 
arbetslag alltid ha uppsikt 

över de miljöer där 
eleverna vistas och 

stimulera eleverna till att 

få alla elever att vara 

med i aktiviteter. När du 
upptäcker någon av 

ovanstående saker så 
agerar du genom att bryta 
handlingen, reda ut den 
och därefter rapportera 
till trygghetsteam och 

rektor 
 

 
Du har ansvaret för att 
inga elever skadar sig, 
kränks, trakasseras och 

diskrimineras. Du 
genomför detta genom att 

tillsammans med ditt 
arbetslag alltid ha uppsikt 

över de miljöer där 
eleverna vistas och 

stimulera eleverna till att 

få alla elever att vara 

med i aktiviteter. Du 

leder gemensamma 

rastaktiviteter där 

eleverna lär sig 

respektera varandras 

olikheter. När du 
upptäcker någon av 

ovanstående saker så 
agerar du genom att bryta 
handlingen, reda ut den 

och följa upp den efter en 

tid så att inte den har 

upprepats och därefter 
rapportera till 

trygghetsteam och rektor 
 

 
 
 
 

Låta eleverna utveckla 
sina förmågor 
oberoende av 

könstillhörighet 
 

 
Du arbetar i din 

undervisning för att bryta 
givna könsroller.  

Du hjälper eleverna att 
prova på saker de inte 

gjort tidigare. Du ser till 
att eleverna får träna på 
de olika förmågor som 

 
Du arbetar aktivt i din 

undervisning för att bryta 
givna könsroller.  

Du hjälper eleverna aktivt 
att prova på saker de inte 
gjort tidigare. Du ser till 
att eleverna får träna på 
de olika förmågor som 

 
Du arbetar mycket aktivt i 
din undervisning för att 
bryta givna könsroller.  

Du hjälper eleverna 
mycket aktivt att prova på 

saker de inte gjort 
tidigare. Du ser till att 

eleverna får träna på de 



finns i ämnenas 
kursplaner och 

ämnesplaner på olika sätt 
 

finns i ämnenas 
kursplaner och 

ämnesplaner på flera 

olika sätt 
 

olika förmågor som finns 
i ämnenas kursplaner och 
ämnesplaner på många 

olika sätt 
 

 
 
 

Bedömning av lärares samverkan 
 

 Acceptabel Bra Mycket bra 
 
 
 
 

Vara saklig och 
objektiv i 

yrkesutövningen och 
därmed uppfattas 

som rättvis av 
eleverna 

 

 
Du bedömer objektivt 
elevernas kunskaper i 

bedömning och 
betygssättning. Du är 

objektiv i bedömningen 
och kan ge exempel på hur 

eleven ska utvecklas till 
nästa steg. Undervisningen 
och stöd till elever fördelas 

jämt mellan pojkar och 
flickor. Arbetssätt och 

arbetsformer varieras för 
att passa så många elever 

som möjligt.  
 

 
Du bedömer objektivt 

endast elevernas 
kunskaper i bedömning 

och betygssättning. Du är 
objektiv i bedömningen 

och kan ge flera exempel 
på hur eleven ska 

utvecklas till nästa steg. 
Undervisningen, dess 

innehåll och stöd till elever 
fördelas jämt mellan 
pojkar och flickor. 

Arbetssätt och 
arbetsformer varieras ofta 

för att passa så många 
elever som möjligt.  

 

 
Du bedömer objektivt 

endast elevernas 
kunskaper i en kontinuerlig 

dialog med eleven kring 
bedömning och 

betygssättning. Du är 
objektiv i bedömningen 

och kan ge många exempel 
på hur eleven ska 

utvecklas till nästa steg. 
Undervisningen, dess 

innehåll och stöd till elever 
fördelas jämt mellan 
pojkar och flickor. 

Arbetssätt och 
arbetsformer varieras 

ständigt för att passa så 
många elever som möjligt.  

 
 
 
 
 
 

Ha ett nära 
samarbete med 

kollegor, föräldrar 
och vårdnadshavare 

 

 
Du deltar i arbetslagets 

arbete med planering och 
fördelning av 

arbetsuppgifter. Du 
genomför 

utvecklingssamtal och 
dokumenterar elevernas 

lärande i en 
utvecklingsplan/studieplan. 
Du har en positiv relation 
till kollegor, föräldrar och 

vårdnadshavare 
 

 
Du deltar aktivt och med 

visst ansvarstagande i 
arbetslagets arbete med 

planering och fördelning 
av arbetsuppgifter. Du 

genomför goda 

utvecklingssamtal där 

elevernas lärande är i 

fokus och dokumenterar 
elevernas lärande i en 

utvecklingsplan/studieplan. 
Du har en positiv relation 
till kollegor, föräldrar och 

vårdnadshavare 
 

 
Du deltar aktivt och med 

visst ansvarstagande i 
arbetslagets arbete med 

planering och fördelning 
av arbetsuppgifter. Du 

genomför goda 

utvecklingssamtal där 

elevernas lärande är i 

fokus och dokumenterar 
elevernas lärande i en 

utvecklingsplan/studieplan. 
Du har en positiv relation 
till kollegor, föräldrar och 

vårdnadshavare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Delta i skolenheten 
kontakter med 

 
Du deltar i skolans 
kontakter med det 

omgivande samhället. 
Studiebesök och andra 

kontakter med olika 
aktörer i samhället ska ske 

kontinuerligt.  
 

 
Du deltar aktivt och med 

många idéer till hur 

skolans kontakter med det 

omgivande samhället ska 

förbättras och 

vidareutvecklas. 
Studiebesök och andra 

kontakter med olika 
aktörer i samhället ska ske 

 
Du deltar aktivt och med 

många idéer till hur 
skolans kontakter med det 
omgivande samhället ska 

förbättras och 
vidareutvecklas. Idéerna 

verkställs också i 

undervisningen. 

Studiebesök och andra 



samhället i övrigt 
 

kontinuerligt och i ett 
aktivt samspel mellan 
företagarna och övriga 

samhällsfunktioner 
 

kontakter med olika 
aktörer i samhället ska ske 

kontinuerligt och i ett 
aktivt samspel mellan 
företagarna och övriga 

samhällsfunktioner. 
Företagskontakterna ska 

ha tydliga kopplingar till 

målen i ämnesplaner och 

kursplaner 

 
 
 
 
 

Delta i det 
systematiska 

kvalitetsarbetet vid 
den skolenhet där 
läraren är anställd 

 

 
Du deltar i skolans 
uppföljnings och 

utvärderingsarbete. Du 
utvärderar din 

undervisning och 
bedömning kontinuerligt 

för att hela tiden utvecklas 
som lärare 

 

 
Du deltar aktivt i skolans 

uppföljnings och 
utvärderingsarbete. Du 

analyserar skolans 

fördelar och brister med 

dina kollegor. Du 
utvärderar regelbundet din 

undervisning och 
bedömning tillsammans 

med ditt arbetslag. 
Undervisningen förändras 

efter utvärderingarnas 

resultat 

 

 
Du deltar aktivt och 

regelbundet i skolans 
uppföljnings och 

utvärderingsarbete. Du 

analyserar regelbundet 

skolans fördelar och 

brister med dina kollegor. 
Du utvärderar regelbundet 

din undervisning och 
bedömning tillsammans 

med ditt arbetslag. 
Undervisningen förändras 

regelbundet efter 

utvärderingarnas resultat 

 
 
 
 

Respektera såväl 
kollegors som andra 

yrkesgruppers 
kompetens, 

skyldigheter och 
ansvar i den dagliga 

verksamheten 
 

 
Vid planering av 

undervisningen ska du ta 
hänsyn till 

specialpedagogernas och 
övrig personal i 

stödteamets råd till 
förändring av 

undervisningssituationen. 
Beslut som är fattade av 

arbetslag, rektor, 
förvaltning och politiker 

genomförs 
 

 
Vid planering av din 
undervisning ska du 

regelbundet ta hänsyn till 
specialpedagogernas och 

övrig personal i 
stödteamets råd till 
förändring av din 

planering och 
undervisningssituationen. 
Beslut som är fattade av 

arbetslag, rektor, 
förvaltning och politiker 
genomförs regelbundet 

 

 
Vid planering av din 

undervisning ska du alltid 
ta  hänsyn till 

specialpedagogernas och 
övrig personal i 

stödteamets råd till 
förändring av din 

planering och 
undervisningssituationen. 
Beslut som är fattade av 

arbetslag, rektor, 
förvaltning och politiker 

genomförs alltid 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förstå och följa den 
människo- och 

kunskapssyn som 
lärares yrkesetik 

vilar på samt 
diskutera och 

bearbeta yrkesetiska 
ställningstaganden 

 

 
Du har vid arbetet i skolan 
elevens utveckling i fokus. 
Du ska skydda eleven mot 
kränkande behandling och 
mot diskriminering. Du ser 
till att eleven får möjlighet 
att utveckla kunskaper, att 

det sker en personlig 
utveckling och att ett 

kritiskt förhållningssätt 
utvecklas hos individen.. 

Frågorna om lärares 
yrkesetik hålls igång via 

arbetslagets 
planeringsträffar och vid 

skolans konferenser. 
 

 
Du har vid allt arbete i 

skolan elevens utveckling i 
fokus. Du ska skydda 
eleven mot kränkande 
behandling och mot 

diskriminering och du ger 

eleven redskap att förstå 

varför mobbning och 

kränkningar är fel. Du ser 
i din undervisning till att 
eleven får möjlighet att 

utveckla kunskaper, att det 
sker en personlig 

utveckling och att ett 
kritiskt förhållningssätt 

utvecklas hos individen.. 
Frågorna om lärares 

yrkesetik hålls igång via 

 
Du har vid allt arbete i 

skolan elevens utveckling i 
fokus. Du ska skydda 
eleven mot kränkande 
behandling och mot 

diskriminering och du ger 

eleven redskap och verktyg 

att förstå varför mobbning 

och kränkningar är fel.. 
Du ser till att eleven får 
möjlighet att utveckla 

kunskaper, att det sker en 
personlig utveckling och 

att ett kritiskt 
förhållningssätt utvecklas 
hos individen.. Frågorna 
om lärares yrkesetik hålls 

igång via arbetslagets 



arbetslagets 
planeringsträffar och vid 
skolans konferenser. Du 

tar initiativ till att 

frågorna behandlas på 

dessa träffar 
 

planeringsträffar och vid 
skolans konferenser. Du 

tar initiativ till att 

frågorna behandlas på 

dessa träffar och tar aktiv 

ställning för yrkesetiken i 

samtal med dina kollegor 
 
 

 
Bedömning av lärares ansvar för lärande och yrkesutveckling 

 
  

Acceptabel 
 

Bra 
 

Mycket bra 
 

 
 
 
 
 

På ett systematiskt sätt 
reflektera över sitt 

praktiska arbete enskilt 
och tillsammans med 

andra 
 

 
Du utvärdera till viss del 
din undervisning när det 
gäller innehåll, att leda 
gruppen, genomförande 

av lektionen och 
bedömning av elevernas 
kunskaper. Du diskuterar 

till viss del din 
undervisning med dina 
kollegor och ni försöker 
hela tiden att utveckla 
den undervisning ni 

bedriver i arbetslaget  
 

 
Du utvärdera ofta din 
undervisning när det 

gäller innehåll, att leda 
gruppen, genomförande 

av lektionen och 
bedömning av elevernas 
kunskaper. Du diskuterar 

ofta din undervisning 
med dina kollegor och ni 

försöker hela tiden att 
utveckla den 

undervisning ni bedriver i 
arbetslaget  

 

 
Du utvärdera regelbundet 

din undervisning när det 
gäller innehåll, att leda 
gruppen, genomförande 

av lektionen och 
bedömning av elevernas 
kunskaper. Du diskuterar 

regelbundet din 
undervisning med dina 
kollegor och ni försöker 
hela tiden att utveckla 
den undervisning ni 

bedriver i arbetslaget  
 

 
 
 

 
 
 
 

Bedöma hur effektfulla 
olika 

undervisningsstrategier 
är och anpassa 

undervisningen därefter 
 

 
Du provar till viss del nya 
undervisningsmetoder för 
vissa elever när du ser att 
inte alla eleverna klarar 
kunskapskraven. Du kan 

byta 
undervisningsstrategi när 
gruppens behov kräver 

det. Du slutar också 
använda 

undervisningsmetoder 
som inte visar sig vara 

verkningsfulla för 
elevernas lärande 

 

 
Du provar ofta nya 

undervisningsmetoder för 
vissa elever när du ser att 
inte alla eleverna klarar 
kunskapskraven. Du kan 

byta 
undervisningsstrategi när 
gruppens behov kräver 

det. Du slutar också 
använda 

undervisningsmetoder 
som inte visar sig vara 

verkningsfulla för 
elevernas lärande. Du har 

flera olika 
undervisningsstrategier 

beroende på vilken 
elevgrupp du möter 

 
Du provar regelbundet 

nya 
undervisningsmetoder för 
vissa elever när du ser att 
inte alla eleverna klarar 
kunskapskraven. Du kan 

byta 
undervisningsstrategi när 
gruppens behov kräver 
det eller när du ser att 

inte eleverna lär sig det 

de ska. Du slutar också 
använda 

undervisningsmetoder 
som inte visar sig vara 

verkningsfulla för 
elevernas lärande. Du har 

flera olika 
undervisningsstrategier 

beroende på vilken 
elevgrupp du möter 

 
 

Tillägna sig aktuellt 
forsknings- och 

utvecklingsarbete 
 

 
Du tar till viss del, del av 
aktuell skolforskning och 
ta en aktiv del i skolans 
utvecklingsarbete i linje 

 
Du tar ofta, del av aktuell 
skolforskning och tar en 

aktiv del i skolans 
utvecklingsarbete i linje 

 
Du tar regelbundet, del 
av aktuell skolforskning 

och tar en aktiv del i 
skolans utvecklingsarbete 



 
 
 

Tillägna sig aktuellt 
forsknings- och 

utvecklingsarbete 
 

med gällande 
forskningsresultat, Du 
omsätter till viss del 

forskningsresultaten i din 
egen undervisning 

  

med gällande 
forskningsresultat. Du 
delger även till viss del 

dina kollegor de 
forskningsresultat du 

tagit del av. Du omsätter  
med viss regelbundenhet 
de forskningsresultat du 
tagit del av i din egen 

undervisning 

i linje med gällande 
forskningsresultat. Du 

delger även dina kollegor 
de forskningsresultat du 

tagit del av. Din 
undervisning präglas till 

stor del av de 
forskningsresultat som 

finns inom ämnet 
 

 
 
 
 
 
 

Bedöma sitt eget behov 
av kompetensutveckling 

 

 
Utifrån de resultat du når 

med dina elever ser du 
vad du behöver utveckla 
och lära mer om när det 
gäller att utveckla ditt 

ledarskap, din 
undervisning, dina 
kunskaper om olika 

funktionshinder eller dina 
ämneskunskaper. 

 

 
Utifrån de resultat du når 

med dina elever ser du 
vad du behöver utveckla 
och lära mer om när det 
gäller att utveckla ditt 

ledarskap, din 
undervisning, dina 
kunskaper om olika 

funktionshinder eller dina 
ämneskunskaper. Du ser 

också behoven av att 

utvärdera och utveckla 

undervisningen 

tillsammans med dina 

kollegor i arbetslager 
 

 
Utifrån de resultat du når 

med dina elever ser du 
vad du behöver utveckla 
och lära mer om när det 
gäller att utveckla ditt 

ledarskap, din 
undervisning eller dina 

ämneskunskaper. 
. Du ser också behoven 

av att regelbundet 

utvärdera och utveckla 

undervisningen 

tillsammans med dina 

kollegor i arbetslager 

 
 


