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LILLA EDET. Under två 
års tid ska kommunens 
cirka 90 grundskollä-
rare delta i en kommun-
övergripande satsning 
kring bedömning.

Man ska som bild-
ningschef Maria An-
dersson uttrycker det, 
kroka arm för att få 
skapa en likvärdighet 
och kvalitet i verksam-
heten.

– Den här satsningen 
är ett led i målbilden 
om en attraktiv skola 
med goda resultat, 
säger Maria till lokal-
tidningen.

”Bedömning för lärande” 
är rubriken för den sats-
ning som nu genomförs i 
Lilla Edets kommun. Målet 
är att alla elever ska få en 
förståelse för vad som ska 
läras, där läraren genom sin 
bedömning anpassar under-
visningen så att den bättre 
möter elevernas omedelbara 
inlärningsbehov. Kunskaps-
målen inom varje ämne ska 
vara väl kända för eleverna 
för att de ska veta vad de 
behöver arbeta med för att 
nå längre. Det handlar om 
att bedömningen blir en del 
av undervisningen.

– Kort och gott ska det 
tydliggöras för eleven: Här 
är du nu, detta är målet! Det 
gäller att hitta vägen och jag 
som lärare hjälper dig. Regel-
bunden och tydlig feedback 
till varje enskild elev utgör 

en grundsten i satsningen, 
förklarar Maria Andersson.

Maria Andersson har 
arbetat som bildningschef i 
drygt ett år. När hon började 
sin anställning i kommunen 
tog hon del av den kartlägg-

ning som Göteborgsregio-
nen gjort om skolan i Lilla 
Edet 2010. Hon mötte lärare 
och rektorer för att få en 
uppfattning var man befann 
sig.

– Hur tänker vi kring 

lärande och bedömning var 
en frågeställning att ta fasta 
på utifrån det materialet. Det 
har lett fram till den här sats-
ningen.

En studiedag genom-
fördes för skolpersonalen i 

början av mars där formativ 
bedömning stod på agendan.

– Alla pedagoger gjorde 
en kartläggningsövning för 
att beskriva var vi befinner 
oss nu, vart vill vi vara och 
visionen kring hur vi vill 
jobba.

Lärledare
Elva så kallade lärledare har 
utsetts av rektorerna och 
fungerar nu som grupple-
dare.

– Vi tillämpar kollegialt 
lärande. En gång i månaden 
träffas lärgruppen under 
90 minuter och går igenom 
olika uppgifter. Man följer 
en given samtalsmodell. En 
handlingsplan upprättas vid 
varje tillfälle och uppgifter 
skapas.

– GR är motorn i den 
här satsningen, men fram-
gångsfaktorn, som gör att 
alla känner sig delaktiga, är 
att skolan själva äger utveck-
lingsarbetet, säger Maria 
Andersson.

Lilla Edets kommun är 
inbjuden av GR Utbildning 
som en av fem kommuner 
att under Mötesplats Skola 
presentera ”Bedömning för 
lärande”. Mötesplats Skola 
äger rum på Svenska Mässan 
och är en årlig konferens där 
skolutveckling är i fokus.

JONAS ANDERSSON

Lärledarna som ingår i den kommunövergripande satsningen ”Bedömning för lärande”.

LILLA EDET. Lilla Edet 
hamnade på plats 288 
av Sveriges 290 kom-
muner i Lärarförbun-
dets senaste ranking 
Bästa skolkommun. 

– Vi behöver byta ut 
tegel och trä mot kom-
petenta lärare av kött 
och blod, menar Utbild-
ningsnämndens ordfö-
rande Leif Håkansson 
(S), som eftersträvar 
en annan prioritering.

Bara Vingåker och Ljusnars-
berg fick sämre placeringar 
än Lilla Edet när Lärarför-
bundet rankade Bästa skol-
kommun.

Förra året var det tre kom-
muner som låg sämre till.

14 olika kriterier ligger till 
grund för undersökningen, 
bland annat utbildade lärare, 
lärartäthet, lärarlöner, elev-

ernas resultat och behörighet 
för högskolestudier. 

Varför hamnar man då så 
långt ner?

Utbildningsnämndens 
ordförande Leif Håkansson 
(S), sticker inte under stolen 
med att man har en hel del 
att jobba med när det gäller 
skolan, men menar samtidigt 
att det finns brister i urvals-
systemet. 

– I undersökningen 
hamnar vi på plats 252 när 
det gäller utbildade lärare, 
trots att den siffran i Lilla 
Edet är 86 % jämfört med 88 
% i hela riket. Systemet gör 
att vi faller lite olyckligt på 
vissa punkter. 

På två av kriterierna lycka-
des man däremot bättre.

När det kommer till lärar-
löner rankas Lilla Edet 66:a 
och när det gäller avtalspart, 
alltså hur väl samarbetet 
mellan lärarnas fackförbund 
och kommunen fungerar 
hamnar man på en smick-
rande 84:e plats.

Samla enheterna
Både när det gäller resurser 
till utbildningen och lärar-
täthet hamnar man i bot-
tenskiktet när kommunerna 
jämförs. 

Leif Håkansson tror sna-
rare att det handlar om att 
använda resurserna på rätt 

ställe och efterlyser en annan 
struktur.

– Lilla Edet lägger inte 
mindre pengar på skolan än 
någon annan, men vi har idag 
väldigt få elever spridda på 
många skolor. Jag tror man 
hade uppnått bättre resultat 
genom att samla ihop enhe-
terna och fokusera på kom-
petensen istället för på loka-
ler. Vi behöver byta ut tegel 
och trä mot lärare av kött och 
blod. 

När det gäller elevernas 
meritvärde lyckas inte Lilla 
Edet leva upp till målupp-
fyllelsen. Enligt undersök-
ningen hamnar man på 243:e 
plats när det gäller merit-
värde och 223:e plats justerat 
efter förutsättningar. 

Det är något som Leif 
Håkansson ser mycket allva-
rigt på. 

– Det tror jag alla är över-
ens om är det viktigaste, att vi 
når måluppfyllelsen. 

”Goda förutsättningar”
Med det som bakgrund gör 
man nu en tvåårig satsning 
under rubriken ”Bedömning 
för lärande”. Målsättningen 
är att alla elever ska få för-
ståelse för vad de ska lära sig 
och det är upp till läraren 
att genom sin bedömning 
anpassa undervisningen. 

Bildningschefen Maria 

Andersson delar uppfatt-
ningen att måluppfyllelsen är 
första prioritet. Förutom att 
stärka ledarskapet hos såväl 
rektorer som i klassrummet, 
utveckla lärarnas kompetens 
inom formativ bedömning, 
arbetar man även med över-
gripande analyser för att 
säkerställa kvaliteten. 

– För att komma vidare 
behöver vi veta var vi varit. 
Vi utvecklar undervisningen 
med IT som stöd och nu har 
alla elever i årskurs 4-9 en 
egen IPad, säger hon. 

Hon menar att det finns 

goda förutsättningar för 
att lyfta skolan i Lilla Edet, 
även om man fortfarande har 
mycket att jobba på. 

– Här finns engagerad 
och motiverad personal i alla 
verksamheter och viljan att 
skapa en attraktiv skola med 
goda resultat är stor.

Bottennotering för skolan
– Lilla Edet tredje sämsta skolkommun enligt Lärarförbundets ranking

Bildningschef Maria Andersson i Lilla Edet menar att det 
fi nns goda förutsättningar att utveckla skolan.
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Leif Håkansson (S), Utbild-
ningsnämndens ordförande.
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LÖDÖSE. En inspirerande 
utställning i tusen nyanser 
av grönt, när Sticknätet 
ställer ut kuddar, schalar, 
vantar och andra kreatio-
ner på Lödöse museum. 
Utställningen öppnar tis-
dagen den 29 oktober.

I år har Sticknätverkets 
utmaning varit att sticka 
med gröna garner. Kuddar, 
schalar, vantar och precis 
vad man fått lust till. Man 
har dykt ner i garnkor-
gen och letat efter gröna 
nystan, botaniserat i buti-
kens garnhyllor, allt för att 
behålla sommarens grönska 
genom sina stickningar.

Medlemmar i Sticknätet 
visar personligt stickat i 
egen formgivning. Det är 
i huvudsak naturmaterial, 
exempelvis handspunna 
och växtfärgade ullgarner, 
silke, lin eller restgarner 
som samlats i garnkorgen. 
Här finns många roliga 
idéer att låta sig inspireras 
av.

Utställningen pågår till 
och med den 24 november.

Tydligare väg för eleven till rätt kunskapsmål
– Kommunövergripande satsning i Lilla Edets skolor– Kommunövergripande satsning i Lilla Edets skolor

Sticknätet – 
ny utställning på 
Lödöse museum

Lödöse museum.


