
   

 

Det mätbaras gränser. Går det att mäta kunskap? – Ett 

seminarium i FoU Skolas seminarieserie Ledarskap på 

vetenskaplig grund. Gästande forskare är Jonna Bornemark.  
  

Var: Malmö universitet, Orkanen, D131, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.  

När: 23 oktober kl. 10.15-12.00 (fika från 09.45) 

Målgrupp: skolledare, utvecklingsledare, utvecklingschefer, lektorer m. fl. ledande 

befattningar inom skolan samt lärare och forskare på Fakulteten för lärande och 

samhälle på Malmö universitet.  

Medverkande: Dr. Jonna Bornemark, författare bakom boken Det omätbaras renässans: 

En uppgörelse med pedanternas världsherravälde; docent i filosofi vid Centrum för 

praktisk kunskap på Södertörns högskola.  

Seminariet genomförs i samarbete mellan FoU Skola, KFSK, och Malmö universitet, 

Fakulteten för lärande och samhälle, och riktar sig till både verksamma inom 

skolväsendet och till lärare och forskare på Malmö universitet. 

 

Enligt Skolverket ska betygen vara ett mått 

på elevernas kunskaper ställda i relation till 

kunskapskraven. Betygen ska också vara 

likvärdiga med säkerställd validitet och 

reliabilitet med utgångspunkten att det går 

att mäta kunskap likvärdigt, objektivt och 

jämförbart. Samtidigt syftar kunskap inom 

utbildning både till faktakunskaper och 

personlig orientering och bedömning, 

förmågan att sätta kunskapen i sin kontext 

och göra den till sin egen. På det viset 

hamnar kunskap i ett gränsland mellan det 

mätbara, objektiva, kvalitetssäkrade och det mänskliga och personliga. Jonna 

Bornemark tar upp frågor om kunskapens mätbarhet och mätbarhetens gränser i 

skolans kontext.  

Varmt välkomna! 

Sista anmälningsdag 2019-10-09. Anmäl dig här.  

Pris: 300 kr.  

 

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/matbarhets-granser-gar-det-att-mata-kunskap-fou-skolas-seminarieserie-ledarskap-pa-vetenskaplig-grund/


   
”Vi lever i en mätbarhetens tidsålder och vi löser våra problem genom att spalta upp, 

kvantifiera och beräkna. Våra mantran ekar i styrdokument och kvalitetskonferenser: 

effektivitet, kvalitetssäkring, evidensbasering. Samtidigt ramas våra liv in av rankinglistor, 

betyg, kvalitetsindex, pulsmätare och stegräknare. Det vi ser är en ökande tilltro, för att 

inte säga övertro, till kalkylerande metoder och rationaliteter som sträcks ut till livets alla 

områden. (…) Vi flyr undan det subjektiva, det känslomässiga, det tillfälliga och den 

blotta tron och räknar istället: siffror, diagram och staplar verkar så mycket pålitligare. 

(…) Vi måste tänka på ett annat sätt. Vi måste ge plats åt det som inte genast kan 

identifieras och mätas, vi måste ge plats åt erfarenhet, professionell kunskap och 

reflektion. Vi måste ge plats åt det omätbara.” (ur boken Det omätbaras renässans: En 

uppgörelse med pedanternas världsherravälde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FoU Skolas seminarieserie vänder sig till skolledare, förvaltningschefer, skolpolitiker och 

andra som är intresserade av skolans ledarskap. Seminarierna ska fungera som en 

mötesplats mellan forskare och praktik och har därför som målsättning att både 

förmedla och erbjuda en fördjupad dialog om aktuell forskning.  

Nästa seminarium är 10 december, Ledarskap för bättre skolresultat. Med forskare Maria 

Järl och Klas Andersson. Seminariet äger rum på Hotell Lundia, i centrala Lund.  

Se vidare www.kfsk.se/fouskola  

http://www.kfsk.se/fouskola

