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UNDERVISNING
Det du gör för att 

åstadkomma 
lärande

LÄRANDE
Det som sker i 

eleven

Hur syns 
undervisnings-

resultaten i 
elevernas 
lärande?

På vilket sätt 
behöver 

undervisningen 
förändras?



Exempel: Min drömdag…

Inventering av 

elevernas intressen, 

behov och 

erfarenheter

Start som frivillig 

aktivitet på 

fritidshemstid



Min drömdag (fantasi, önskan)

Fortsatte som EPA-

diskussion på SO-

lektion

Samla i mindmap

FTH 1  

 

 
Drake 

Lära sig 

flyga 2st 

Rida på lejon 

Djungeln 

Fotbollsproffs 

Drömmar 

Önskemål 

Leka med Richti 

Leka på 

skolgården 

3st 

Cykla 

Vill bli 

osynlig 

Leka med 

leksaksköket 

Fotboll  

Leos lekland 

Gunga 

Flyga på en 

häst 

Häst 



Min drömplats

Under en utflykt – parsamtal på vägen:
1. Var finns din dröm-, favorit-, fantasiplats?

2. Varför är platsen speciell för dig?

3. Vad kan du göra där?

4. Vad finns där?

5. Hur ser platsen ut?

Måla eller rita 

Skolan: Beskriva i text



Mitt drömfritids

Efter analys –

temadagar

Eleverna var med och 

diskuterade hur det 

kan genomföras:

Hur genomför man en 

Quiddich-tävling?

Hur är en Pommes 

frittesplats?



Veckoplanering Skorpan

Planerat lärtillfälle: Kopplat till del 4 i Lgr 11
Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Aktivitetsplan:

Reflektionstillfälle: Uppföljning och analys av föregående vecka:

Bildprocesser som synliggör det utforskande som vi vill fånga:

Eleverna gör/säger: Reflektion: Idéer/nästa steg:



Bedömningens/utvärderingens 

karaktär 
Förskola, förskoleklass, 
fritidshem

Bedöma verksamhetens 

förmåga att nå målen:

Hur vet vi att 

barnen/eleverna lärt sig det 

vi avsett?

Grundskola

Bedöma verksamhetens 

förmåga att nå målen 

OCH elevens 

måluppfyllelse:

Hur vet vi att 

barnen/eleverna lärt sig det 

vi avsett?

Hur vet vi att varje elev nått 

målet?



Bedömningsuppdraget

Uppföljning

Följa och vidareutveckla lärandet

Kontinuerlig process utifrån den egna 

planeringen

Utvärdering

Värdera, analysera och vidareutveckla 

undervisningsprocesserna

Utgår från läroplanens innehåll



Förlopp

Observation och dokumentation

Analys

Aktion (undervisning) – utmana!





Läroplans-
förmåga

Målbild Nuläge Åtgärd

Pröva och 
utveckla idéer, 
lösa problem 
och omsätta 
idéer i handling

Eleverna vågar pröva 
egna och andras 
idéer/metoder och kan 
utveckla dem, i t.ex. lek 
och skapande.

Eleverna hittar sätt att ta 
sig vidare när det inte 
blir som de tänkt sig.

Eleverna uppvisar 
uthållighet och en vilja 
att slutföra.

Eleverna väljer 
aktiviteter utifrån sina 
egna intressen/behov 
och vågar prova på nya 
aktiviteter.
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konflikter om vad som 
ska lekas.
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En majoritet av eleverna 
har svårt att pröva 
andras idéer i lek. Ofta 
konflikter om vad som 
ska lekas.

Stötta elevgruppen i 
deras lekprocess, hjälpa 
till med talutrymme, 
låta alla komma till tals. 
Övningar där gruppen 
får öva och fundera över 
liknande situationer.



Läroplans-
förmåga

Målbild Nuläge Åtgärd

Skapa och 
upprätthålla 
goda relationer 
samt samarbeta 
utifrån ett 
demokratiskt 
och empatiskt 
förhållningssätt.

Eleverna löser till stor del 
konflikter på egen hand och 
hämtar hjälp när det 
behövs.

Eleverna kan hålla en god 
ton även i affekterade 
situationer och löser 
konflikter på ett 
konstruktivt sätt.

Eleverna uttrycker egna 
åsikter och lyssnar in 
andras.

Eleverna visar intresse för 
och bjuder in nytillkomna 
elever i gemenskapen.

Eleverna har lätt att 
samarbeta med alla i 
gruppen.
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Vi ser att flera elever 
vill att pedagogerna 
ska komma och 
skälla på motparten i 
konfliktsituationer.

Pedagogen väljer inte 
sida vid en konflikt och 
visar nyfikenhet inför 
elevernas tankar och 
agerande.

Ställ frågor. Pedagogen 
visar självbehärskning 
och lugn. 
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t Exempel: Falkenbergs kommun




