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Sammanfattning 
 
Den här studien handlar om en resa som en grupp NO-lärare gjorde för att försöka skapa en 
gemensam förståelse om skolans kunskapsuppdrag. Studiens övergripande syfte var att 
synliggöra och beskriva hur en undervisning med ett specifikt naturvetenskapligt innehåll 
planeras. Intentionen var inte enbart att beskriva en lärandeprocess, utan den skulle också öka 
insikten av kollegialt samarbete samt förändra och förbättra praktiken. Studien är en del av ett 
skolutvecklingsprojekt med praktikerns och praktikens egna problemställningar i fokus och 
aktionslärande utgör studiens ansats. Det teoretiska perspektivet utgörs av teorier om kunskap 
och lärande, som är en betydelsefull del av skolans styrdokument. För att skapa förståelse tas 
även historiken kring tillkomsten av de rådande teorierna som passar till det postmoderna 
samhället upp. 
 
Dataproduktionen skedde i första hand med hjälp av en diktafon under gruppens diskussioner 
för att utarbeta en gemensam lokal pedagogisk planering inom NO för årskurs sex. Dessutom 
användes även färdiga LPP:er och forskarens reflektioner i samband med mötena som 
kompletterande material. Materialet bearbetades med innehållsanalys och det 
utkristalliserades tre kategorier; definiera och konkretisera målen, planera för differentiering 
och planera för bedömning. Resultatet visade att arbetet med att upprätta en gemensam 
planering (LPP) bidrog till ett kollegialt samarbete, som i sin tur ledde fram till en ökad 
gemensam förståelse av uppdraget. Detta gynnade också framväxten av ett gemensamt 
professionellt yrkesspråk, vilket synliggjordes under resan gång och även i de utarbetade 
LPP:erna. Tid uppfattas ofta som en bristvara och hinder för samarbete, men har i denna 
studie varit essentiellt för att skapa förutsättningar för lärande. 
 
Nyckelord: lokal pedagogisk planering, aktionslärande/aktionsforskning, kunskapssyn, 
lärande, bedömning 
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Abstract 
 
This study is about a journey made by a group of natural science teachers in order to try to 
find a mutual understanding of the education system’s knowledge mission. The purpose of the 
study was to display and describe how an education with a specific natural scientific content 
is planned. The intention was not only to describe a learning process but also to raise insights 
in collegial collaboration as well as to change and improve the teaching practice. This study is 
a part of a school development project with focus on the practitioners’ and practices’ own 
presentation of problems with action research chosen as the natural approach. The theoretical 
perspective is comprised of various theories of knowledge and learning, which are significant 
elements of the education system’s curriculum. To form a better understanding, the history 
behind the emerging of the prescribed theories that fits with the post modern society is 
brought up.  
 
The data gathering was first and foremost done with the use of a recording device to record 
the group’s discussion during the creation of a pedagogical plan (commonly known as LPP) 
for 6th grade students in elementary school natural science classes. In addition, the scientist’s 
reflections as well as the actual outcome, i.e. the LPP of the aforementioned planning sessions 
were used as complementary data. The material was processed by applying content analysis 
which resulted in three categories; define and establish goals, plan for differentiation and plan 
for assessment. The results showed that the joint creation of pedagogical plan (LPP) lead to 
collegial collaboration  which in turn contributed to a higher level of mutual understanding 
regarding the mission. This also supported the fruition of a common professional tongue 
which was manifested during the course of this journey as well as in the outputted LPP. Time, 
which is generally regarded as being limited and viewed as an obstacle for collaborations, has 
in this study proved to be an essential pre-requisite for learning.   
 
Key words: LPP, action research, knowledge view, learning, assessment 
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Inledning 
 

Under senare delen av 1900-talet har skolan genomgått stora reformer och i samband med 

reformerna har det skett förnyelser av styrdokumenten, vilket har fått konsekvenser för 

läraryrket och lärarna. Samhällets övergång från industrisamhället till det samtida 

kunskapssamhället har avspeglats även inom skolans värld. Det postmoderna tillståndet är 

komplext, paradoxallt och omstritt (Hargreaves, 2007) och medför andra krav på 

utbildningssystemen och på de enskilda skolorna. Skolan står under ständig utveckling och 

förändring liksom dess styrdokument för att kunna möta samhällsförändringarna. 

 

En lärares kunskaper om förändringar inom samhällsstrukturerna är viktigt för att kunna 

förstå sitt nya uppdrag som är anpassat till den moderna, komplexa och mångsidiga värld, 

som är i ständig förändring. Skolan har ett varierande uppdrag, eftersom skolan dels ska 

överföra grundläggande värden och fostra eleverna till självständiga, demokratiska individer, 

dels ska den förmedla de kunskaper som är nödvändiga för att individerna ska kunna orientera 

sig i en komplex verklighet. Förberedelserna behövs för att göra det möjligt för individerna att 

delta i samhällsutvecklingen med sina olika kunskaper, kompetenser och färdigheter. Skolans 

främsta uppdrag handlar om att främja lärande där individen stimuleras till att inhämta och 

utveckla kunskaper (Lpo 94; Lgr 11).1 

 

Frågan om vad som är kunskap är ständig aktuell för alla som arbetar inom skolans värld och 

kommer att få en stor roll i studien. Carlgren (1994) skriver att det som räknas som kunskap 

idag är inte detsamma som vad som var kunskap igår eller som kommer att vara kunskap i 

framtiden. Det som är kunskap på ett ställe är inte självklart det på ett annat ställe, eftersom 

hon menar att olika samhällstyper har olika kunskapsinnehåll och former. Tidigare var det 

enbart formella och teoretiska kunskaper som räknades men numera kompletteras de formella 

kunskaperna med kommunikativa färdigheter. Under lång tid har lärare traditionellt valt 

innehållet, förmedlat fakta som finns i läroböcker och mätt elevernas kunskaper utifrån egna 

måttband samt satt poäng på deras kunnande. Att bara förmedla fakta i dagens 

kunskapssamhälle är inte en konst längre.   

                                                
1 Eftersom det ligger samma lärande- och kunskapsteorier bakom Lpo 94 och Lgr 11 kommer jag att referera till 
båda läroplanerna i min studie. En annan anledning är också att när jag började min undersökning gällde 
fortfarande Lpo 94. Nu som jag är i slutfasen av min uppsats har den nya läroplanen Lgr 11 introducerats i 
skolan. 
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Skolan har inte längre monopol på kunskap, eftersom den nya informationsteknologin gör det 

möjligt för allt fler att själva skaffa sig information och fakta på egen hand och inte bara 

genom det som står i läroböckerna. Forskning inom olika område sker i en rasande takt och 

detta innebär att kunskaper är i ständig förändring. Denna dynamik gör att det blir allt 

viktigare att ta hänsyn till hur kunskap uppnås och hur själva lärandet går till om vi vill 

förbereda eleverna för deras kommande samhällsuppgifter. Idag ställs det andra krav på 

individernas kompetenser, som att t ex kunna lösa problem, resonera, ta ställning, tolka och 

sortera information. Att jobba i dagens skola som lärare innebär att dagligen, och i en mängd 

olika tillfällen, stödja enskilde eleven till någon form av lärande. Utmaningen ligger inte i att 

skolan enbart ska förmedla en mängd fakta och begrepp utan uppdraget är att väcka elevernas 

intresse till liv och motivera dem att vilja röra sig i kunskapens underbara värld. Begreppet 

kunskap har en viktig roll i skolans uppdrag, men vad kunskap egentligen är och hur lärarna 

uppfattar begreppet är inte entydigt. Att skolan i huvudsak sysslar med kunskap av olika slag 

är alla överens om, både vi som arbetar i skolan och de som befinner sig utanför. Men börjar 

vi diskutera vad kunskap är, vilken slags kunskap som bör förmedlas och vilken kunskap som 

är viktigast, så kommer meningarna snabbt att gå isär. Ännu större oenighet råder kring vilka 

vägar som stimulerar lärandet. När lärarna är osäkra på hur styrdokumenten skall tolkas styrs 

undervisningen i hög grad av lärarnas egna erfarenheter från tidigare läroplaner (SOU 

2007:28). 

 

Problemområdet för studien baseras på begreppen lärande och kunskap, som ständigt lyfts 

fram i dagens skoldebatter. Mitt personliga intresse för begreppen har sina rötter i många års 

erfarenheter av läraryrket, både i mitt hemland Iran samt många år i Sverige, vilket innebär att 

jag har varit med om flera reformer inom läraryrket. Frågor kring kunskap och lärande har 

alltid intresserat mig och frågan är fortfarande högaktuell för mig, som lärare i dagens skola. 

 

Frågan är också aktuell ur ett samhällsperspektiv, eftersom det snart har gått tjugo år sedan 

den förra läroplanen trädde i kraft och fortfarande har dess förändringar ännu inte landat hos 

alla lärare (SOU 2007:28). En anledning kan vara att det inte är lätt att tolka läroplanens och 

kursplanernas fulla innebörd för den enskilde läraren. För att kunna tolka skolans 

kunskapsuppdrag utifrån styrdokumentet blir det oerhört viktigt och betydelsefullt att ha en 

aktiv diskussion om vilka pedagogiska synsätt som ligger till grund för skolans undervisning. 

Samarbetesbaserade beslutsprocesser och problemlösningar är en hörnsten inom postmoderna 

organisationer (Hargreaves, 2007). När den enskilda skolan får större möjligheter att fatta 
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beslut, kan det leda till mångfald, nytänkande och utveckling. Om förändringar i skolan ska 

lyckas, måste lärarna involveras (ibid). Därför är det väsentligt att fortsätta diskussionen kring 

dessa begrepp på varje skola. Detta har också uppmärksammats i den nya läroplanen 

 
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur 

kunskapsutveckling sker (Skolverket, 2011, s. 10). 

 

De nationella målen är inte formulerade på så sätt att de direkt kan användas i undervisningen, 

utan målen är konstruerade så att det också krävs en lokal uttolkning av dem. En 

kärnkompetens som alla skolor bör fokusera på handlar om att arbeta fram en gemensam 

förståelse av uppdraget samt ett gemensamt och sakligt professionellt språk. 

 

Fördjupad problemställning 

 

Som naturkunskapslärare är min hjärtefråga att kunna väcka elevernas nyfikenhet, intresse 

och motivation så att de själva kan uppfatta omvärlden ur ett naturvetenskapligt perspektiv.  

I ett postmodernt samhälle är kunskapen i naturvetenskapliga ämnen en demokratisk rättighet 

för alla samhällsmedborgare. Men tyvärr upplevs ämnena av många elever som svåra och 

mindre viktiga. Därför kommer studiens inriktning ha ett naturvetenskapligt innehåll. 

 

Elevernas syn på de naturorienterade ämnena avspeglas även i de sjunkande resultat som 

framkommer i både nationella och internationella jämförelser. Under 2003 genomfördes en 

nationell utvärdering av grundskolan, som satte fokus på måluppfyllelsen på ämnesnivå. 

Utvärderingen visade på förändringar sedan de tidigare nationella utvärderingarna 1992 och 

1997 samt att styrdokumenten inte styrde undervisningen i den riktning som avses i 

läroplanen. Vidare pekades på behovet av utvecklingsinsatser (Skolverket, 2004), eftersom 

undervisningen i naturvetenskapliga ämnena fortfarande domineras av envägskommunikation 

och det är sällsynt att eleverna själva får formulera sig på ett naturvetenskapligt sätt. De 

sjunkande resultaten bekräftas av TIMMS2, som dessutom visar att variationen i resultat 

                                                
2 TIMMS är en internationell studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och NO för årskurserna fyra 
och åtta. Studien organiseras av The International Association for the Evaluation of Educational Achivement  
(IEA) och genomförs vart fjärde år.  
 



9 
 

mellan skolor ökar. Även PISA3 studierna visar att elevernas kunskaper har sjunkit i 

förhållande till andra OECD-länder, fast medelvärdet inom naturvetenskap var högre än 

OECD-genomsnittet. Alla tre undersökningarna borde ge tillsammans en rättvis bild av 

elevernas kunskaper i NO-ämnena. De internationella resultaten visar också att skolan måste 

förändra elevernas föreställningar om naturorienterade ämnen för att kunna förbättra 

måluppfyllelsen i de naturorienterade ämnena. När samhällsstrukturen förändras påverkas 

även skolan och undervisningen. Skolans uppgift är att hitta lösningar som utvecklas i takt 

med dessa förändringar, vilket i hög grad gäller de naturvetenskapliga ämnena. Lärare måste 

skapa mening med undervisningen inom dessa ämnen. Svårigheten i NO-undervisningen 

ligger i att hitta rätt innehåll och samtidigt erbjuda lärandemiljöer och aktiviteter som kan 

fånga varje elev utifrån dennes förutsättningar och behov. 

 

Att planera tillsammans i ett ämneslag ger möjlighet att utveckla ett gemensamt och 

professionellt språk för elevernas lärande och bedömning skriver Skolverket i sitt stödmaterial 

IUP- processen (2009). För att kunna nå dit krävs en gemensam planering för undervisningen 

och att lärare ska ha utrymme för att kunna diskutera med sina kollegor och ha möjlighet att 

förena lokalt tolkningsutrymme med en nationell likvärdighet. Det är skolans ansvar att hitta 

en balans mellan de lokala tolkningsutrymmen och den nationella likvärdigheten för att på så 

sätt undvika att skillnaderna blir så stora att likvärdigheten äventyras. Därmed blir det ännu 

viktigare att betona att läraryrket inte längre är ett ensamarbete utan att varje lärare är i behov 

av sina kollegors tolkningar och förståelse av styrdokumenten. En förutsättning för att skolan 

ska kunna genomföra sitt kunskapsuppdrag handlar om att kollegiet skaffar sig en förståelse 

för sambandet mellan mål och kunskapsinnehåll samt bedömning och betygssättning 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

 

Att lärarnas tolkningar skiljer sig åt är inte något nytt. Olika undersökningar visar att det finns 

mer olikheter inom en skola än mellan olika skolor och det gäller även för den medverkande 

skolan i studien. Där hade NO- lärarna positiva erfarenheter att jobba tillsammans, eftersom 

de rättade 2008 och 2009 års nationella prov i NO tillsammans. Utvärderingen av det arbetet 

visade att den gemensamma bedömningen var en lärande situation för alla inblandade. 

 
                                                
3 PISA (Programme for International Student Assesment) genomförs vart tredje år och deltagarna är femton år. 
Studien ska pröva kunskaper som är av stor betydelse för vuxenlivet och kan ge en grund för ett livslångt 
lärande. Elevernas förmågor undersöks inom tre områden; läsförståelse, matematik och naturvetenskap.  
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Men lärarna hade inte systematiskt eller strukturerat jämfört sina erfarenheter eller analyserat 

sina tolkningar av innehållet i styrdokumenten. Skriftliga omdömena varierade både när det 

gällde innehållet och språkbruket. I grunden handlade dessa skillnader om att varje lärares 

planering skiljde sig åt, vilket i sin tur kunde bero på vilket pedagogiskt synsätt som låg 

bakom planeringen och bedömningen. Det fanns därför ett stort behov av att skapa samsyn 

kring NO-undervisningen på skolan. NO-lärarna var intresserade av att skapa en gemensam 

kunskapsbas och förståelse samt att få en gemensam linje för NO-undervisningen på skolan. 

Lärarnas intention var att hitta ett gemensamt förhållningssätt, så att det skulle bli lättare för 

eleven att byta klass eller lärare. Dessutom skulle det utveckla en likvärdig undervisning som 

skulle utgöra grunden för en likvärdig bedömning. Behovet var inte unikt för NO, utan gällde 

även i hög grad för de andra ämnena. Därför startades det på skolan ett utvecklingsarbete, som 

handlade om att utveckla den lokala pedagogiska planeringen (LPP) i olika ämnen. En LPP 

skulle kunna ha en avgörande betydelse för hela IUP-processen och vid skrivandet av de 

skriftliga omdömena. Arbetssättet krävde att lärarna tillsammans arbetade fram ett gemensamt 

undervisningsunderlag. Intentionen med utvecklingsarbetet var att fördjupa samarbetet mellan 

lärarna för att gemensamt kunna definiera målen och innehållet i undervisningen. 

Utvecklingsarbetet skulle förhoppningsvis också leda till att skapa nya redskap för likvärdig 

undervisning och bedömning. En spridning av ämnesgruppernas nyfunna kunskaper skulle 

kunna bidra till att öka kompetensen i kollegiet.  

 

Utifrån skolans utvecklingsarbete hade NO-lärare fått som uppdrag att framställa och utveckla 

LPP:er, genomföra de utarbetade planerna i olika grupper, bedöma elevernas lärande utifrån 

planeringarna samt utvärdera processen. En gemensam resa påbörjades mot ett gemensamt 

mål för lärarna i studien. Uppgiften utgjorde ett bra underlag för didaktiska diskussioner och 

frågeställningar samt skapade möjlighet för gruppmedlemmarna att aktivt delta i en 

lärandeprocess. 

 

Syfte och frågeställning 

 

Studiens övergripande syfte är att synliggöra och beskriva hur en undervisning med ett 

specifikt naturvetenskapligt innehåll planeras i ett ämneslag. Detta kan ge en inblick i hur 

lärare tolkar skolans kunskapsuppdrag.  
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Min ambition är att studien ska leda till ett ökat lärande och öppna nya vägar till vidare 

utveckling och förbättrad praxis. Jag hoppas även att studien ska bidra till upptäckten av 

värdefulla erfarenheter som finns i den dagliga verksamheten samt betydelsen av kollegialt 

samarbete. Förhoppningsvis kan den även bidra med nya kunskaper, som kan berika andra 

grupper i skolan och även spridas vidare som inspirationskälla till andra skolor, inte minst till 

den akademiska skolforskningen. Eftersom lärarens tolkning av styrdokumenten ligger till 

grund för planeringen växte följande forskningsfråga fram utifrån studiens syfte: 

 

 Hur tolkar lärare sitt kunskapsuppdrag i ljuset av LPP arbete? 

 

Textens utformning 

 

I det inledande kapitlet leds läsaren in på studiens bakgrund och motiven för studiens syfte 

samt forskningsfrågan. Därefter följer ett kapitel som behandlar studiens bakgrund, centrala 

begrepp i studien och den teoretiska utgångspunkten. I det kapitlet beskrivs även 

aktionsforskning och aktionslärande som är studiens ansats. Det tredje kapitlet berör studiens 

kontext och genomförande samt de metoder som har använts för att samla in och analysera 

data. I fjärde kapitlet redovisas resultatet och mina reflektioner. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion som knyter samman det empiriska materialet med de teoretiska utgångspunkterna. 

Där synliggörs även studiens påverkan på mig och verksamheten samt de pedagogiska 

implikationerna. 
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Bakgrund 
 

I det här avsnittet avhandlas inledningsvis en kort beskrivning av skolutveckling, 

aktionsforskning, aktionslärande och lärares lärande. Sedan tas det upp begrepp som är 

centrala för studien och slutligen belyses olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande 

som har präglat den svenska skolans styrdokument de senaste femtio åren. Dessutom ges en 

kortare historisk tillbakablick, eftersom kunskaper om den historiska utvecklingen och 

förändringen av begreppen är nödvändiga för att kunna förstå dagens syn på kunskap och 

lärande. 

 

Skolutveckling, aktionsforskning/aktionslärande och lärares 
lärande 

 

Diskussionerna om lärande i skolan handlar inte enbart om elevernas lärande. Även vuxnas 

lärande är minst lika viktigt. Det postmoderna samhällets komplexitet ställer större krav på 

flexibilitet och förändringsberedskap. Nya och snabba förändringarna innebär även att lärarna 

utmanas till nytänkande så att verksamheten anpassas till den moderna tidsepoken. 

Förändringar i arbetsuppgifterna leder till att människor måste ställa in sig på ett kontinuerligt 

lärande och detta gäller i hög grad även för lärarkollegiet. Skolutveckling handlar om ett 

ständigt pågående arbete inom skolan och ett kvalitativt skolutvecklingsarbete bör utgå från 

de dilemman och problem som uppstår i praktiken med pedagogerna som engagerade aktörer 

(Berg, 2003; Blossing, 2008; Scherp, 2003). Människor lär sig genom att delta i praktiska och 

kommunikativa samspel med andra. De sätt att resonera och tolka verkligheten som vi möter i 

interaktionen använder vi senare som resurser för att förstå och kommunicera i framtida 

situationer.  

 

Wenger (2004) bekräftar det ytterligare i sina sociala teorier om lärande, som handlar om att 

lärande ingår i en gemensam målinriktad aktivitet med andra individer som har samma 

intressen interagerar regelbundet tillsammans för att förbättra aktiviteten, därmed uppstår en 

praxisgemenskap.  
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We all have own theories and ways of understandigt the world and our communities of 

practice are places where we develop, negotiate and share them (Wenger, 2004, s.48). 

 

Under de senaste åren har det introducerats nya begrepp som lokalt ansvar, professionella 

lärare, reflekterande praktiker samt att lärande är livslångt och slutar inte bara med en avlagd 

lärarexamen. Den traditionella fortbildningsmodellen, som lägger fokus på förmedlingen av 

nya teoretiska kunskaper, och förhoppningsvis träning av de nya färdigheterna, är inte längre 

tillräcklig. Kunskap kan inte längre bara vara ett färdigt informationspaket som kommer 

utifrån under en studiedag, utan det handlar mer om hur människor utnyttjar sina erfarenheter 

och färdigheter. Rönnerman (1998) betonar att färdigutformade studiedagar och fortbildningar 

med ett generellt innehåll får ge vika för en fortbildning som utgår från problem, idéer och 

utvecklingsförsök i lärarnas konkreta praktik. Lärande sker direkt i verksamheten och baseras 

på erfarenheter. 

 

En varaktig skolutveckling vilar på lärares förståelse av sitt uppdrag och är liktydigt med att 

skapa goda lärmiljöer för lärares kunskapsbaserade problemlösningsarbete och 

kunskapsutveckling (Berg, 2006; Rönnerman, 1998). Ett kännetecken för en sådan miljö är att 

den utmärks av att en lärargrupp tar del av och reflekterar över varandras erfarenheter. 

Människors handlande baseras på förståelse av situationen samt att denna förståelse äger rum 

inom ramen för den dagliga erfarenheten, reflektioner kring händelserna samt kommunikation 

med andra (McNiff, 2008; Sandberg & Targama, 2008). Att gemensamt analysera och 

jämföra sina erfarenheter och tolkningar av händelserna i praktiken kan skapa förutsättningar 

för en gemensam förståelse som är grunden för kollektiv kompetens (ibid). 

 

Aktionsforskning och aktionslärande, som baseras på problemlösningsprocesser, lyfts fram 

som redskap för att fånga upp och utveckla de erfarenheter som finns i den lokala 

verksamheten. Kurt Lewin (Illeris, 2007) menar att aktionsforskning både ska producera nya 

kunskaper och samtidigt förändra och förbättra praktiken samt att forskaren bör ha en aktiv 

roll i kunskapsproduktionen. Detta innebär att både kunskapsutveckling och 

verksamhetsutveckling går hand i hand. Aktionsforskning är en demokratisk process, vilket 

innebär att forskaren forskar med aktörerna, d v s att forskningen bedrivs i samarbete med 

deltagare från den praktik som berörs (Wennergren, 2007). 
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Rönnerman (2004) definierar aktionsforskning som ett begrepp, vilket är sammansatt av två 

ord, aktion och forskning/lärande. Termen aktion syftar på handling som innebär att något ska 

iscensättas och testas. Ordet forskning avser en process som genom systematiskt arbete och 

relation till teorier ger ny kunskap.  

 

När det gäller aktionsforskning skiljer flera forskare på det som kallas aktionsforskning och 

det som kallas aktionslärande. Tiller (1999) menar att man enbart bör använda termen 

aktionsforskning om en forskare från högskola eller universitet som bedriver forskningen.  

När en lärare från skolan som bedriver forskningen har forskaren dubbla roller och Tiller 

väljer att istället kalla forskningen i skolan av lärare för aktionslärande.  

 

Aktionslärande baseras på att kollegor deltar i kunskapsproduktionen och har sin 

utgångspunkt i vardagspraktiken. Praktikerna känner ett behov att pröva nya vägar för att 

förändra och förbättra. De medverkande ställer frågor, iscensätter en handling, följer upp 

processen och reflekterar över vad som faktiskt skett i praktiken. Utgångspunkten är att allas 

kunskaper och erfarenheter är värdefulla och var och en kan lära sig något av dem andra 

deltagare. Aktionslärandeprocessen bör vara lika systematisk som forskning och därför 

behövs det teorier och metodiska redskap, men dessa används inte för att forska på skolan 

utifrån ett distanserat perspektiv. Aktionslärande kan vara ett forum för både en kontinuerlig 

reflektionsprocess kring den egna verksamheten samt en systematisk dokumentation i konkret 

handling.  

 

Centrala begrepp i studien 

 

Planering 

 

Inom området planering har det gjorts väldigt få studier, både internationellt och i Sverige. 

Planering kan variera på många olika sätt. Det kan vara något som när som helst och mer eller 

mindre sker i lärarens huvud. Men det kan även ske på ett mer systematiskt sätt på en särskild 

plats med ett antal hjälpmedel. Planering kan användas med olika omfattning; kortare för en 

lektion eller lite längre för en hel termin (Stukát, 1998). Lärarens syn på kunskap och lärande 

ligger bakom valet av innehåll för undervisningen, genomförandet och elevernas lärande samt 
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senare hur den färgar bedömningen. Varje lärare har ett betydelsefullt ansvar när det handlar 

om planering för att eleverna ska uppnå målen (ibid), eftersom det är undervisningens och 

utvärderingens utgångspunkt. Det är svårt att ge exempel på vad som är en bra planering i och 

med att planering är beroende på planeringstänkandets komplexitet och kontextberoende samt 

dess individuella karaktär. Styrande faktorer för en planering kan utgöras av läroböcker, 

styrdokument, traditioner, lärares kompetens, tiden, lärarens och elevernas intresse, ledningen 

på den enskilda skolan men handlar ytterst sällan av teorier hävdar Casservik (2005).  

 

Lokal pedagogisk planering (LPP) 

 

En individuell utvecklingsplan (IUP) ska vara ett stöd för elevens utveckling, men om eleven 

har bara en portfoliopärm räcker den inte till för att ge saklig information om elevens 

kunskapsutveckling. En IUP ska innehålla bra dokumentation om var eleven befinner sig i 

förhållande till läroplanen och kursplanernas mål. I elevens IUP ska det tydligt beskrivas vad 

skolan och eleven ska göra för att kunna fortsätta mot de uppsatta målen. Målen ska bestå av 

kunskaper i form av fakta, begrepp, arbetsmodeller, färdigheter, intellektuella och sociala 

kompetenser. Vidare ska eleven tillsammans med läraren utveckla sin förmåga att formulera 

hur han eller hon ser på sitt lärande och sin utveckling. En IUP är inte ett dokument som 

enbart ska användas i samband med utvecklingssamtalet, utan är ett resultat av en process som 

ska påbörjas långt innan insamlandet av information. Elevens IUP upprättas i samband med 

utvecklingssamtalet och den ska vara både tillbakablickande samt framåtsyftande (Skolverket, 

2009). 

 

För att stödja eleven i sin kunskapsutveckling behöver han/hon kännedom om var han/hon 

befinner sig i förhållande till de uppsatta målen i olika ämnen. Därför ska det finnas skriftliga 

omdömen i alla ämnen som eleven har fått undervisning i. Omdömena ska beskriva elevens 

kunskaper i nuläget. Ett skriftligt omdöme i ämnet ska grunda sig på elevens 

kunskapsutveckling och resultat i förhållande till de nationella målen som har konkretiserats i 

en lokal pedagogisk planering. I så fall har den lokala pedagogiska planeringen en avgörande 

betydelse för hela IUP- processen. 

 

I nedanstående figur tydliggörs relationen mellan LPP och IUP med skriftliga omdömen. 
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Figur 1: IUP- process (Skolverket, 2009, s. 7). 

 

Enligt Skolverket (2009) ska en lokal pedagogisk planering utgå från att lärare tolkar och 

identifierar vilka kunskaper som eleven ska utveckla enligt målen i läroplanen och 

kursplanerna. Den beskriver också hur undervisning ska bedrivas och hur elevernas 

kunskapsutveckling skall bedömas inom ett ämne eller ett temaarbete som görs i en klass eller 

i grupp. En lokal pedagogisk planering är ett sätt att kommunicera mål med eleverna så att de 

lättare uppnår de uppsatta målen. Men den är inte detsamma som en lokal kursplan och inte 

heller en enskild lärares detaljerade lektionsplanering. De lokala pedagogiska planeringar som 

görs på skolan kan skapas i ett arbetslag eller i ett ämneslag, eftersom man då även får 

möjlighet att utveckla ett mer gemensamt språk när man ska tolka och omsätta 

styrdokumenten till undervisningen. En gemensam LPP underlättar bedömningen av 

elevernas lärande och bidrar till en mer likvärdig bedömning och undervisning på samma 

skola. Vidare bidrar planeringen till att de skriftliga omdömena blir tydligare och mer 

likvärdiga inom samma ämne. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

En historisk tillbakablick på kunskap och lärande 

 

Det är nästan omöjligt att definiera kunskap på ett generellt sätt men begreppet har diskuterats 

ända sedan antiken. Kunskap har att göra med att man kan, vet eller har lärt sig något. Det 

svenska ordet kommer från lågtyskans ”kuntschap” som betyder känd (Nordgren, 2008). 
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Själva ordet ”kunskap” bär i sig den dubbla betydelsen, ” att kunna” och ” att skapa” menar 

Gustavsson (2000). 

 

En vanlig missuppfattning är att kunskap enbart är teoretisk fastän det redan under antiken 

fanns tankar om praktiska kunskapsformer (techne). Begreppet är en praktisk kunskapsform, 

som handlar om kunskap i handling och tar upp tillverkning eller skapande. Det tog lång tid 

innan den formen av kunskap fick sitt inflytande i utbildningssammanhang. Denna syn på 

kunskap växte fram under 1800-tal, men det är först under 1980-talet som den har fått större 

betydelse i samhället. Kunskap utgår från praktik som reflekteras, för att sedan leda till en 

förnyad praktik (Gustavsson, 2000). Kunskap är ett medel för problemlösning och vägledning 

för praktiskt handlande och har inte någon generell eller absolut giltighet. 

 

Inom praktisk kunskap finns det en riktning som kallas ”situerat lärande” och som innebär att 

kunskaper är bundna till den situation i vilken de praktiseras samt att lärande sker genom 

deltagande (Illeris, 2007; Wenger, 2004). Kunskap är helt och hållet en praktik, en aktivitet, 

som man lär sig genom att delta och praktisera i de verksamheter där kunskapen finns 

inbyggd (Gustavsson, 2000). En utveckling av det situerade perspektivet lägger tonvikten på 

”kunskap som verktyg”. Kärnan i detta perspektiv innebär att redan existerade kunskap i 

verksamheter är själva drivkraften för produktion av ny kunskap och kommunikation ses som 

en integrerad del av all praktisk aktivitet. 

 

Praktisk klokhet, fronesis, består i förmåga att möta konkreta situationer med lyhördhet och 

fantasi. Den kunskapen innefattar en god uppfattning om de konkreta och komplexa detaljer 

som ingår i situationen. För att kunna göra en klok bedömning krävs en slags rådighet också i 

att välja de handlingar som är bästa i förhållande till den konkreta situation vi befinner oss i. 

Praktiska omständigheterna och situationen blir avgörande för vilka val som ska träffas och 

vilka beslut som ska fattas (ibid). Det krävs tid för att komma till den praktiska klokheten. Det 

är i själva tillämpningen som klokheten visar sig. Därmed blir fronesis något varje människa 

kan förvärva. 

 

Begreppet lärande används idag istället för inlärning som tidigare använts. Carlgren (1994) 

skriver att begreppet inlärning handlar om att det är något utifrån som ska tas in medan 

lärande handlar om en aspekt av mänsklig social och praktisk handling. Vanligtvis är lärandet 

en process som resulterar i kunskap. Lärande är en ständigt pågående tolknings- och 
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konstruktionsprocess hos människan i hennes möte med omvärlden (Selghed, 2006). Det 

innebär att lärande handlar om hur kunskaps nås. 

 

För att förstå den dominerande kunskapssynen i dagens svenska utbildningsväsende är det 

nödvändigt att gå femtio år tillbaka i tiden och uppmärksamma de förändringar som har skett 

och samtidigt se spåren efter tidigare lärandeteorier som fortfarande lever vidare i den dagliga 

praktiken.  

 

Behaviorismen menar att sann vetenskap bara kan grundas på det som kan observeras, räknas 

och mätas. Individen är ett slag ”black box”, en maskin, som reagerar automatiskt på yttre 

stimuli (Imsen, 1992). Kunskap är detsamma som fakta eller information. Kunskap finns 

utanför individen och den är färdigförpackad i lämpliga, lätt avgränsbara, enheter. 

Behaviorismen som inlärningsteori fick stort genomslag inom den svenska skolan under 

1960-talet. Den skapade en förmedlingspedagogik, vars nyckelord var reproduktion, 

produkttänkande och förmedling (Säljö, 2000). Även om andra lärande teorier idag har större 

inflytande över den svenska skolans styrdokument så finns det fortfarande spår av den teorin i 

praktiken.  

 

Pragmatismens syn på kunskap skiljer sig markant från behaviorismen, eftersom synen på 

kunskap bygger på människans handlingar och att kunskap uppstår i handling. En central 

tanke i pragmatismen är att kunskap är till för att lösa de problem människan står inför 

(Gustavsson, 2000). Kunskap börjar i den praktiska verksamhet, i yrket eller i vardagliga 

sysslor. Vi prövar oss fram och finner lösningar under arbetes gång (ibid). 

När det uppstår problem skapas kraft för att söka kunskap för att hitta lösningen. De problem 

vi hittar i praktiken blir första steget i kunskapsprocessen, det utgör stoffet för reflektion och 

bearbetning av erfarenheterna samt en teoretisk bearbetning. I det andra steget går vi tillbaka 

till den tidigare praktiken och använder den nyvunna kunskapen för att utveckla och förbättra 

vårt praktiska handlande. Kunskap är ett verktyg för problemlösning. 

 

Pragmatikern John Dewey, som har påverkat skolväsendets utformande under 1900-talet, 

pekar på relationen mellan utbildning och demokrati. För att lyckas skapa en demokratisk 

livsform är det viktigt att utbildningen ses som en mötesplats där människor kan 

kommunicerar med varandra utifrån olika erfarenheter (Bergstedt & Herbert, 2008). Dewey 

beskriver det mänskliga livet som en kontinuerlig process. Kunskapen är ett samspel mellan 
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människan och hennes miljö i en ständig förnyelseprocess och det finns inte någon 

uppdelning i praktisk och teoretiskt kunskap (Gustavsson, 2000). 

 

Dewey tanke var att lärarna skulle utgå ifrån elevernas erfarenheter i sin planering och 

undervisningen bygger på tvåvägskommunikation. Hans uttryck ”learn to do by knowing and 

to know by doing” är känd och innebär att människan alltid är beroende av sin kontext och 

därmed är kunskap alltid kontextualiserad. Dewey skiljer på kunskapen som en produkt och 

kunskapen som en process. Kunskap som produkt ska leda fram till betyg, medan kunskap 

som process ska leda till att individen får förmåga att agera i en demokrati som en fri och 

ansvartagande människa (ibid). Enligt Dewey består kunskap av erfarenheter och reflektion 

tillsammans. Han menade också att utbildning måste inriktas mot framtiden och till lösningen 

av framtida individuella och kollektiva problem. Dewey och de andra pragmatikernas läror 

lever vidare i vår tids styrdokument. Demokratiska förhållningssätt ska genomsyra all 

undervisning och eleverna ska fostras till demokratiska medborgare.  

 

Modern konstruktivism utvecklades av Jean Piaget (1896-1980) och han menar att 

kunskapskonstruktionen är en aktiv inre process, där kunskap formas och konstrueras av 

individen som gör den till unik kunskap för bara för den individen genom tanke och 

reflektion. Språket har en avgörande roll när man omstrukturerar sina kunskaper. 

Piaget fokuserade på hur lärande och undervisning ska genomföras, istället för vad som ska 

läras. Han menade att man måste förbereda eleverna för framtiden genom att stödja dem att 

formulera och lösa problem; lära dem att lära (Stensmo, 2007). Eleverna ska inte bara 

reproducera vuxnas tidigare kunskap, utan att eleven måste vara aktiv och tillåtas göra egna 

fysiska och intellektuella erfarenheter för att utvecklas och producera ny kunskap. Den 

konstruktivistiska synen på lärande, som utgick från Piaget, slog igenom på 1970-talet och 

påverkade det svenska läroplanstänkandet. 

 

Under 1900-talet utvecklades en kunskapsteorin, vars grundtanke är att samhällets verklighet 

är en mänsklig och social konstruktion. Modern social konstruktivism har sina rötter hos 

Vygotskij och några andra ryska filosofer. Sociokulturella teorier är i grunden en 

konstruktivistisk kunskapssyn, som innebär att människa i dialog konstruerar gemensamma 

uppfattningar och kunskaper. Det är i människors aktivitet och möten som den sociala 

verkligheten skapas (ibid). De sociokulturella och det socialkonstruktivistiska perspektivet är 

fortfarande levande och dominerande i dagens styrdokument för den svenska skolan.   
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Den kulturhistoriska skolans kunskapsteori, som även den har sina rötter hos Vygotskij, är 

empirisk och de menar att kunskap skapas genom handlingar. Dessa handlingar är en 

tvåstegsprocess och börjar med bearbetning av den fysiska omvärlden genom kommunikation 

med den sociala omvärlden. Steg två som handlar om tänkande och problemlösning, den 

kognitiva processen som är en inre mental process. Den kultur-historiska skolan är 

målinriktad och målen bestäms av behov eller motiv. Motiven kan förändras i takt med att 

människan och samhället förändras. Med kultur menas den uppsättning av idéer, värderingar, 

kunskaper och andra resurser som vi förvärvar genom interaktion med omvärlden. I kultur 

ingår också alla fysiska redskap, artefakter, som hela vår vardag är fylld av, olika verktyg och 

instrument, olika former av information och kommunikationsteknologi. Med redskap menas 

de resurser, så väl språkliga/intellektuella som fysiska, som vi har tillgång till och vi använder 

när vi förstå vår omvärld och agerar i den (Säljö, 2000).  

 

Utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv på lärande är hur individer och grupper 

tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser, och just samspelet mellan kollektiv 

och individ som är i fokus. Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en 

del av den enskilde individen och hans/hennes tänkande/handlande. Sedan kommer den 

tillbaka i nya kommunikativa sammanhang. Lärande är mycket mer komplicerad än bara vad 

som händer inne i den enskilde individen. I det sociokulturella perspektivet har språket en 

central roll, både språket som kommunikationsverktyg samt det inre språket i form av 

reflektion. Vi formas av vår omgivning som tänkande individer genom att vi tar till oss sätt att 

tänka, kommunicera och agera genom interaktion. Språk och tänkande är en och samma sak 

(ibid).  

 

I ett sociokulturellt perspektiv är kunskap inte något som individen har i form av 

färdigförpackade enheter som är lagrade i ett förråd. All den information som finns och som 

individen kan ta till sig är inte kunskap i sig. Kunskaper är något man använder i sitt 

handlande i vardagen och en resurs med vars hjälp man löser problem, hanterar 

kommunikativa och praktiska situationer på ändamålsenliga sätt (ibid). I en sociokulturell 

teori är föreställningen om en ändpunkt i mänsklig utveckling orimlig. Eftersom de kulturella 

redskapen hela tiden förändras kommer människornas kunskaper och intellektuella förmåga 

på motsvarande sätt att utvecklas och förändras. Vygotskij menar att vi människor befinner 

oss under utveckling och förändring samt att vi har möjlighet att ta till oss kunskaper från våra 

med människor i samspelssituationer. Han använder begreppet den närmaste 



21 
 

utvecklingszonen för att förklara den dynamiken. Begreppet definieras som avståndet mellan 

vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sida, och vad man kan prestera i 

samarbete med andra (ibid). Utvecklingszonen kan också ses som den zon inom vilken den 

lärande är mottaglig för stöd och förklaringar från en mer kompetent person. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv beskriver Säljö (2000) kunskapsutvecklingen i olika zoner som 

står i relation till varandra, i termer av uppnådd kompetens (1), utvecklingszonen (2) och 

framtida kompetens (3). 

 
Figur 2: Säljös bild av sambandet mellan de tre zonerna (2000, s. 211). 
 

Enligt det sociokulturella perspektivet bör skolans undervisning syfta till att elevernas 

vardagsföreställningar förvandlas till vetenskapliga begrepp genom att eleven vägleds via den 

nedre gränsen i utvecklingszonen till den övre gränsen i utvecklingszonen. Elevens resa börjar 

med interaktion med omgivningen, som både påverkar och påverkas av både läraren och 

kamraterna med hjälp av språket samt andra fysiska och yttre redskap, för att sedan avslutas 

med inre redskap (reflektion).  

 

Kunskapssyn och lärande i styrdokumenten 

 

Inom den postmoderna filosofin hävdas det att kunskap inte är objektiv och att allt lärande är 

en kontinuerlig och konstruktiv process som bygger på idéutbyte med andra människor. Även 

elevernas förmåga att reflektera och värdera sina kunskaper sätts i fokus. Läroplanerna från 

1994 och 2011 är i huvudsak präglad av de postmoderna teorierna om kunskap och lärande. I 

de senaste läroplanerna utrycks kunskapen som inte något givet utan begreppet ska 

pedagogerna diskutera tillsammans för att skapa en gemensam förståelse. 

 

 

 2  1  3 
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Ingrid Carlgren (1994) beskriver tre aspekter av kunskap, som utgör grunden för 

kunskapssynen i Lpo 94 och Lgr 11. Första aspekten är kunskapens konstruktiva aspekt, som 

innebär att kunskap inte är en avbildning av världen utan ett sätt att göra den begriplig för oss. 

I perspektivet finns det en relation mellan vad man vill uppnå, den kunskap som man äger och 

de erfarenheter som man gör. Det är den lärande själv som är aktiv och konstruerar sin nya 

kunskap efter impulser från omgivningen och den processen kräver mycket energi. Lust och 

motivation är a och o för att uppnå resultat. Andra perspektivet handlar om att kunskap är 

beroende av sitt sammanhang och den är kontextuell. I den personliga kontexten ingår 

faktorer som motivation, känslor, intresse och personens tidigare kunskaper. Samspelet 

mellan det kognitiva och känslomässiga lyfts upp av Illeris (2007). Den kontextuella 

lärandemodellen tar också hänsyn till den sociokulturella aspekten på lärande och språket 

samt att kommunikationen har stor betydelse för lärande (Säljö, 2000). Den tredje aspekten 

handlar om att kunskap är funktionell, eftersom den kan användas som ett redskap. Det 

innebär att det sammanhang där kunskapen utvecklas blir viktigt. Carlgren menar att kunskap 

är inte enbart kognitiv utan även praktiska erfarenheter är viktiga för kunskapsutvecklingen.  

 

I läroplanen från 1994 och i Lgr 2011 står det att kunskap förekommer i fyra olika former, 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa former samspelar med varandra och 

utgör varandras förutsättningar. Faktakunskaper handlar om information, regler och 

överenskommelser och kan formuleras i ord samt kan mätas. Med förståelsekunskap avses att 

individen kan förstå och uppfatta innebörden av ett fenomen. Kunskap av samma fenomen 

kan förstås på olika sätt. Individer kan förstå innebörden med kvalitativt olika sätt. Fakta och 

förståelse är beroende av varandra och förståelse uppstår när fakta används i ett sammanhang. 

Faktakunskap är kvantitativ men förståelse handlar om kvalitativa förmågor, som kan 

utvecklas hos individen. Färdighet är en praktisk kunskapsform och det går att utveckla 

färdigheter utan koppling till förståelse. Begreppet förtrogenhet handlar om att kunna tillämpa 

sina kunskaper på olika sätt beroende på den unika situation som man befinner sig i. Carlgren 

(1994) menar att syftet med att göra denna åtskillnad är främst för att visa på mångfalden när 

kunskapen kommer till uttryck. Alla fyra former finns inom alla kunskapsområden, men 

betoningen kan varieras beroende på person och situation. Även om kraven på teoretisk 

kunskap i arbetslivet har ökat på senare år så räcker det inte bara att ha sådan kunskap, 

eftersom praktiska färdigheter och förtrogenhet, som är grunden för goda handlingar, behövs i 

dagens och i framtidens samhälle. Skolans uppdrag, enligt Carlgren och Marton (2005), 
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handlar inte enbart om att förmedla kunskaper i en instrumentell mening utan ska även ge 

varje elev en tillhörighet i en större sociokulturell gemenskap. 

 

Kunskapen blir ett redskap för att lösa såväl praktiska som teoretiska problem. Därför blir 

skolans huvuduppgift att främja elevernas kunskapande förmåga och inte enbart att förmedla 

kunskaper (ibid). Kunskapande förmågor handlar om att eleven ska utveckla en förmåga att 

formulera och utveckla problem samt komma fram till en slutsats.  

De kunskapande aspekterna bygger på kommunikation och kreativitet, de kommunikativa 

aspekterna handlar om språkets alla dimensioner (tala, skriva, lyssna, läsa, reflektera, sång, 

dans, och drama) och den kreativa aspekten handlar om att kunskapandet är meningsskapande 

och omfattar såväl omskapande som nyskapande. Kreativiteten kan gälla den intellektuella 

förståelsen (kognitiva) eller praktiska lösningar. I läroplanen betonas individens 

kunskapsutveckling samt att de kommunikativa och praktiska erfarenheterna inte kan skiljas 

från individens kognitiva utveckling (ibid).  

 

I läroplanen står det att undervisningen ska knytas till de erfarenheter som eleven har fått 

utanför skolan, men elevernas förkunskaper ska utvidgas och fördjupas mot vetenskapliga 

tänkande. Skolan har två olika kunskapsuppdrag, den ska å ena sidan förmedla ett 

kunskapsinnehåll (kunskap om) och å andra sidan utveckla en förmåga hos eleven att använda 

sina kunskaper i andra sammanhang. I skolans undervisning måste det finnas ett 

progressionstänkande, som innebär att eleven utvecklar kvalitativa former av förståelse, inte 

enbart efter mognad utan beroende på erfarenheter och intresse. När läraren planerar 

progressionen är det viktigt att ta hänsyn till elevernas harmoniska utveckling. Skolans 

verksamhet måste vara organiserad så att den erbjuder ett socialt sammanhang där elevernas 

kunskapande blir meningsfullt (ibid). Människan är kunskapssökande och därför måste 

skolarbetet organiseras så att den möjligheten tillgodoses. Det är en fördel om undervisningen 

planeras med varierande arbetssätt och undersökande inslag, som har sin utgångspunkt i 

elevens egna erfarenheter. På så sätt får eleven möjlighet att utnyttja sina tidigare kunskaper.  

 

I läroplanen hålls inte bedömning och lärande isär och samma kunskapssyn ligger till grund 

för bedömningsinriktningarna i skolans ämnen. Bedömningen ska ske fortlöpande och ha en 

kvalitativ karaktär samt att det inte enbart är läraren som har ansvar för elevens 

kunskapsutveckling. Skolans bedömning och betygssättning har övergått från sortering av 

elever till att utveckla och stödja elevens lärande. Traditionellt har läraren ensamt haft 
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ansvaret för bedömningen och elevens prestationer bedömdes i förhållande till kamraternas. I 

stor utsträckning handlade det om mätbara faktakunskaper, som testades vid kursens slut. 

Denna typ av bedömningssätt benämns som summativ (Lindström, 2005). Den förändrade 

kunskapssynen har satt sina spår på bedömningsarbetet och numera ska elevens prestationer 

jämföras med målen och bedömningen ska vara ett stöd för eleven i sin fortsatta utveckling. 

Eleverna ska själva få ett utökat ansvar för hela läroprocessen, vilket medför en ökad 

elevdelaktighet i bedömningsarbetet.  

 

Bedömningen ska ske regelbundet under arbetets gång och ge information till eleven var 

han/hon befinner sig i förhållande till målen och vilka vägar som kan vara aktuella för att nå 

målen eller utvecklas i rätt riktning. Ett sådant bedömningssätt kallas för formativ bedömning 

och den bygger på den kunskapssyn som finns i skolans styrdokument. Formativ bedömning 

har tre nyckelord; var eleven är i sitt lärande, vad eleven ska nå och vad som behövs för att 

komma dit (Black & William, 2009). Den nya målrelaterade bedömningen kräver att mål och 

bedömningskriterier formuleras mycket tydligt för att skapa möjlighet för varje elev att själv 

bedöma sina egna prestationer efter sina egna förutsättningar. En kontinuerlig feedback från 

läraren och kamraterna har stor betydelse i elevens utveckling. Den formativa bedömningen 

som involverar eleven i bedömningsarbetet kan ha positiva på lärande och studieresultat 

betonas av flera forskare (Black & William, 2009; Jönsson, 2010).  

 

För att skolans styrdokument ska efterlevas lokalt och för att varje elev ska utvecklas efter 

sina förmågor infördes den individuella utvecklingsplanen (IUP). Om eleverna ska ha 

möjlighet att arbeta mot målen i läroplanen och kursplanerna bör de få en kontinuerlig hjälp 

och vägledning med hjälp av en så kallad LPP. I en LPP ska målen och arbetssättet för 

undervisningen vara konkretiserade och kopplade till de nationella målen. Vidare ska språket 

vara tydligt och lätt för eleven att förstå samt stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. 

Bedömningen bör utgå från denna planering, vilket innebär att den även ska innehålla det som 

ska bedömas i elevens arbete. 

 

Det kunskapsuppdrag som är utformat i Lpo 94 och Lgr 11 ställer andra krav på den 

pedagogiska praktiken. Sammanfattningsvis är det skolans ansvar att se till att eleverna får 

begrepp och strukturer från olika ämnesområden samt hittar en lämplig balans mellan 

teoretiska och praktiska kunskaper. I det arbetet har reflektionen en betydande roll för att 

utveckla förmågor till tänkande och utvecklingen av ett vetenskapligt förhållningssätt. 
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Både lärarrollen och elevrollen har förändrats, lärarens roll har gått från en direkt påverkan på 

elevers utveckling till indirekt funktion (Carlgren, 2005) och eleven har fått större ansvar och 

delaktighet i sitt eget lärande. I de senaste läroplanerna (Lpo 94 och Lgr 11) talas det mindre 

om undervisning och läroplanernas texter domineras av begreppet lärande, vilket är kopplat 

till eleverna. Dessutom förtydligas det att eleverna är olika och undervisningen ska utformas 

på så sätt att samtliga elever får möjlighet att utvecklas efter sina behov, förutsättningar, 

förmåga, intresse, språk, tänkande och erfarenheter. Detta baseras på de värden som har sitt 

ursprung i ett demokratiskt deltagande och strävan, som innebär att alla barn ska få 

undervisning inom ramen för den klass som de är inskrivna i menar Haug (1998). 

 

Kravet att anpassa det pedagogiska arbetet till varje elevs behov och förutsättningar innebär 

att lärarna i sin planering ska ta hänsyn till elevernas olikhet. Alla elever måste få möjlighet 

att känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö.  

 



26 
 

Studiens kontext och genomförande 
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens datainsamlingsmetoder, medverkande i 

studien, aktionsforskarens olika roller samt de forskningsetiska principerna. Därefter redogörs 

det för undersökningens genomförande och vidare presenteras den valda analysmetoden. 

Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet och överförbarhet.  

 

Dataproduktion 

 

Eftersom lärarnas personliga erfarenheter, attityder och tolkningar av kunskapsuppdraget är i 

fokus passar en fallstudie väl till den här studien. Dessutom är studien en helhetsbeskrivning 

av en process när en grupp personer arbetar tillsammans med en gemenensam uppgift. 

Studiens syftar till att undersöka en fråga på djupet och få en förklaring som kan hantera 

komplexiteten och subtiliteterna i verkliga situationer (Denscombe, 2009). Studien ägde rum i 

en redan existerande och avgränsad grupp av en högstadieskolas verksamma lärare, som 

undervisar i naturvetenskapliga ämnen. Urvalet av lärarna skedde inte slumpmässigt. På 

skolan fanns det vid det aktuella tillfället åtta NO-lärare. Gruppen var för stor för att allas 

röster skulle höras och samtidigt ville inte alla delta i undersökningen. Därför blev det ett 

naturligt urval på fyra lärare som valde att frivilligt medverka i studien. Gruppen utgjordes av 

två män och två kvinnor, varav forskaren (jag) var en av dem. Samtliga var behöriga lärare 

och hade varit verksamma som lärare i mellan åtta till tjugofem år. Både tiden och innehållet i 

studien var begränsade. Innehållet begränsades genom ledningens uppdrag att planera en LPP 

i naturvetenskap och tiden utgjordes av fyra gemensamma träffar och tre ordinarie 

ämneskonferenser. Även några enskilda planeringstider användes.  

 

Fallstudiens förtjänst i denna studie var att den tillät forskaren att använda sig av olika källor, 

typer av datainsamlingsmetoder och forskningsmetoder. Ingen av de traditionella 

insamlingsteknikerna passade direkt för studien. Forskaren måste våga gå in i den kvalitativa 

forskningsprocessen på dess egna premisser (Widerberg, 2002) och gruppsamtalsmetoden var 

ett bra alternativ för studiens syfte och frågeställning. Eftersom gruppen hade tydligt fokus för 

sitt arbete fick jag som forskare en möjlighet att undersöka de attityder och uppfattningar, 

känslor och idéer som de medverkande lärarna hade inför ämnesområdet.  
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Eftersom träffarna var långa och jag själv var en aktiv part i samtalen, var det svårt att både 

vara aktiv och anteckna utan att tappa fokus och därför valdes diktafon som hjälpmedel för att 

kunna registrera samtalen. Ljudupptagningar erbjuder en permanent och närmast fullständig 

dokumentation av det sagts under samtalen (Denscombe, 2009) och möjliggjorde en mer 

noggrann analys. Bandinspelningens styrka var att bandet kunde lyssnas igenom om och om 

igen men hade den svagheten att den fysiska miljön med deltagarnas ickeverbala gester inte 

registrerades. För att i möjligast mån eliminera denna svaghet blev mina antecknade 

reflektioner efter mötena ett bra komplement till den inspelade empirin. Den utarbetade LPP:n 

blev också ett annat underlag för att skapa en bättre förståelse av det som hände och det 

innebar att datatriangulering användes i studien. Det innebär att forskaren använder olika 

metoder och källor för att skapa bättre förståelse av företeelsen (ibid). Dessutom försökte jag 

transkribera samtalen så fort som möjligt. Loggboksskrivande och mina nedskrivna 

reflektioner efter varje träff var ett sätt att både dokumentera samt strukturera mina tankar för 

att ska kunna distansera mig. Både reflektion och dokumentation är två viktiga beståndsdelar 

inom kvalitativ forskning och inte minst inom aktionsforskning och aktionslärande (Repstad , 

2006; Tiller, 1999). 

 

Aktionsforskarens olika roller 

 

Eftersom jag forskade med lärarna i ämneslaget på hemmaplan och studerade min egen 

verksamhet var jag totalt deltagande i den ”normala” miljön. Jag fungerade både som forskare 

och lärare. Min närhet till verksamheten hade både fördelar och nackdelar för studien. 

Fördelarna bestod av att jag var aktivt deltagande samt subjektiv i både mitt eget och 

gruppens kunskapssökande och utveckling. Jag deltog på samma villkor som de andra, så det 

förekom ingen prestige, vilket bidrog till att de medverkande lärarna var öppenhjärtiga och 

ärliga. Vi strukturerade arbetet tillsammans genom att bestämma tiderna för träffarna och de 

gemensamma litteraturläsningarna. Nackdelen bestod av mina förhandskunskaper om 

verksamheten, vilket kunde färga bilden av vad som skulle ske under processen. För att 

minimera risken med det blev reflektion och loggboksskrivande ett nyttigt redskap för att så 

långt som möjligt skapa distans och gå in i forskarrollen. Ambitionen vara att finna en balans 

mellan de två rollerna så långt som det var möjligt. 
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Min forskarroll var känd för deltagarna och i den rollen var jag inriktad på nya teorier, med ett 

kunskapsintresse i aktionen och datainsamlingen. Som forskare var jag ansvarig för den 

systematiska dokumentationen, som senare har resulterat i en magisteruppsats.   

 

Etiska ställningstaganden 

 

Eftersom studien baserades på andra människors uttryck och uppfattningar krävdes det en god 

forskaretik. För att deltagarna skulle känna sig trygga och kunna delta i undersökningen har 

hänsyn tagits till de fyra huvudkraven i de forskningsetiska principerna i så hög grad som 

möjligt (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Deltagarna informerades om forskningsuppgiftens syfte och vilka villkor som gällde för deras 

medverkan. Vi diskuterade om några eventuella forskningsfrågor och vilka 

insamlingstekniker som kunde vara aktuella för undersökningen. Medverkande kollegor gav 

sina samtycken för att delta i undersökningen och att våra samtal fick spelas in under mötena. 

Deltagandet var frivilligt och de hade rätt att avbryta sitt deltagande om de av någon 

anledning ville göra så. 

 

Konfidentialitetskravet var ett dilemma för studien, eftersom skolans namn och deltagarna 

inte kunde/kan avidentifieras helt och hållet. Främst beroende på att min utbildning var känd 

för hela skolan och att undersökningen genomfördes i en specifik grupp med få deltagare. För 

att minimera risken för identifikation ersattes de medverkandes namn med fingerade namn 

från både utskrifterna av samtalen och mina anteckningar samt i den färdiga uppsatsen. Det är 

bara jag som vet vem som sa vad under samtalen. De inblandade fick ta del av det färdiga 

resultatet innan publiceringen och hade möjlighet att ge sina synpunkter på min tolkning av 

empirin. Deltagarnas utsagor kommer endast att användas i denna undersökning. Efter att 

uppsatsen godkänts kommer allt inspelat material att raderas. 

 

Genomförande 

 

Aktionslärande, som var studiens ansats, är genomförbart i vilken praktik som helst och är ett 

sätt att få med lärarna i en förändringsprocess på ett mer engagerat sätt.  
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Aktionsforskning/aktionslärande bör inte ses som en avslutad process, utan dess 

utvecklingsgång kan illustreras som en cirkel där följande faser ingår: planera – agera – 

observera – reflektera. Under observationsfasen upptäcks problemet som gruppen 

(praktikerna) vill förbättra eller förändra. Reflektionsfasen handlar om att utifrån tidigare 

erfarenheter, egna eller andras i gruppen, reflektera kring en lösning eller en förbättring av 

problemet. Under planeringsfasen gör aktörerna upp en aktionsplan som bygger på den 

systematiska reflektionen och därefter prövas det nya sättet. När alla faser är genomförda 

genomförs en utvärdering och nya erfarenheter kan upptäckas. Men cirkeln slutas inte med att 

projektet är genomfört, utan reflektionen kan leda till att nya problem upptäcks och nya 

frågeställningar ställs, som i sin tur gör att nya aktioner planeras. Processen genererar hela 

tiden nya frågor, vilket kan beskrivas som spiral (McNiff, 2002).  

 
Figur 3: Aktionsforskningsspiralen enligt McNiff (2002, s.57). 

 

Fas 1: analys/reflektion/planering 

 
Vid den första träffen gick alla NO- lärare på skolan igenom den externa utvärderingen som 

Skolinspektionen genomförde hösten 2009. Inspektionen av NO-undervisningen på skolan 

innehöll både beröm och kritik. Rapporten visade att det finns en god relation mellan lärare 

och elever. Men samtidigt kritiserade Skolinspektionen skolan för att vissa delar ur läroplanen 

och kursplanerna i fysik inte hade ingått i undervisningen. Inspektionen ansåg att skolan 

behövde vidta åtgärder inom följande områden: 

 

• Skolan behöver fortsätta planeringen och genomförandet av fysikundervisning, så att 

skolan gör det möjligt för alla elever att nå alla målen i kursplanen i fysik. 

• Skolans arbete med att ge eleverna rätt till inflytande över sin fysikundervisning 

behöver utvecklas. 
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• Skolans lokala konkretiserade mål behöver också utvecklas. Likaså borde 

informationen till eleverna om målen och betygskriterierna i ämnet fysik förbättras. 

• Även processen att uppmärksamma elever med behov av särskilt stöd behöver 

fortsätta att utvecklas.  

• bedömningsområdena vid betygssättningen behöver utökas, så att alla områden enligt 

kursplanen berörs vid bedömning och betygssättning i ämnet fysik.  

• Kvalitetsarbete avseende ämnet fysik behöver förbättras där måluppfyllelsen 

analyseras och ligger till grund för ett utvecklingsarbete i ämnet. 

 

Efter att ha kritiskt granskat inspektionsrapporten konstaterade gruppen, att alla dessa 

påpekanden gällde för alla NO-ämnena. Det togs även upp hur dessa krav borde påverka 

undervisningen i allmänhet. Det framkom att gruppen hade olika uppfattningar om ämnet 

samt vad som undervisningen i ämnet skulle utveckla. Likaså vad gruppen ville att eleverna 

skulle kunna när de var färdiga med undervisning av något innehåll och varför gruppen ville 

ha det så.  

 

Det togs upp de problem som lärarna möter i NO- undervisningen, t ex att lärarna av 

erfarenhet vet att NO är ett abstrakt ämne med massor med nya begrepp som upplevs som 

svåra och onödiga för eleverna. För att kunna förstå dessa problem hade gruppen diskuterat 

vad naturvetenskap egentligen är, inte minst naturvetenskap ur ett elevperspektiv. När 

gruppen identifierade dessa problem påbörjades diskussionerna om hur lärarna skulle kunna 

försöka hitta lösningar som passade eleverna.  

 

Kunskapsproduktion är en process som kräver en förmåga att tänka kritiskt, bli medveten 

samt våga testa nya vägar. När inga färdiga svar och lösningar finns bör man skapa nya 

träningsarenor med möjligheter att reflektera över den givna situationen (Tiller, 1999). 

Syftet med föreliggande utvecklingsarbete diskuterades. Gruppen ville testa något nytt för att 

förbättra NO-undervisningen på skolan för att, å ena sida väcka intresse hos eleverna för NO-

ämnena och å andra sidan skapa möjlighet för en bättre måluppfyllelse. Ett tänkbart alternativ 

för lärarna var att eleverna arbetade utifrån en gemensam LPP, vilket eventuellt kunde bidra 

till en ökad likvärdighet i både undervisning och bedömning på skolan. En LPP kunde vara ett 

utvecklande redskap för eleverna med dess konkretiserade mål och bedömningskriterier.  
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Under arbetets gång var de nuvarande kursplanerna inom NO-ämnena ute på remiss och 

lärarna ansåg att det var bra att planeringen utgick från kursplanerna i Lgr 2011. Vidare 

diskuterades både formen och innehållet i en LPP. I slutet av första träffen bildades två 

grupper med fyra medlemmar i varje grupp. Ena gruppen hade ansvar att utveckla en LPP för 

årskurs sex och den andra gruppen för årskurs åtta. Intentionen var att grupperna spred sina 

erfarenheter till varandra. 

 

Vid andra möte gjorde gruppen för årskurs sex, som var aktuell för forskningen, en planering 

för aktionen, som beskrev arbetsprocessen och tiderna för gruppens möten. Inför utarbetande 

av en LPP diskuterades länge om synen på lärande och på naturvetenskapliga kunskaper i 

gruppen. Gruppen tittade noggrant i styrdokumenten för att försöka att enas kring vilka 

förmågor samt vilket innehåll som skulle tas med i en LPP. Det framkom både likheter och 

olikheter i gruppens synsätt. 

 

Under den här fasen började min forskarroll ta tydligare form, både med inspelning av 

samtalen samt systematisk dokumentation av processen. Den kunskap som jag skaffade 

genom utbildningen blev en fördel vid genomförandet. De teoretiska kunskaperna och 

redskapen hjälpte mig att koppla samman praktiken med vetenskapliga teorier.  

 

Fas 2 och 3: aktion och observation 

 

I aktionen ville gruppen inte bara förändra arbetssätten för eleverna utan också för sig själva. 

Lärarna ville gå ett steg längre i sin professionella utveckling och lära med och av varandra 

istället för att jobba ensamma. Att förändra arbetssätt och handlingsstrategier är en lång 

process och tar tid (Blossnig, 2008). Detta gällde även gruppen, som inte var van vid att jobba 

tillsammans och att delge varandra sina tankar och erfarenheter. Lärarna skulle överge den 

trygga och beprövade vardagen för något nytt och osäkert, vilket var både spännande och 

tidskrävande samt väckte känslor hos deltagarna. 

 

Lärarlaget kom fram till att den tid som de hade till förfogande för att utarbeta en LPP inte 

räckte till och därför använde de några ämneskonferenser för att hinna bli färdiga med en LPP 

för årskurs sex. Tanken var att hinna genomföra och bedöma LPP:n under vårterminen 2010. 
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Lärarna planerade även in ett utvärderingstillfälle i slutet av vårterminen för att avsluta det 

gemensamma arbetet och få möjlighet att reflektera över resultatet. 

 

När det var dags att skriva LPP:n insåg lärarna att det var bra om de utarbetade en LPP för 

lärare först, som innehöll undervisningsmål, arbetssätt och bedömningsunderlag för området 

(bilaga 1). Sedan utifrån analys av elevernas förkunskaper på gruppnivå utarbetades en LPP 

för eleverna (bilaga 2). Gruppens intention var att göra LPP:n för eleverna tydligare och mer 

konkret för att göra den mer lättförståelig för eleverna. Inför planeringen hade lärarna 

noggrant läst både den dåvarande och den kommande kursplanen i NO, Skolverkets skrifter 

om IUP processen, naturorienterande ämnen och LPP-arbete. Under den fasen utarbetades 

även gemensamma dokument för självvärdering, kamratrespons och lärarrespons (bilaga 3). 

 

Nästa steg var att genomföra LPP:n i klasserna. Tre lärare som undervisade i åk 6 genomförde 

LPP:n i sina klasser under tolv veckor vårterminen 2010.  

I planering satsade lärarna på att både eleverna och lärarna skulle skriva loggböcker. 

Intentionen var att senare kunna använda dessa för utvärdering och för att lättare kunna ta 

ställning till om det hade skett en förändring eller inte. På grund av tidsbrist hann lärarna 

varken använda sig av loggböckerna eller ge en kontinuerlig skriftlig respons till eleverna. 

 

Fas 4: Utvärdering/ reflektion 

 

Reflektion under och efter en förändring har betydelse om det ska utvecklas en god 

praxis/praktik.  

 
The importance of reflection in and upon action had thus been established as a key too the 

maintenance of and the continuing development of `good` practice in the light of new 

circumstances – such as the introduction of new policy or procedures (Baldwin, 2006, s.225). 
 

För att omvandla erfarenheter till lärande krävs systematisk och strukturerad reflektion. 

Reflektionen sker i handling och i efterhand när man fråga sig hur det gick till när problemet 

löstes. När vi reflekterar, värderar och systematiserar är vi på god väg att lära oss av 

erfarenheterna(Tiller, 1999). Reflektion var ett redskap under hela processen, både i handling 

och efteråt vid utvärderingen.  
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Efter att de tre lärare hade genomfört LPP:n i klasserna i årskurs sex och fått mer kunskap om 

bedömningen genom att delta i en föreläsning, arbetet med LPP:n utvärderades. 

Utvärderingens fokus låg på eventuella förbättringar i undervisning utifrån lärarnas 

upplevelser och elevernas resultat. Den reflektion som gjordes under aktionsfasen ställdes i 

relation till handlingsplanen som formulerades under planeringsfasen. Såväl processen som 

resultatet granskades. Lärarna jämförde den nya LPP:n med sin gamla arbetsplan, som var 

underlag för deras tidigare undervisning. 

 

Fas 5: Spridningen av erfarenheter/ ny planering 

 

Vid sista tillfället träffades alla NO-lärarna och under mötet presenterades LPP:n för åk 6. Där 

reflekterade alla över möjligheter och hinder för NO-lärarnas samarbete samt vilka 

utvecklingsområden som behövdes vidareutvecklas. I den gemensamma reflektionen kom 

lärarna fram till att det finns flera alternativ som kunde bidra till lärarens utveckling och i 

förlängningen även elevernas utveckling. Gruppen, som skulle utarbeta en LPP för årskurs 

åtta, var inte färdiga med sitt arbete men insåg ändå fördelen med att arbeta tillsammans. Alla 

NO-lärare önskade att samarbetet mellan arbetslagen skulle öka. Ett annat utvecklingsområde 

som diskuterades handlade om på vilket sätt lärarna skulle kunna få möjlighet att delta på 

varandras lektioner och bli varandras kritiska vänner. Att ta del av varandras erfarenheter och 

tankar kunde bli en viktig del i lärarens egen utveckling.  

Enighet rådde om att LPP:n var ett levande dokument som ständigt skulle revideras, 

anpassas, prövas och utvärderas. Lärarna skulle kunna hjälpa varandra i detta arbete.  

Analysen skulle vara en del i arbetet och skulle påverka den framtida planeringen. Ett hinder 

för gruppens samarbete var bristen på gemensam tid, eftersom diskussionerna i samband med 

utarbetandet av en LPP var tidskrävande. Men å andra sidan bidrog det till en mer gemensam 

förståelse och utvecklandet av ett professionellt yrkesspråk, som hade ett stort värde för den 

enskilde och för gruppens lärande.  

Gruppen diskuterade att lärarna behöver mer kompetens inom området bedömning och 

utveckling av bedömningsredskapen. Differentiering4 togs upp som en punkt och lärarna 

                                                
4 Processer som syftar till att tillmötesgå elevers olika förutsättningar för lärande. Det kan innebära att stoff och 
undervisning anpassas inom ramen för inkluderande pedagogik men även att eleven differentieras och placeras i 
olika grupper eller skolor (Persson, 2001). 
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insåg att de behöver mer kunskap om elever i behov av särskilt stöd och vilka verktyg som 

kan hjälpa dessa elever att utvecklas i en helklassituation.  

Gruppens samarbete mynnades ut i ett Lerning Study projekt5, som har som intention att 

deltagande lärare ska producera kunskap tillsammans med undervisningsinnehållet i fokus.  

Gruppen fortsätter att utarbeta alla LPP:er tillsammans och det är nu fler lärare som är med i 

gruppen. 

 

Analys 

 

Analysprocessen innebar för mig att bearbeta rådata för att identifiera och skapa underlag för 

mina slutsatser (Merriam, 2006 ). Studiens analys baseras på min tolkning av empirin och jag 

är medveten om hur mycket jag än som forskare försöker att ge en fullständig bild av 

undersökningen kan jag inte berätta hela historien. Analysunderlaget bestod av totalt 15 

timmar inspelade samtal, mina anteckningar och den utarbetade LPP:n. Analysen påbörjades i 

mitt huvud när jag reflekterade över mina anteckningar i direkt anslutning till varje möte och 

fortsatte vid transkriberingen av materialet. Transkribering skedde ordagrant för att minimera 

eventuella misstolkningar av materialet och den processen var både mödosam och 

tidskrävande och hade den fördelen att jag kom i kontakt med empirin på ett annat sätt. Min 

spännande resa som forskare började med transkriberingen som fortsatte med tolkningen av 

utsagorna och resans höjdpunkt inföll när kopplingen mellan empiri och teori blev tydlig. 

Detta bidrog till att jag fick distans från mötena och upplevde en häftig pendling mellan 

himlen och verkligheten. Eftersom dataproduktionen skedde i min egen verksamhet med mina 

närmaste kollegor fanns det en bakgrund och en förförståelse som särskilt visade sig i 

analysens första steg. Under dataproduktionen försökte jag hitta och pröva ett par alternativa 

kategorier i vilka data kunde inordnas (Kvale, 1997). Detta skedde utifrån två olika 

perspektiv, en från själva empirin och en annan utifrån den litteratur som jag läste både under 

kursen och i samband med studien. Processen var en pendling mellan min teoretiska 

förförståelse och oväntade empiriska överraskningar. En abduktiv ansats (Alvesson & 

Sköldberg, 2008) utvecklades efter hand där empiri och teori gick hand i hand. 

 

                                                
5 Learning study är en pedagogisk kompetensutveckling där pedagogen tränar sig i att använda variationsteori i 
sin undervisning och planering. Detta ger pedagogen fördjupade ämneskunskaper.  
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I analysens första steg prövade jag en blandning av olika analysmetoder (hermeneutik, 

innehållsanalys). Men efter några försök gjordes analysen till slut med inspiration av 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2008), som är en vanlig analysmetod vid kvalitativa 

studier (Merriam, 2006; Repstad, 2006). Eftersom tolkning av en text förutsätter kunskap om 

det sammanhang i vilket studie genomfördes (Graneheim & Lundman, 2008) lästes all text för 

att få en helhetsbild och samtidigt förstå sambandet mellan alla delar. 

 

Råmaterialets innehåll strukturerades med låg grad av tolkning och testades i olika tänkbara 

kategorier som verkade vara möjliga utifrån olika teoretiska förförståelse. Men vissa utsagor 

föll utanför de valda kategorierna. För att få med alla utsagor i så stor utsträckning som 

möjligt lyssnade jag kritiskt på banden igen för att eventuellt kunna upptäcka några nya 

infallsvinklar på materialet. Under analysarbetet gav både mina kurskamrater och mina 

handledare värdefull respons och bättringsförslag som stödde mig under analysprocessen och 

det underlättade arbetet med att hitta de nya kategorierna. 

Alla utsagor med liknande innehåll färgmarkerades och sedan lästes det empiriska materialet 

igenom fyra gånger till och under den processen omarbetades nyckelorden utifrån studiens 

syfte med strävan att hitta ett mönster i utsagorna som kunde svar på forskningsfråga samt att 

flertalet av utsagorna skulle kunna bli användbara i analysen (empiri). 

 

Ett analysschema skapades utifrån Graneheim & Lundman (2008, s 166) med samma 

begrepp, vilket innebar att meningsbärande enheter identifierades och sorterades. Sedan 

kondenserades innehållet och abstraherades samt kodades genom att nyckelord togs från 

utsagorna och texten. Bilaga fyra visar en tabell som är en del av analysschemats design och 

tabellen ger exempel på citat från empirin samt de funna nyckelorden som blev grunden för de 

tre övergripande kategorierna som redovisas i uppsatsens resultat.  

 

Trovärdighet  

 

I studier där förståelsen utgör grunden är det viktigt att läsaren kan skapa sig en bild av 

studiens trovärdighet (Merriam, 2006). För att förbättra trovärdigheten användes 

metodtriangulering i första hand. Detta innebar att det användes flera olika metoder för att 

samla in data om samma aspekt av verkligheten (Stensmo, 2002).  Förutom inspelning av 

samtalen skrev jag ner mina reflektioner direkt efter varje möte och granskade den utarbetade 
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LPP:n. Samtliga metoder som användes kompletterade varandra och gav studien ett nyanserat 

empirisk underlag. Om en annan forskare skulle analysera empirin skulle resultatet bli 

annorlunda och detta är ett dilemma för all kvalitativ forskning som är kontextberoende och 

situerad, även för aktionsforskning (Rönnerman, 2004) 

 

Styrkan med undersökningen var främst att den begränsade gruppen gjorde det lättare att 

skapa en förståelse, vilket underlättade min tolkning av handlingarna ur ett teoretiskt 

perspektiv. Svagheten bestod i att jag kunde påverka utfallet i en positiv riktning genom att 

jag själv hade en positiv inställning till processen.  För att lyfta fram trovärdigheten i studien 

användes därför Andersson, Herr & Nihlen (1994) framtagna validitetskriterier för 

aktionslärande. Dessa kriterier handlar om demokratisk validitet, processvaliditet, katalytisk 

validitet, resultatvaliditet och dialogvaliditet. 

 

Den demokratiska validiteten säkrades genom att deltagandet var frivilligt och alla 

involverade lärares perspektiv togs till vara i studien. Hela processen genomsyrades av ett 

demokratiskt förhållningssätt genom att all planering skedde gemensamt. Alla deltog efter 

sina förutsättningar och delgav varandra sina erfarenheter under samtalen och i samband med 

utarbetandet av LPP:n. Deltagarna hade möjlighet att påverka min uppfattning av händelserna 

och syftet med studien var i fokus under hela processen. Studiens deltagare fick ta del av 

studien och hade möjlighet att ge respons både på innehållet och formen. 

 

Processvaliditeten säkrades genom att jag under processen hade ständiga funderingar kring 

vilka fördelar och nackdelar som fanns hos olika insamlingsmetoder och analysmetoder. 

Empirin skapades kontinuerligt genom många fysiska möten samt mina anteckningar och den 

utarbetade LPP:n för att minska felkällorna och höja kvaliteten i undersökningen. Diktafonen 

användes för att göra det möjligt för mig att delta aktivt i processen samt kunna lyssna på 

empirin många gånger efteråt. Jag utgick från det som fångades upp med hjälp av diktafonen 

och jämförde det sedan med mina anteckningar för att få tydligare bild. 

 

När deltagarna såg två år bakåt i tiden och jämförde de tidigare planeringarna med den 

utarbetade LPP:n, blev alla deltagarna medvetna om de förändringar som skedde i samarbetet. 

Deltagarna är numera medvetna om att samarbete kan gynna både individen och gruppen. 

Studiens påverkan på deltagarna att ändra sin uppfattning av verkligheten så att de kan 

förändra den innebär en katalytisk validitet (Andersson, Herr & Nihlen, 1994). 
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Resultatvaliditeten visade sig genom att de inblandade inte nöjde sig med att hitta problemet 

och en enkel lösning på problemet, utan fortsatte att gå igenom de fyra faserna i en 

aktionslärandespiral. Detta stärkte gruppen att lättare analysera sin praktik och identifiera 

problem samt planera för förändringar och därefter utvärdera resultatet av förändringen. 

 

Under hela processen hade språket stor betydelse i alla former, alla deltagare hade möjlighet 

att utrycka sina åsikter och erfarenheter samt lyssnade på varandra. Gruppen läste en del 

gemensam litteratur och skrev LPP:n tillsammans. Vid varje möte hade deltagarna tid för att 

samla sina tankar och reflektera över mötet. Inre språket hade under hela processen stor 

betydelse för gruppens utveckling, eftersom deltagarna delgav de andra sina egna reflektioner, 

som sammanfattades till en gemensam reflektion. Det skedde en förändring av lärarnas 

individuella tolkningar mot en gemensam tolkning av uppdraget, som i sin tur kan utgöra en 

grund för ett professionellt språk. Men arbetsprocessen var inte linjär utan det fanns ett 

spänningsfält mellan tvivel, upptäckt och förståelse, både på individ- och gruppnivå, som 

gjorde att gruppen växelvis tog ett steg framåt och ett halvt steg bakåt. Gruppen hade ingen 

uttalad samtalsledare utan alla vara aktiva under diskussionerna. Deltagarna lyssnade på 

varandras uttalanden och de märktes initialt att de som hade större förförståelse var mer aktiva 

i början. De andra som var tystare i början ställde kritiska frågor till gruppen, vilket inte var 

negativt utan det bidrog till att gruppens diskussioner leddes framåt samt fördjupades.  

 

Överförbarhet 

 

Det är många faktorer som spelar roll i en pedagogisk situation, som gör situationen väldigt 

komplex. Problem som uppstår i pedagogiska sammanhang är inte identisk lika varandra men 

kan ha liknande drag. Den unika förutsättningen gör att ett färdigt recept inte slaviskt kan 

användas av alla för att förändra och förbättra liknande verksamheter.  Men 

forskningsrapporter kan utgöra en inspirationskälla och därför kan studien nyfunna kunskaper 

i viss mån vara applicerbart i en liknande miljö och kontext.  

 

Eftersom utarbetandet av en LPP är ett relativt outforskade område i skolans värld kan 

studiens resultat vara användbart för andra grupper, som t ex hur utarbetandet skulle kunna se 

ut och vilka redskap som man kan använda för självbedömning och kamratrespons.  
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Att forska i sin vardag är en process som i viss mån är generaliserbar. När praktiska 

erfarenheter kopplas till teorier bidrar det till en ökad förståelse, vilket i sin tur underlättar för 

lärarna att sätta ord på sina praktiska kunskaper och sprida kunskaperna vidare till andra. 

Förhoppningsvis kan studien bidra till att lärarna blir mer medvetna om sina utgångspunkter i 

planeringsarbetet och våga ta första steget för samlärande genom dialog och diskussioner.   
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Resultat 
 

Resultatet redovisas utifrån tre perspektiv som utkristalliserades under analysarbetet av 

samtalen och bygger på ett helhetsperspektiv på undervisningen. Den första kategorin baseras 

på hur lärarna definierade och konkretiserade målen. Kategori nummer två handlar om hur 

lärare planerade för differentiering, d v s vilka lärande aktiviteter som skulle skapas och vilka 

redskap eleverna skulle få använda vid kunskapssökande samt vilka möjligheter eleverna 

skulle få för att kunna visa och redovisa sina nyfunna kunskaper utifrån sina egna 

förutsättningar. Den tredje kategorin handlar om bedömningsarbetets betydelse i 

undervisningen vid planeringsarbetet. Gruppens diskussioner hade en avgörande betydelse i 

producerandet av LPP:n och därför utgår resultatet i första hand från analysen av de inspelade 

samtalen. Men för att synliggöra på vilket sätt diskussionerna lämnade avtryck i de utarbetade 

LPP:erna, som var studiens slutprodukter, hänvisas läsaren i slutet av varje kategori till 

bilagorna 1 och 2. 

 

I kategorierna redovisas resultatet i relativ tidskronologisk ordning med ambitionen att läsaren 

ska kunna följa hur lärarens tolkning förändrades från enskild tolkning till en mer gemensam 

uppfattning under studien. För att avkoda de medverkande lärarnas kön och ålder i texten 

redovisas deras uttalanden med de fingerade namnen Karin, Kalle, Anna och Anders.  

 

Definiera och konkretisera målen 

 

Den här kategorin utgår från begreppet kvalitativa och kvantitativa mål i undervisningen och 

relationen mellan dem. Analysen visar att det inledningsvis fanns en oenighet mellan lärarna 

om vad som var utgångspunkterna vid utarbetandet av en LPP. Lärarnas uppfattning om vad 

som utgör kärnan för NO-undervisningen gick isär. Ett återkommande inslag i de inledande 

samtalen handlade om uppnåendemålen (stoffet), mängden av stoffet och inte minst den 

utlagda undervisningstiden. Bristen på konkreta exempel på tolkningar av styrdokumenten 

och att uppnåendemålen och strävansmålen, som tar upp helt olika saker uppfattades av 

lärarna som en omöjlig ekvation att lösa. Vissa betonade att det skulle vara svårt att inte 

använda det centrala innehållet i planeringen, andra hävdade att lärarna först borde titta på 

strävansmålen, förmågorna och kompetenserna och därefter på ämnenas specifika innehåll.  
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I NO är det mycket fokusering på stoff och begrepp, eftersom det blir lättare om man säger till 

eleverna att det här ska ni kunna. Men kompetensen är viktigare och man kan välja innehållet 

senare (Anna). 

 

Analysen visar också att definitionen av målen för undervisningen handlade mest om kunskap 

om (fakta, begrepp, färdighet). Även om begreppen förmåga och kompetens var uppe vid ett 

flertal tillfällen blev det aldrig någon diskussion om vad begreppen står för. Kunskapsmålen 

riktades mer mot ämnesinnehållet i undervisningen och pekade mot en kvantitativ 

kunskapssyn.  

 

Ett annat övergripande mönster som framträdde under analysen var begreppen likvärdighet 

och vikten av en gemensam grund. Men vad som utgjorde den gemensamma grunden var inte 

alla eniga om. För vissa handlade det om en exakt likadan stoffplanering årskursvis som 

genomförs av alla undervisande lärare till punkt och pricka, medan det för andra innebar en 

gemensam grund som byggs av en gemensam tolkning och förståelse av skolans 

kunskapsuppdrag. Ett problem ur likvärdighetsperspektiv var att gruppen alltid hade haft en 

gemensam lokal arbetsplan men trots detta arbetade var och en efter sin egen tolkning och 

takt. Vid studiens genomförande spretade undervisningen åt många olika håll och detta var 

alla deltagare medvetna om och såg det som en viktig anledning till den bristande 

likvärdigheten. Det fanns variationer över hur lång tid som lades på olika arbetsområden och 

detta innebar att det varierade hur mycket tid och stoffmängd som varje klass fick till godo.  

 
Någon likvärdighet ska vi ha. Innan hade vi ett gemensamt upplägg men var och en körde ändå 

sitt eget race. Ett preciserat dokument behövs som visar på vad vi kommer att behandla i 

årskurserna om vi vill ha någon likvärdighet. Detta är viktigt för överlämnade när man tar över 

eller lämnar en klass (Anders). 

 

Ensamtolkningen försvårade skapandet av en likvärdig undervisning. Även begreppet 

likvärdighet definierades mer ur en kvantitativ kunskapssyn.  

 

Analysen visar att vändpunkten för gruppen kom när lärarna argumenterade för att läroplanen 

borde påverka undervisningen i större utsträckning. Den enskilde lärarens tolkning behövde 

ersättas med en gemensam tolkning av styrdokumenten. Gruppen betonade vikten av att inte 

ha bråttom vid framställandet av LPP:n. Vissa betonade att det skulle vara avgörande för 
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gruppens gemensamma tolkning att de stannade till och försökte läsa styrdokumenten 

tillsammans för att kunna definiera och enas kring kunskapssynen som styr skolan. 

Även en gemensam tolkning av begreppen förmåga, kompetens och färdighet behövdes. 

Analysen visar att lärarna kom fram till att de bara finns tre syften i den nya läroplanen (Lgr 

11) och tre bedömningsinriktningar i den utgående läroplanen (Lpo94) som undervisningen 

ska inriktas mot. 
 

Utmana eleverna till att utveckla sin förmåga att observera, att se saker ur olika perspektiv, att 

reflektera och upptäcka samband för att uppfatta olika fenomen i sin omvärld. Så därför bör 

undervisning fokusera mer på reflektion. Vad eleven ska kunna och vad eleven ska kunna göra 

med sina kunskaper (Karin). 

 

Gruppen tolkade kunskapsbegreppen i Lpo94 och Lgr 11 samt kursplanerna ur ett nytt 

perspektiv. Det innebar att kunskapskvaliteter och kompetenser lyftes fram och målen 

handlade inte enbart om mängden av stoff och färdigheter. I det här stadiet visar analysen att 

lärarna definierade målen på ett nytt sätt som handlade mer om att utveckla och träna 

förmågor hos eleverna, t ex kunna jämföra, dra slutsatser, kommunicera och analysera utifrån 

ett naturvetenskapligt tankesätt. Analysen visar att lärarnas förändrade tolkning inte bara 

baserades på vad eleverna ska kunna (kunskap om) utan mer vad eleverna ska kunna göra 

med sina kunskaper i andra sammanhang. Vidare visar analysen att målen för undervisningen 

diskuterades även ur ett ämnesövergripande perspektiv. Ambition var att ett 

ämnesövergripande arbetssätt skulle underlätta stoffträngseln samt skulle kunna stödja 

eleverna förståelse av en komplex värld. Kunskapssynen förändrades från en enbart 

kvantitativ kunskapssyn till en mer kvalitativ kunskapssyn, där kunskapsmålen är mer 

intellektuella och kommunikativa. 

Analysen visar även att lärarna kunde se en röd tråd inom varje ämne efter att de hade noterat 

att det bara finns fyra olika rubriker i de nya kursplanerna i NO under det centrala innehållet. 

När tolkningen av styrdokumenten förändrades synliggjordes tydligare relationen mellan 

läroplanen och kursplanerna. Varken i läroplanen eller i kursplanerna står det hur länge 

eleverna skulle jobba med olika områden och att det inte finns ett preciserat innehåll för 

kunskapsnivåerna i kursplanerna. Gruppen beskrev att det inom alla förmågor finns en 

progression och att det är förmågorna som skulle utgöra målen i planeringen i alla årskurser. 

Därmed blir det ännu viktigare med gemensamma planeringar över årskurserna.  
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Varför kan man inte läsa samma innehåll i olika årskurser? Progression kan man ha genom att 

man använder ett enklare språk i sexan och sedan utvecklar begreppen ännu mer högre upp 

(Karin). 

 

Med en sådan tolkning skulle förmågornas kvalitet vara i fokus och även hur dessa kvaliteter 

skulle utvecklas i undervisningen(Kalle). 

 

Enligt analysen var arbetet med att konkretisera målen för undervisning systematisk och 

utgick från frågeställningarna Vad ska läras? Vad ska göras? Vad ska bedömas? och Varför 

ska det göras? Målen för undervisning kopplades å ena sida till de övergripande nationella 

målen och å andra sidan till de skriftliga omdömena och elevens IUP. Syftena med 

undervisningen handlade om att utveckla både elevernas ämneskunskaper och förmågor som 

språk och metakognition. Övergripande förmågor handlade om kommunikationsförmåga, 

kritiskt förhållningssätt, att kunna planera och utvärdera, följa instruktioner och reflektera. 

Förmågorna utgjorde den kvalitativa dimensionen av kunskaper. Den kvantitativa 

dimensionen handlade om förståelse och tänkande samt byggdes upp av flera dimensioner 

som bland annat handlade om ämneskunskaper med naturvetenskapligt ämnesinnehåll som 

faktaord, begrepp och teorier. Elevernas LPP (bilaga 2) var skriven med ett enklare och 

tydligare språk och både målen och vad som krävdes av eleverna för att uppnå målen var 

konkretiserade. För att få en tydligare bild av hur lärarna definierade och konkretiserade 

målen hänvisas läsaren till bilagorna 1 och 2. 

 

Att planera för differentiering 

 

Den här kategorin tar upp hur undervisningen planerades för att varje elev skulle få möjlighet 

att utvecklas i den sociala gemenskapen, oavsett vilken förutsättning, bakgrund, intresse eller 

behov som han eller hon har. 

 

I analysen av samtalen framkom mönster som kan relateras till pedagogisk differentiering, d v 

s hur undervisningen planerades för att i möjligaste mån bedrivas i helklass.  

 
Vi har fått in sikt om att man måste ändra frågeställningen hur lär man eleven till hur eleven lär 

sig som en lärare. Utgångspunkten i en planering bör vara elevernas egna erfarenheter (Karin). 
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Ambitionen var att undervisningen skulle gynna alla elever, alltifrån elever i behov av särskilt 

stöd, skoltrötta elever och till högpresterande elever. Det planerades så att inga elever 

utestängdes från gemenskapen och att alla fick möjlighet att utvecklas och lära sig utifrån sina 

förutsättningar. Undervisningen syfte var att ta tillvara elevernas spontanitet och skulle ge 

eleverna möjlighet att visa sina starka sidor. Ett mål som påpekades ett flertal gånger handlade 

om att undervisningen förhoppningsvis även skulle bidra till att öka intresset för 

naturvetenskapliga ämnen. 

 
Vårt uppdrag är att följa upp varje barns individuella lärutveckling, inte värdera dem. Vårt 

uppdrag är att skapa miljöer som ska utveckla barnen. Vi måste utgå från barnens erfarenheter 

när vi planerar ett arbetsområde (Anna). 

 

Analysen visar även att gruppens ambition var att ta reda på vilka förkunskaper som eleverna 

hade för att kunna planera undervisningen utifrån deras förförståelse. Istället för den vanliga 

traditionella fördiagnosen ville lärarna ha eleverna med sig från början genom att t ex skapa 

ett diskussionsunderlag med hjälp av en mindmap eller en PowerPoint. Argumenten bakom 

valet av det nya sättet att inleda ett arbetsområde på, var att det skulle underlätta för läraren att 

både ta till vara elevernas förkunskaper och samtidigt fånga deras intresse.  

 

Samlärandets betydelse i lärande avsätter tydliga spår i analysen. Lärarna valde medvetet 

grupparbete som arbetsmetod för att inkludera alla elever, oavsett skiftande förmågor och 

behov. Syftet var att varje elev skulle få aktiv hjälp från läraren samt stöd av kamraterna för 

att kunna utvecklas individuellt utifrån sina egna förutsättningar och erfarenheter. Dessutom 

genom samlärande kunde eleverna komplettera varandra, både kunskapsmässigt och i det 

sociala samspelet och kunde även utvecklas som grupp. 

 
Om eleverna får möjlighet att jobba tillsammans kan de besvara frågorna med hjälp av varandra 

Dessutom lär de av varandra hur de ska gå tillväga att hitta information (Anna). 

 

I analysen framträder ett tydligt mönster av språkets betydelse i lärande genom att flera 

förmågor som att följa instruktion, planera, utvärdera, motivera och uttrycka kunskap hade en 

central roll i diskussionerna och dessa förmågor utvecklas med hjälp av språkets olika 

dimensioner. Alla språkets dimensioner (tala, lyssna, skriva, läsa och reflektera) fanns med 

både i samtalen och den färdiga planeringen. Tanken med planeringen av smågrupper var 

dessutom att alla elever skulle få möjlighet att komma till tals och att läraren skulle kunna ge 
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direkt muntlig respons, både individuellt och till alla i gruppen. Självständig 

informationssökning och bearbetning av olika texter och källor skulle bidra till att förbättra 

elevernas förmåga att läsa och skriva. Detta var även syftet bakom gruppens kapitel av 

klassens NO-bok. 

 
Reflektion behövs för att eleverna ska kunna omforma sina mentala strukturer och producera 

nya kunskaper och kompetenser (Anna). 

 

Konsten att lära sig att lära finns inte i någon lärobok och analysen visar att gruppen ville ge 

eleverna ett sådant redskap genom skapandet av träningsarenor. Där skulle eleverna få 

möjlighet med hjälp av problemlösningsuppgifter och reflektion att ta reda på hur han/hon lär 

sig. Elevens självvärdering och kamratrespons fördes fram som ett redskap för att utveckla det 

inre språket. Det finns tydliga spår efter den dimensionen av språket i planeringen genom att 

eleverna skulle få tillfälle att både ge och få skriftlig och muntlig respons inför revideringen 

av NO-bokens kapitel. Respons skulle även ges vid de muntliga redovisningarna. 
 

Elevdelaktighet och inflytande finns det också spår av i analysen genom att lärarnas ambition 

var att stimulera och motivera eleven i sitt eget lärande. Det var självklart för lärarna att 

undervisningen skulle bedrivas utifrån demokratiska värderingar och arbetsformer. 
 

Det är självklart avgörande för elevens utveckling om de kan vara med om påverka sin situation 

och dessutom är det grunden för skolans demokratiska värderingar (Karin). 

 

Analysen visar att det erbjöds olika valmöjligheter i form av innehåll, material, 

redovisningssätt och arbetssätt. Syftet var att öka elevernas motivation och skapa ett större 

intresse för naturvetenskap samt för att på sikt kunna förbättra måluppfyllelsen. 

 
Innehållet måste upplevas som relevant och begripligt av eleverna om lusten att lära ska öka 

(Anna). 

 

Analysen visar att tillgången till olika verktyg, såväl fysiska som intellektuella, fanns med i 

planeringen. Både lättlästa och vanliga NO-böcker, Infotekets referensböcker samt Internet 

skulle finnas tillgängliga för att differentiera undervisningen efter varje elevs språknivå men 

ändå behålla samma ämnesinnehåll. Elevernas redovisningssätt skulle vara efter intresse och 

kunde vara alltifrån drama, PowerPoint, planscher, film, photostory och skriftliga 



45 
 

inlämningar. För att skaffa sig en bättre förståelse av kategorin hänvisas läsare till 

slutprodukterna (bilagorna 1,2). 

 

Att planera för bedömning 

 

Den tredje kategorin som synliggjordes vid analysen av samtalen berör begreppet bedömning. 

Analysen utgick från vad som var syftet med bedömningen, vad som bedömdes, vilka som 

hade en inflytande och avgörande roll över bedömningsarbetet samt hur och när bedömningen 

skulle göras. Det mönster som framträdde inledningsvis handlade om kopplingen och 

skillnaden mellan summativ och formativ bedömning. När det gäller synen på bedömning 

varierade den mellan lärarna. Någon argumenterade för att en förändrad kunskapssyn borde 

synas även i bedömningsarbete. Syftena med bedömningen skulle utgöras av att 

medvetengöra eleverna om var de befinner sig i förhållande till målen samt motivera dem att 

lära sig om målen. Bedömningen skulle stödja eleverna så att de kunde gå vidare med hjälp av 

en lärare, på egen hand eller med hjälp av kamraterna. Någon uttryckte hur det skulle vara 

möjligt att kombinera de två uppdragen så att de både uppmuntrade eleven i sin 

kunskapsutveckling och samtidigt upplyste honom eller henne om att alla mål ännu inte var 

uppnådda.  

 
Vad säger vi om att vi inte ska lyfta fram elevernas svagheter? Formativ är att man lyfter elevens 

positiva sidor men vad händer sedan när eleven ändå inte når målen? Kanske blir eleven 

jätteledsen när han eller hon märker att han eller hon inte kommer att klara av kursen (Anders). 

 

Analysen visar att uppfattningarna även gick isär om provens roll i bedömning och lärande. Å 

ena sidan argumenterades för att proven var ett bra redskap för att mäta elevernas kunskaper, 

vilket underlättade lärarens arbete vid betygssättning. Å andra sidan argumenterades för att 

proven skulle kunna vara en av många lärande situationer, t ex genom att läraren skriver 

kommentarer istället för att poängsätta uppgifterna. En av lärarna hade uppfattning att provet 

samt bedömningstillfällena efteråt kunde vara en möjlighet för eleven att lära sig mer. Det är 

under provet som eleven blir medveten om vad han eller hon inte kan. Om läraren fångar detta 

kan tillfällena efter provet bli en lärande situation, särskilt om eleverna arbetar i grupp. De 

uppgifter som var och en inte klarade av att lösa på egen hand kan lösas gemensamt i 

gruppen. 
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Vi bör avdramatisera begreppet prov och sluta sätta enskilda poäng på frågorna/ uppgifterna. 

Provtillfällen kan vara en lärandesituation och inte en kontrollstation. För mig lär man 

föreprovet, under provet och efter provet (Anna). 

 

I det här stadiet visar analysen att de så kallade dumma frågor fick en central roll i samtalet 

och lärarna hade olika uppfattningar även här. Någon betonade lärarens roll att utmana 

eleverna till att våga ställa frågor, även sådana frågor som anses som dumma, eftersom de kan 

vara fruktbara för elevens kunskapsutveckling. Någon annan framförde att vid bedömningen 

av elevens kunskaper kan sådana frågor skapa en negativ bild. 
 

Man måste ”pusha” eleverna att våga och inte tysta dem. En del elever kan lära sig genom att 

ställa fel frågor från början. Det kanske är en lärande process när man ställer ”dumma” frågor. 

Innan man lär sig måste man ibland ställa ”dumma” frågor (Karin). 

 

Dessa frågor som elever ställer under lektionerna skulle kunna bidra till att de lär sig konsten att 

lära sig av sina egna erfarenheter (Anna). 

 

I slutfasen av studien visar analysen att helhetsbedömningen var viktigare och att 

bedömningen inte reducerades till enbart en avprickning av stoff i slutet av varje kapitel. 

Varierande bedömningsunderlag och situationer var viktiga för att kunna fånga elevens 

kunskaper. En kontinuerlig bedömning av elevens kunskapsutveckling planerades att ske hela 

tiden och bedömningen planerades för att integreras i undervisningen från början, under 

arbetets gång och tills att arbetet avslutades.  

 
Hur gör vi? Bedömer vi kontinuerligt eller bara vid provtillfället? Eleverna ska inte bara tro att 

det är enbart provet som räknas (Anna). 

 

Analysen visar även att involveringen av eleverna i bedömningsprocessen var ett sätt för att 

integrera styrdokumentens syn på både kunskap och elevens aktiva roll i 

kunskapsutvecklingen. Vikten av självbedömning och kamratrespons diskuterades vid 

bedömning av och för lärande. Det planerades för att ge eleverna en mer aktiv roll och större 

inflytande över sin och kamraternas kunskapsutveckling. Tanken med att skapa ett ökat 

elevansvar var att bidra till större motivation och förståelse hos eleverna.  

 
Vi måste bli bättre med att prata med eleverna. Elevdelaktighet är viktig. Kamratutvärdering och 

självvärdering ska ingå i bedömningsarbete, både muntligt och skriftligt (Kalle). 
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I analysen framträder ett mönster som visar att gruppen ville utveckla några gemensamma 

bedömningsredskap för att skapa en ökad likvärdighet samt att redskapen skulle vara ett sätt 

för att gynna eleverna i deras lärande. Redskapens syfte var att medvetandegöra eleven om 

var han eller hon befinner sig i förhållande till målen och samtidigt ha ett framåtsträvande 

syfte som skulle underlätta elevens utveckling. Ett redskap som nämndes och arbetades fram 

var matrisen. Analysen visar att majoriteten av argumenten som framfördes var positiva till 

användandet av matriser. Fördelarna med matrisanvändning som räknades upp var att den 

skulle bidra till ett enhetligt språk som visar kvalitetsskillnader, underlätta arbetet med 

progressionen, synliggöra kvalitetsutvecklingen av elevens kunskaper och bidra till en större 

likvärdighet i bedömningen. Likvärdig undervisning och bedömning går hand i hand och ger i 

förlängningen förhoppningsvis en bättre måluppfyllelse. 

 

Även matrisens fördelar ur elevperspektiv diskuterades och här framkom det mer fördelar än 

nackdelar. Matrisen skulle kunna vara ett redskap som underlättar förståelsen av lärarens 

förväntningar och visar vägen för elevens ytterligare kunskapsutveckling. Med ett gemensamt 

språk, som används av både lärare och elever, underlättas förståelsen av begreppen för 

eleverna. Samma matris skulle kunna användas både vid den skriftliga bedömningen av lärare 

samt vid kamrat- och självbedömning. Några andra redskap som utvecklades var 

självbedömning och kamratrespons (bilaga 3) och intentionen var att användandet av 

redskapen skulle ge eleven ett större ansvar för sitt eget lärande. Förhoppningsvis skulle 

redskapen öppna vägen till reflektion och metakognition hos eleven, vilket i sin tur kan hjälpa 

eleven att lära sig lära.  

 

Avslutningsvis visar analysen av de utarbetade LPP:erna (bilaga 1 och 2) att bedömningen 

planerades till att kopplas ihop med målen som en kontinuerlig process i lärandet. 

Bedömningskriterierna skulle vara kända för eleverna och i planeringen synliggjordes vilka 

kvaliteter och resultat som förväntades av eleven. Olika bedömningsredskap planerades för att 

användas av eleverna som stöd för bedömningen för lärande (självbedömning, kamratrespons, 

matris). Både den summativa och den formativa bedömningen fanns med i planeringen. 
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Reflektion 

 
Trots en inledande oenighet om tolkningen av kunskapsuppdraget var planeringen målinriktad 

och hade en tydlig koppling till styrdokumentens mål, som integrerades med 

naturvetenskapligt innehåll samt elevaktiva arbetssätt och metoder.  

Eftersom planeringen utgick från att alla elever skulle undervisas i helklass öppnandes en 

bana för att förverkliga intentionen en skola för alla. I planeringen var syftena, målen och 

kriterierna transparanta för eleverna och bedömningen integrerades i undervisningen samt 

anpassades till elevernas behov och förutsättningar. Läraren fick en ny roll som handledare 

och kritisk vän samt blev en brobyggare mellan elevernas vardagliga förkunskaper, 

erfarenheter och naturvetenskapliga förhållningssätt. Eleven tog en mer aktiv roll och hade 

större ansvar för sitt eget lärande och konstruerade sin egen kunskap. Dessutom blev de 

delaktiga i bedömningsarbetet. Samarbete och interaktion med omgivningen utgjorde grunden 

för undervisningen. Resultatet visar även att planeringen präglades av den syn på kunskap och 

lärande som utgår från det sociokulturella perspektivet.  

 

Resultatet visar att det var svårt att dra en tydlig gräns mellan studiens genomförande, syfte 

och frågeställning, eftersom om studien gjordes under andra premisser, d v s intervjuer med 

enskilda deltagare om deras egna uppfattningar av skolans kunskapsuppdrag utan att bli 

påverkade av varandra samt att var och en bearbetar sin egen tolkning, skulle resultatet skilja 

sig från studiens framkomna resultat.  

 

Planeringsarbete har alltid en utgångspunkt och styrande faktorer kan vara många, t ex 

läroböcker, traditioner (Casservik, 2005) och förhoppningsvis av teorier. De medverkande 

lärarna i studien hade medvetet eller omedvetet en teori att utgå ifrån vid planeringen av sin 

tidigare undervisning. Teorin var uppbyggd av två delar, dels den formella utbildningen med 

teorier om kunskap och lärande samt metodik och didaktik, dels dennes praktiska teorier. 

Lärarens planering påverkades även av dennes bakgrund och värderingar som han/hon hade i 

sitt bagage. Ensamtolkning och konkretisering ledde till att uppnåendemålen blev ett mål för 

undervisning i sig. Varje lärares tolkade kunskapsuppdraget på ett sätt som passade dennes 

erfarenheter och bakgrund, vilket bidrog till att det fanns oenighet i starten av studien. Det var 

inte lätt att tolka teorierna i läroplanen och kursplanerna på egen hand, eftersom 

kunskapssynen är abstrakt och kräver en gemensam diskussion för att förstå dem. Dessutom 
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fanns det två olika mål i kursplanerna för NO i Lpo 94, strävansmål och uppnåendemål. För 

enskilda lärare var det svårt att veta vilket mål man skulle förhålla sig till. 

 

Snabba förändringar i samhälle sätter även sina avtryck i skolan värld och gör det nästan 

omöjligt att tolka uppdraget på egen hand. För att hänga med förändringarna krävs en mer 

gemensam tolkning för alla medverkande lärare i verksamheten. För att skapa en närmare 

förståelse av uppdraget behövde läroplanen, kursplanerna och teorierna bakom 

styrdokumenten diskuteras tillsammans, vilket också betonas i läroplanen (Lgr 11). Alla 

medverkande lärare hade ambitionen, visionen och intentionen för att förändra och förbättra 

sin undervisning. Under studiens utrycktes det ofta, att de ville utvecklas och hänga med 

förändringar, men resvägen var varken rakt eller bekväm. Dessutom var resan både tids- och 

energikrävande. Olikheterna skapade en dynamik både på gott och ont. Dynamiken behövdes 

för skapande av en gemensam tolkning och förståelse av uppdraget och den hade inte varit 

möjligt utan en gemensam uppgift. Frustration som synliggjordes under analysarbete gång på 

gång uppstod från dynamiken.  Lärarna var medvetna om att de som stannade och trampade 

på samma ställe hela tiden aldrig skulle komma vidare i sin utveckling och de ville allihop ge 

sig av på en äventyrsresa tillsammans. Men alla vågade inte prova de nya utmaningarna lika 

mycket. Någon vågade vid något tillfälle att ta raka väg mot det nya resmålet, någon annan 

pendlade fram och tillbaka och ytterligare någon ville stanna i den trygga miljön som denne 

befann sig i redan. Lärarna visste att de skulle ge sig av på den här resan, men inte varför de 

skulle göra den. Detta bidrog till att alla lärare inte var lika motiverade i början för att överge 

ensamarbetet till förmån för samarbete. 

 

Resan var en kamp, som utkämpades på flera fronter.  Å ena sidan stod den mellan den som 

läraren hade med sig själv, en pendling mellan det kända och trygga mot det okända och 

otrygga tillståndet. Å andra sida stod kampen mellan den postmoderna kunskapsteorin, synen 

på lärande och lärarens tidigare syn på kunskap och lärande, som fortfarande levde kvar i mer 

eller mindre utsträckning. 
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Den tidigare kunskapssyn och syn på lärande Den nya kunskapssyn och syn på lärande 

Fortbildning Kompetensutveckling  

Ensamplanering  LPP 

Undervisning bakom stängda dörrar Samarbete och insyn 

Förmedlingspedagogik Elevaktiva arbetssätt 

Individualiseringen  Differentiering, inkludering 

Summativ bedömning Formativ bedömning 
 

Figur 4: Kamp 

 

Resultatet visar på att mötena mellan kända och okända tankesätt samt erfarenheter bidrog till 

en känsla av otillräcklighet både hos individen och i gruppen. Men samtidigt inträffade en 

förändring bland deltagarna, när de inte kände sig som offer tog alla en mer aktiv roll och 

ville lära sig något nytt under processen. 

 

Vid analysarbetet synliggjordes även tidsbristen som en faktor som inte redovisades i 

resultatet. Men det är värdefullt att även diskutera denna aspekt i samband med resultatet, 

eftersom tiden upplevdes både som ett hinder och en möjlighet. Tidsbristen återkom ständigt, 

exempelvis i samband bedömningsarbete, responsgivande och inte minst i samband med 

lärarnas gemensamma arbete och reflektioner. 
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Diskussion 
 

Studiens resultat och slutsatser diskuteras mot bakgrund av studiens övergripande syftet, som 

var att undersöka hur undervisning för ett område inom NO planeras av en grupp lärare 

(LPP). 

 

I diskussionen fördjupas studiens resultat genom att synliggöra kopplingar mellan det 

empiriska underlaget med den teoretiska bakgrunden. Dessutom diskuteras studiens betydelse 

för skolans pedagogiska utveckling. Dewey, Piaget och Vygotskij, vars tankar ligger till grund 

för synen på kunskap och lärande i skolans styrdokument, knyts ihop med resultatet. Deras 

tankar kring kunskap och lärande behandlas inte var för sig, utan ingår som en bakgrund till 

studien.  

 

Inledningsvis diskuteras svaret på forskningsfrågan i ljuset av den gemensamma uppgiften, 

som var en lokal pedagogisk planeringen med ett specifikt naturvetenskapligt innehåll. 

Därefter diskuteras vikten av en gemensam uppgift för skapandet av en mer gemensam 

tolkning av uppdraget. Slutligen diskuteras lärarnas upplevda hinder och möjligheter som 

framkom i studien, vilka i sin tur kan underlätta eller försvåra den gemensamma tolkningen. 

 

Den gemensamma förståelsen  

 

Studien handlar om lärares tolkning av kunskapsuppdraget som under studiens gång 

förändrades från varierande tolkningar till en mer gemensam tolkning. För studien hade den 

processen en avgörande betydelse och därför kommer diskussionens fokus att ligga på den 

mer gemensamma tolkningen av kunskapsuppdraget. Den gemensamma tolkningen har 

betydelse för både likvärdigheten och elevens måluppfyllelse (Lgr 11). 

 

Samspelsprocessen (Illeris, 2007) startades genom mötet med omgivningen, vilket var en 

förutsättning för den inre mentala bearbetningsprocessen. När den unika individuella 

processen påbörjades skapades svängningar hos individen, som i sin tur ledde till frustration 

och en känsla av otillräcklighet hos varje individ. Frustrationen och ifrågasättandet bidrog till 

större motivation både hos den enskilde läraren och hos gruppen för att kunna starta resan mot 
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en närmare gemensam förståelse. Inledningsvis ledde olikheterna till oregelbundna 

svängningar åt olika håll. I studiens slutfas kom svängningarna i mer samklang och vågen 

blev mer harmonisk samt rörde sig mot samma mål som var tolkandet av kunskapsuppdraget. 

Båda den yttre och den inre processen var intimt sammanbundna med varandra och lika 

betydelsefulla för processen. Dessutom utgjorde de ett naturligt led i både individens och 

gruppens lärande, ingen av processerna kom före den andre utan de bidrog växelvis till 

varandras utveckling.  

 

Krocken mellan den traditionella synen på kunskap och lärande, som strävar efter att eleverna 

reproducerar konkreta former av kunskap som skolan bestämmer och de nya teorierna om 

kunskap och lärande, som hävdar att kunskap är en mänsklig konstruktion av de yttre 

impulserna var tydligt i början av studien. I slutskedet mildrades dock krocken och ersattes av 

en förståelse som genomsyrades i den färdiga LPP:n. Ett utmärkande drag för det 

postmoderna tillståndet är att förtroendet för vad som ska undervisas, hur det ska undervisas 

och varför minskar på grund av snabba och globala samhällsförändringar (Hargreaves, 2007). 

Detta problem brottades varje lärare dagligen med före studiens genomförande och därför var 

det nödvändigt att begreppet diskuteras tillsammans. Kunskapsbegreppets förändrade 

innebörd kräver en aktiv diskussion i den enskilda skolan för att uppnå en gemensam 

förståelse av uppdraget (Lgr 11). 

 

Resultatet visar att lärarna hade visionen att planera undervisningen utifrån läroplanens 

intentioner, det vill säga å ena sidan rusta eleverna med de naturvetenskapliga kunskaper och 

färdigheter som både individen och samhälle behöver och å andra sidan anpassa 

undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. En skola för alla ska sätta eleven i 

centrum för undervisning och lärande, ge alla elever möjligheter att motiveras, aktiveras, 

utvecklas harmoniskt och få en meningsfull skolgång inom ramen för grundskolan (Persson, 

2001). Detta innebär att samtliga elever, oavsett behov, ska beredas möjlighet att kunna delta i 

den ordinarie undervisningen för att få chansen att ingå och verka i ett socialt sammanhang . 

Denna tanke utgör en viktig hörnpelare i skolans uppdrag, eftersom skolans undervisning ska 

bedrivas i demokratiska arbetsformer för att kunna förbereda eleverna för deras framtida 

uppgifter i ett demokratiskt samhälle (Lgr l1). Lärarna planerade för demokratiska 

arbetsformer, vilket innebar att gruppen försökte hitta metoder och arbetssätt som skulle möta 

enskilda elever på deras egna villkor. Eleverna erbjöds olika valmöjligheter både i form och 

innehåll. 
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Konsekvensen av en förändrad syn på kunskap och lärande synliggjordes genom att 

planeringen utgick från att eleverna skulle få en mer aktiv och kreativ roll i kunskapandet.  

Eleven skulle konstruera sin egen förståelse av omvärlden genom att undersöka och pröva sig 

fram. Det planerades att undervisningen skulle anknytas till elevernas tidigare erfarenheter 

och kunskaper om olika naturvetenskapliga fenomen, som eleverna hade fått utanför skolan. 

Lärarna var öppna för elevens intresse utan att ta för givet att det var främst de vuxna som 

skulle avgöra innehållet i det som elevens skulle lära sig.  

 

Undervisning planerades utifrån elevernas förförståelse och vardagsföreställningar med 

intentionen att utmana varje elev att skaffa sig nya erfarenheter. För att kunna skapa kunskap 

och mening i mötet är individens erfarenhet en viktig aspekt, menar Dewey (Gustavsson, 

2000; Bergstedt & Herbert 2008). Undervisning som har sin utgångspunkt från elevens 

tidigare erfarenheter kan höja elevens självförtroende, vilket i sin tur kan leda till att eleven 

presterar bättre. Värdefull kunskap är sådan kunskap som individen tar till sig och som 

används för att samhället ska kunna vidareutvecklas (ibid). Dessutom tydliggör läroplanen att 

lärande är en konstruktiv process som sker genom en aktiv inre process, reflektion, och inte 

genom en passiv kunskapsöverförning. Kunskap kan inte ses som ett imiterande av 

verkligheten (Carlgren, 1994). Individen formar och konstruerar sin egen unika kunskap 

(Piaget i Illeris, 2007). Detta synliggjordes även genom att eleverna fick en mer aktiv roll i 

bedömningsarbetet i form av egen kunskapsbedömning och kamraternas kunskapsbedömning 

(Jönsson, 2010 ). 

 

Även sociokulturella aspekter på lärande synliggjordes genom samarbete och samlärande.  

Utgångspunkter för lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan individen och 

kollektivet och under samspelet utnyttjas både fysiska och kognitiva resurser (Säljö, 2000).  

Planeringen visar att kommunikationen skulle vara ett centralt begrepp i undervisningen, där 

både det yttre språket (lyssna, läsa, tala, skriva) och det inre språket (reflektion) skulle 

användas för att gynna lärande och kunskapsutveckling (Dysthe, 1996; Illeris, 2007; Säljö, 

2000). Språket är en förutsättning för lärande, vilket i sin tur ligger grund för 

identitetsutvecklingen (Lgr 11).  

 

Grupparbete var den valda arbetsformen men deltagarna i grupperna hade olika förkunskaper 

och förutsättningar. Intentionen var att skapa en utvecklingszon hos varje elev som skulle 

hjälpa eleven att få syn på möjligheterna att lära av och med varandra. Med stöd av lärare och 
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kamraterna skulle det skapas förutsättningar för eleven att göra en resa från sina uppnådda 

kompetenser till sina framtida kompetenser (Säljö, 2000).  

 

Motiven bakom valet av grupparbete, elevernas självvärdering och kamratrespons handlade 

om att öka elevernas självkänsla och självbild genom att alla skulle få en möjlighet att bidra 

till gruppens utveckling. Det handlade också om att få eleven till att reflektera över sitt eget 

lärande och få möjlighet att upptäcka att alla har förmågan att lära sig. Upptäckten skulle i sin 

tur öka motivationen och viljan till fortsatt lärande. Interaktionen med andra bidrar till en 

ökad medvetenhet för individen som bearbetar impulserna med ett inre samtal med sig själv 

(Vygotski i Strandberg, 2006).  

 

I den utarbetade LPP:n (bilaga 2) kom kunskapens kvantitativa perspektiv till uttryck; 

konstruktiva, kontextuella och funktionella (Carlgren, 1994). Eleverna skulle få möjlighet att  

experimentera, söka efter kunskap (learning by doing), sortera och bearbeta information, 

reflektera, formulera och uttrycka sig i tal och skrift (konstruktivismen) samt delta i 

undervisningen utifrån sina förutsättningar och behov samt uppmuntras till samlärande 

(sociokulturella). Slutsatsen är att det i LPP:n finns tydliga spår av Deweys, Piagets och 

Vygotskijs tankar om kunskap och lärande. Dessutom togs kunskapens olika former som 

fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet (Lgr 11) till vara ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv.  

 

Den gemensamma uppgiftens betydelse 

 

Den gemensamma uppgiften hade en avgörande roll för studien. Uppgiften bidrog till att 

lärarnas individuella tolkningar av uppdraget övergick till en mer gemensam uppfattning och 

förståelse. LPP:n kunde göras individuellt, som lärares tidigare planeringar med den nya 

strukturen, eller göras i grupp. För studien var det betydelsefullt att LPP:n upprättades 

gemensamt, eftersom lärarna fick tid och utrymme för att utbyta erfarenheter. Brottet från 

tidigare rutiner var i sig en stor utmaning för varje deltagare. En vilja för att ompröva och 

förnya samt utveckla och förbättra undervisningen växte gemensamt fram under arbetets 

gång. Strävan efter att skapa en enhetlig planering möjliggjorde för lärarna att kunna 

identifiera olika problem tillsammans. Uppgiften ägdes av deltagarna själva, vilket 

engagerade gruppen till att söka både lösningarna och kunskap som var relevant för det som 
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de ville utveckla. Utvecklandet av undervisningen är en kollektiv handling och för att kunna 

utveckla detta bör lärarna reflektera över sin undervisning (Rönnerman, 1998). 

 

Den gemensamma uppgiften skapade möjligheter för en arbetsgemenskap och ett gemensamt 

intresse i den verkliga praktiken, vilket har en stor betydelse i lärande (Larsson, 2004; 

Wenger, 2004 ). Lärande skedde både på individuellt och kollektivt under studiens 

genomförande.  

 

På individnivå fick läraren möjlighet att finna ord för att utrycka sig och berätta om sina 

erfarenheter av undervisning samt tolkningen av skolans uppdrag. Krocken mellan olika 

uppfattningar möjliggjorde att varje lärare fick ett tillfälle att växla perspektiv och se sin 

undervisning i nytt ljus. En slutsats jag kan dra av detta är att uppgiften bidrog till att läraren 

omarbetade sina gamla kunskaper och erfarenheter för att kunna producera nya kunskaper 

(Piaget i Illeris, 2007). Förhoppningsvis möjliggjorde samspelet att varje lärare under 

processen genomförde en resa från sina uppnådda kompetenser till sina nyskapade 

kompetenser genom utvecklingszonen (Säljö, 2000; Wennergren, 2007). Resan hade inte 

kunnat ske utan stöd av reskamrater och den gemensamma uppgiften. 

 

På gruppnivå bidrog uppgiften till en gemensam reflektion över den egna praktiken,  

det vill säga vad, hur och varför de gjorde som de gjorde och inte minst vad, hur och varför 

skulle det göras annorlunda. Detta medförde att varje lärares erfarenheter och kompetenser 

synliggjordes, vilket i sin tur förstärkte gruppen genom att de kunde se varandras erfarenheter 

och kompetenser som en resurs för gruppens utveckling som helhet. En av studiens slutsatser 

är att systematisk analys, reflektion och det kollegiala samtalet blev viktiga redskap i 

skapandet av en närmare gemensam tolkning. Som en konsekvens av den gemensamma 

grupputvecklingen utvecklades gemensamma strategier för handlandet, vilket utmynnades till 

att gemensam LPP (Bilaga 2) upprättades. Även om varje individ konstruerar sin egen unika 

förståelse, är lärande inte bara en individuell företeelse utan en social process, där individen i 

samspel med andra konstruerar sin värld (Larsson, 2004). Uppgiften bidrog även till att 

gruppen lärde av och med varandra i direkt anslutning till deras egen praxis. Att lära med och 

av varandra är något som det socio-kulturella perspektivet på lärande strävar efter (Säljö, 

2000). 
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I ett decentraliserat skolsystem ges ett ökat friutrymme (Berg, 2003) till lärarna att själva 

utforma den egna verksamheten utifrån statsmakternas krav på att de nationella målen nås.  

Här kan även skolledningen ha ett ansvar för att i dialog med medarbetarna lyfta fram och 

fördjupa förståelsen för det gemensamma uppdraget (Scherp, 2003). Den gemensamma 

uppgiften bidrog till att deltagarna vågade pröva nya banor för att tolka och enas kring skolans 

huvuduppdrag.  

 

Uppgiften gav lärarna en möjlighet att pröva det sociokulturella perspektivet på lärande, ett 

lärande som sker i samspel med omgivningen och där alla intellektuella och fysiska redskap 

kan användas i kunskapsproduktionen. Den erfarenhet som lärarna fick under studiens gång 

satte spår i arbetet med eleverna. Den gemensamma LPP:n växte fram med hjälp av ett 

yrkesspråk som utvecklades under processen. Alla förändringar som skedde hade betydelse 

för både kvaliteten i verksamheten och lärarnas professionella yrkesutövning.  

 

Hinder eller möjligheter 

 

Ibland måste man stanna upp, sitta och njuta av den blomstrande trädgården för att titta i 

backspegeln samt reflektera över var man befinner sig, vart man är på väg och inte minst för 

att få både inspiration och motivation för att kunna gå vidare i sin utveckling. En vacker 

trädgård behöver både näring, redskap och omvårdnad för att blomstra och växa ännu mer. 

Detta gäller även för den individuella och kollektiva utvecklingen hos lärare. Utan näring och 

redskap stannar utvecklingen upp i bara görandet istället för lärandet. 

 

I studien fick gruppen sin näring från både kollegornas teoretiska och praktiska kunskaper 

samt från tillägnandet av de postmoderna teorierna om kunskap och lärande. Redskapen som 

gruppen kom i kontakt med var bland annat reflektion i handling och om handling, både 

enskilt och i grupp, vilka var betydelsefulla redskap i både individuellt och kollektivt lärande 

(Baldwin, 2006; Schön i Illeris 2007).  

 

Den organiserade gemensamma tiden var ett annat redskap som skapade samarbetet och 

möjliggjorde den gemensamma tolkningen. Den gemensamma uppgiften var det tredje 

redskapet som lärarna fick använda och ledde till en större förståelse av uppdraget i allmänhet 

och NO-undervisningen i synnerhet.  
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Ett återkommande inslag i alla resultatkategorier i studien var den upplevda tidsbristen för 

samarbete, reflektion, dokumentation och möjligheten att stödja varje elev i sin egen 

utveckling. Tidsbristen kan vara en faktor som bidrar till skapandet av ytliga lösningar på 

problem (Hargreaves, 2007). I samband med förändringar i skolan som kommer uppifrån kan 

tidsbristen även vara en faktor som kan leda till balkanisering eller ett påtvingat kollegialt 

samarbete, vilket motsäger tankarna bakom problembaserad skolutveckling. 

Hargreaves (2007) menar att den tid som lärare använder utanför sitt klassrum för att arbeta 

tillsammans med kollegor eller för egna reflektioner är viktiga vid förändringar, förbättringar 

och kvalitetshöjningar i verksamheten. Min slutsats är att den tid som lärarna pratade om var 

egentligen en avgörande resurs för både den individuella och kollektiva utvecklingen, och inte 

minst för skolans utveckling.  

 

Gruppen önskade mer gemensamma tider för att kunna delta på varandras lektioner. Detta 

skulle skapa möjlighet för att ge en mer konstruktiv respons till varandra och möjliggöra 

lärandet i klassrummet. Lärarna insåg att de hade något att lära av varandra i klassrummet och 

att lärande i klassrummet med stor sannolikhet även främjar elevernas lärande. Det är 

värdefullt att ge lärarna mer ansvar och flexibilitet när det gäller deras egen tid och hur den 

ska användas (ibid). Den gemensamma tiden behövdes och behövs för att lärare ska få 

chansen att både tolka och genomföra sitt uppdrag. 

 

En gemensam tolkning var och är grunden för undervisning, men det räckte/räcker inte att 

enbart bilda en gemensam uppfattning av uppdraget, utan det behövdes/behövs tid och 

möjligheter att kunna genomföra uppdraget i klassrummet. Skolans kunskapsuppdrag utifrån 

det sociokulturella perspektivet på lärande kräver nya resurser som tid för att stödja eleven i 

dennes utveckling utifrån sina egna förutsättningar och behov. Oftast är detta en välmenande 

intention inom skolan men den tappas allt för ofta bort i vardagen när den ska förverkligas, 

eftersom komprimeringen av tid och rum utgör en del av det postmoderna samhället.  

 

Studiens påverkan  

 

För fyra års sedan påbörjade jag magisterprogrammet i aktionslärande. Resan har varit både 

lång och krävande men samtidigt mycket spännande. Kursen i allmänhet har gett mig nya 

kunskaper och vidgat mitt perspektiv på både mitt eget lärande och skolan som en 
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självutvecklande och utvärderande organisation.  Resans höjdpunkt utgjordes av själva 

studien och färdigställandet av uppsatsen. Mina olika roller under studien möjliggjorde en 

pendling mellan verkligheten och himlen. Närheten till empiriskapandet befann jag mig i 

verkligheten och i forskarrollen i samband med analysarbetet och uppsatsskrivandet hade jag 

förflyttats till himlen. Detta har gett mig en upplevelse som jag aldrig hade trott varit möjlig. 

 

Revens har rätt när han säger att man måste praktisera aktionslärande för att förstå vad det 

egentligen innebär (Tiller, 1999). Jag har praktiserat aktionslärande och har därmed förstått 

den bakomliggande kraften i skolutvecklingssammanhang. Numera innebär begreppen 

tillsammans, gemenskap och kollegialt lärande för mig vägen till skolutveckling och en bättre 

anpassning till samhällets snabba förändringstakt. Jag har upptäckt vikten av reflektion och 

dokumentation som användbara redskap i min praktik, inte enbart för att se vad som sker med 

eleverna. Reflektionen har även gjort det möjligt att granska mina egna förhållningssätt kring 

vad och hur jag gör och varför jag gör som jag gör.  Förhoppningsvis ger de nya redskapen en 

förändringsberedskap att anpassa min undervisning till dagens samhälle och framtida 

förändringar samt möjliggör att jag inte bara är en lärare idag utan även en lärare för 

morgondagen. 

 

Skolutveckling har alltid varit min hjärtefråga och jag var intresserad av att se effekten av 

studien i praktiken. Styrkan i studien ligger i att den inte enbart har påverkat och utvecklat 

mig, utan den har även bidragit till ett mer systematiskt kollegialt samarbete inom 

ämnesgruppen. Utvecklingsklockan kom i gång med en visare som bar med sig deltagarna i 

studien. En cyklisk utvecklingsprocess startades, som inte tog för givet att målen var 

uppnådda när gruppen var färdig med sin LPP utan de fortsatte att använda sina nya 

kunskaper i nya sammanhang. Numera reflekterar lärarna inte bara över sina egna 

erfarenheter utan genom dialog och diskussion delger varandra sina erfarenheter och tankar. 

Detta stärker gruppen, vilket i sin tur har minskat otillräckligheten och skuldkänslan bland 

gruppmedlemmarna. Gruppen kan uttrycka sig på ett mer vetenskapligt sätt, där även de tysta 

kunskaperna synliggörs. Vi granskar numera kritiska våra planeringar och bedömningar på ett 

mer konstruktivt sätt med hjälp av både elev- och lärarutvärderingar som genomförs 

kontinuerligt. I dag har alla deltagare en mer aktiv roll i arbetslagets utveckling. Arbetslaget 

har ändrat sina rutiner och istället för att planera enskilt, planeras numera nästan all 

undervisning i grupp. Allt fler inser att den ensamme läraren bakom en stängd dörr inte kan 

utvecklas genom att enbart delta i olika kompetensutvecklingskonferenser utan 



59 
 

problemlösning, flexibilitet och viljan att förändras måste också finnas med. Skolkulturen 

förändrades från en individualistisk kultur (Blossing, 2003; Hagreaves, 2007) där varje lärare 

sköter undervisningen på det sätt som han eller hon tycker är bäst till en mer en samarbetande 

kultur där samarbetet begränsas inte till tid och rum utan genomsyrar hela arbetet. En 

gemensam planering har ökat likvärdigheten både i undervisningen och i bedömningarna. De 

medverkande lärarnas pedagogiska och professionella medvetenhet har ökats genom att synen 

på elever liksom kunskapssynen och lärande speglas mer mot den faktiska läroplanen i dag än 

vad det gjorde tidigare. Studien har gett gruppen en användbar yrkeskunskap, en gemensam 

kunskapsbas samt ett mer gemensamt och professionellt språk.  

 

I dag har vi lärt oss att det inte finns några färdiga lösningar som kommer uppifrån utan 

skolutveckling handlar om engagemang och problemlösning genom dialog. Utgångspunkten 

för förändringar och förbättringar är praktikens och praktikerns egna förändringsbehov där 

den akademiska världen kan bidra med teorier och etablerade forskningsrapporter. 

 

Gruppens utveckling avstannade inte efter studiens avslutande utan fortsatte med att försöka 

identifiera nya utmaningar. En lärdom som jag har dragit av studien är att ett plus ett blir tre 

när lärande sker utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I likhet med Granberg och Ohlsson har 

jag upptäckt att gruppens kompetens är större än alla de enskilda individernas gemensamma 

kompetenser (2004).  

 

Pedagogiska implikationer 

 

Min ambition med studien var att dess resultat kan bidra till ny kunskap som kan berika 

verksamheten och den akademiska världen. Fastän studien har genomförts i en liten kontext 

med få deltagare, så kan både studiens process och resultat bli en inspirationskälla för andra 

grupper i verksamheten. Självklart kan den utarbetade LPP:n och andra redskap visa vägen 

för andra skolor som inte har kommit lika långt i utvecklingen. Studien visar att det är  

möjligt att driva utvecklingsprocesser baserade på vetenskapliga grunder där praktik och teori 

kopplas samman, vilket ökar kvaliteten i utvecklingsarbetet. 
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Den visar också på vikten av kollegialt samarbetet kring en gemensam uppgift och hur ett 

förändrat synsätt kan öppna nya vägar till att skapa en gemensam förståelse av uppdraget och 

i förlängningen ett gemensamt professionellt språk, vilket i sin tur kan gynna eleverna.  

Dessutom visar studien att det finns utrymme och forum för att utveckla och öka kompetensen 

rörande en skola för alla. Med fokus på lärares lärande på den delen av uppdraget skapas 

större möjlighet för varje elev att utvecklas efter sina egna förutsättningar och erfarenheter 

samt förbereds för sina framtida samhällsuppgifter och når de mål som styrdokumenten har 

fastslagit. Rektor har en viktig roll genom att skapa förutsättningar för en reflekterande 

praktik där lärarna kontinuerligt tillsammans kan kritiskt granska sin praktik. Förhoppningsvis 

kan studiens resultat och redskap användas på lärarutbildningen i samband med kurser som 

behandlar kunskapssynen i styrdokumenten, bedömning och IUP. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet: 
 

”Bli naturvetare” 
 
 
Klass: åk 6 och 6-9A   
Period: v. 10 -  
Lärare: ………….. 
 
Analys på 
gruppnivå 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     

Syfte   
 
 
 
 
 
 

• utveckla en nyfikenhet och lust att undersöka omvärlden utifrån ett 
naturvetenskapligt perspektiv 

 
• utveckla sin förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp 

av naturvetenskapliga arbetsmetoder 
 

• utveckla ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och 
information från olika källor 

 
• utveckla en förmåga att delta i kommunikation som rör naturvetenskap, 

genom att framställa och använda texter och andra slags uttryck 
 

• utveckla en förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och 
teorier 

 
 
Förmågor som vi  
fokuserar på 
 
 
 
 
 
 

 
• utveckla intresse och ta ansvar 

 
• följa instruktioner 

 
• planera, genomföra och slutföra arbeten 

 
• redovisa och motivera (muntligt och skriftligt) 

 
• uttrycka kunskaper/erfarenheter 

 
• söka och bearbeta information 

 
• reflektera (kamratrespons/självvärdering) 

 
• samarbeta 

 
Konkretisering 
av målen 

 
• Eleverna ska genomföra och utvärdera en laboration utifrån en instruktion och 

dokumentera denna i en laborationsrapport. Hypotes, resultat och slutsats 
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utifrån  naturvetenskapliga förklaringsmodeller ingår. 
 

• Eleverna ska söka, granska och kommunicera information från olika källor 
med kopplingar till naturvetenskap. Informationen skall sedan eleven kunna 
beskriva för andra. 

 
• Eleverna ska undersöka och förklara olika samband i naturen med hjälp av 

naturvetenskapliga förklaringsmodeller. 
 

• Eleven kan resonera kring frågeställningar rörande hälsa, ekologisk hållbarhet 
och miljö genom att granska och värdera argument utifrån något perspektiv. 

 
 
 
Bedömning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedömning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi gör bedömningen för att: 

• motivera eleverna till att lära sig 
• göra eleverna medvetna om vad de kan och hur de kan gå vidare 
• ta reda på vad eleverna kan så att vi vet hur vi ska gå vidare   

 
Utifrån respektive mål ska eleverna kunna göra följande: 
 

Mål: Eleverna ska genomföra och utvärdera en laboration utifrån en instruktion 
och dokumentera denna i en laborationsrapport. Hypotes, resultat och slutsats 
utifrån naturvetenskapliga förklaringsmodeller ingår. 

 
 

• Genomför laboration utifrån instruktion. 
 

• Redovisar sin laboration utifrån mallen för labrapportskrivande. 
 

• Laborationen demonstreras för övriga klassen, i samband med redovisningen. 
 
 

Mål: Eleverna ska söka, granska och kommunicera information från olika källor 
med kopplingar till naturvetenskap. Informationen skall sedan eleven kunna 
beskriva för andra. 

 
 

• Skriftlig redovisning (bokkapitel) enligt given mall. 
 
• Muntlig redovisning så att informationen når fram till klasskamraterna.  

 
 
 

Mål: Eleverna ska undersöka och förklara olika samband i naturen med hjälp av 
naturvetenskapliga förklaringsmodeller. 
 

 
• Eleven använder begrepp och termer som är relevanta för stoffet. Detta skall 

ses vid muntlig redovisning, skriftlig inlämning och på det avslutande 
kunskapstestet.  

- fotosyntes/förbränning 
- spridning av gifter 
- kolets kretslopp 
- vattnets kretslopp 
- luft 
- växthuseffekt 

 
Måste skriva ner de begrepp och förklaringsmodeller eleverna skall kunna!! 
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          Mål: Eleven kan resonera kring frågeställningar rörande hälsa, ekologisk hållbarhet 
och miljö genom att granska och värdera argument utifrån något perspektiv. 

 
• Det framgår vid det skriftliga testet att eleven förstår hur människan påverkas 

och hur människan påverkar miljön runt om oss utifrån de givna fenomenen 
(fotosyntes…) 

 
 

 
Hur och när bedömer vi? Vem bedömer? 
Eleverna gör självvärderingar utifrån givna frågor i en särskild ”Tankebok”. Lärarna 
ansvarar för att under arbetets gång ge feedback till eleverna muntligt. 
 
Arbetet ska vara klart och lämnas iväg för kamratrespons tisdag vecka 17.  
 
Under vecka 18 revideras arbetet utifrån responsen och lämnas in till undervisande 
lärare. Läraren sätter ihop allas arbeten till en lärobok som delas ut till alla vid 
redovisningstillfället. 
Vecka 19 sker den muntliga redovisningen. Respons på elevernas redovisning. Lärar-, 
kamrat- och självvärdering. Varje grupp lämnar in 5 frågor kring sitt eget område i 
samband med sin muntliga redovisning (kopplade till målen). Detta utgör grunden till 
testet. 
 
Vecka 21 görs ett skriftlig test utifrån målen.  
 
Lärarna lämnar ett skriftligt gensvar till varje elev efter testet.  

 
Laborationsrapporten bedöms utifrån laborationsmall och matris. Lärar- och 
kamratrespons 

Genomförande 
 
Introduktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteter 
 
 
 
 
 
 

 
 
Läraren introducerar de olika arbetsområdena utifrån en PowerPoint-presentation. Här tas 
olika begrepp upp teoretiskt och via olika roliga mediaklipp. 
 

Eleverna grupperar sig 3-4 st efter redovisningsönskemål. Förslag på 
redovisningsformer;  
- Drama 
- PowerPoint 
- Plansch 
- PhotoStory 
- Modell 
- Film 
- Frågesport 
- Tidning 
- Etc. 

 
 
Läraren ansvar för genomgången i startskedet kring grundläggande begrepp och 
termer. Eleverna tränar (i gruppuppgiften): 

• Tillsammans (inte dela upp arbetsuppgifterna) 
• Informationssökning 
• Skriftligt utifrån angiven formalia 
• Förberedelse inför laboration och genomförande 
• Muntlig redovisning 
och genom att göra: 
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Verktyg 
 

• Självvärdering av arbetsprocessen och vid redovisningstillfället  
• Kamratrespons på en annan grupps skriftliga arbete 
• Revidering av arbetet utifrån kamratrespons 
• Kamratrespons vid redovisningstillfället 

  
Differentiering 
 
 
 
 
 
 

En del elever arbetar utifrån individuella mål och bedömningen anpassas efter målen.  
 
Eleverna har möjlighet att välja olika svårighetsgrad av uppgifter.  
 
Öppna uppgifter som gör det möjligt för eleverna att arbeta utifrån de befinner sig. 

Dokumentation Eleverna dokumenterar i sin ”Tankebok”. 
 
Lärarna använder sig av en ”kompetensjounal” 
Ex. på frågor: 

• Hur tänker jag? 
• Hur gör jag? 
• Hur känner jag? 
• Var befinner jag mig och vart är jag på väg? 
• Hur bidrar min undervisning till elevernas kunskapsutveckling? 
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Bilaga 2 
 

 
 
 
 

  v. 10 - 22 
Syfte 

¯ utveckla en nyfikenhet och lust att undersöka omvärlden utifrån ett    
     naturvetenskapligt perspektiv 

 
¯ utveckla sin förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp  
     av naturvetenskapliga arbetsmetoder 

 
¯ utveckla ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och  
     information från olika källor 

 
¯ utveckla en förmåga att delta i kommunikation som rör naturvetenskap,   
     genom att framställa och använda texter och andra slags uttryck 

 
¯ utveckla en förtrogenhet med naturvetenskapliga begrepp, modeller och     
     teorier 

 
Förmågor 
Under det här arbetsområdet kommer du att få träna på följande förmågor: 

     ¯ utveckla intresse och ta ansvar 
 

     ¯ följa instruktioner 
 

     ¯ planera, genomföra och slutföra arbeten 
 

     ¯ redovisa och motivera (muntligt och skriftligt) 
 

     ¯ uttrycka kunskaper/erfarenheter 
 

     ¯ söka och bearbeta information 
 

     ¯ reflektera (kamratrespons/självvärdering) 
 

     ¯ samarbeta 
 
 
Mål 
 

Du genomför och utvärdera en laboration utifrån en instruktion och dokumentera  
denna i en laborationsrapport. Hypotes, resultat och slutsats utifrån 

 naturvetenskapliga förklaringsmodeller ingår. 
 
 
 
Målet är uppnått när du gör följande: 

 
• Genomför laboration utifrån instruktion. 

 
• Redovisar din laboration utifrån mallen för labrapportskrivande. 

 
• Laborationen demonstreras för övriga klassen, i samband med redovisningen. 
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Du resonerar kring frågeställningar rörande hälsa, ekologisk hållbarhet och miljö genom att granska och värdera 
argument utifrån något perspektiv. 

 

Du undersöker och förklarar olika samband i naturen med hjälp av naturvetenskapliga förklaringsmodeller. 

 
Du söker, granskar och kommunicerar information från olika källor med kopplingar till naturvetenskap. 

Informationen skall du sedan kunna beskriva för andra. 
 
 
 
Målet är uppnått när du gör följande: 
 

• Skriftlig redovisning (bokkapitel) enligt given mall. 
 
• Muntlig redovisning så att informationen når fram till klasskamraterna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Målet är uppnått när du gör följande: 
 

• Du använder begrepp och termer som är relevanta för stoffet. Detta skall ses vid muntlig 
redovisning, skriftlig inlämning och på det avslutande kunskapstestet.  

 
- fotosyntes/förbränning 

o förstå sambandet mellan fotosyntes och förbränning (både med bild och ord) 
o kunna beskriva vart fotosyntesen sker och varför den är så viktig 
o varför det heter fotosyntes och cellandning (förbränning) 
 
 

- spridning av gifter 
o förstå att ingenting försvinner, det blir bara något annat 
o att gifter anrikas uppe i näringskedjan 
o kunna ge tre konkreta exempel på gifter och deras verkan i naturen 

 
- kolets kretslopp 

o varför kolet är så vanligt förekommande i naturen och dess betydelse för naturen och 
organismerna 

o vad som menas med ett kretslopp, i detta fall kolets (både med bild och ord) 
o känna till miljöpåverkan om det blir obalans vid förbrukning, t ex förbränning av fossila 

bränslen 
 

- vattnets kretslopp 
o beskriva vattnets uppbyggnad och egenskaper 
o vad som menas med ett kretslopp, i detta fall vattnets (både med bild och ord) 
o varför vatten är så viktigt för allt liv 
 

- luft 
o vad luft är och hur fördelningen av gaserna ser ut i luft 
o luftens betydelse för spridning av olika partiklar 
o förstå vad som händer med lufttrycket om du tar dig upp på ett berg eller ner till havets 

botten 
 

- växthuseffekt 
o hur fungerar den och varför är den viktig 
o vad som menas med förhöjd växthuseffekt och varför den är riskabel för miljön 
o ge exempel på hur ni kan bidra till att växthuseffekten inte blir förhöjd 

 
Målet är uppnått när du gör följande: 
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• Det framgår vid det skriftliga testet att du förstår hur människan påverkas och hur människan 
påverkar miljön runt om oss utifrån de givna fenomenen - fotosyntes, spridning av gifter, kolets 
kretslopp, vattnets kretslopp, luft och växthuseffekten. 

Bedömning 
• Du gör självvärderingar utifrån givna frågor i en särskild ”Tankebok”. Lärarna ansvarar för att 

under arbetets gång ge feedback till eleverna muntligt. 
 

• Arbetet ska vara klart och lämnas iväg för kamratrespons tisdag vecka 18.  
 

• Under vecka 19 revideras arbetet utifrån responsen och lämnas in till undervisande lärare. Läraren 
sätter ihop allas arbeten till en lärobok som delas ut till alla vid redovisningstillfället. 

 
• Vecka 20 sker den muntliga redovisningen. Respons på elevernas redovisning. Lärar-, kamrat- och 

självvärdering. Varje grupp lämnar in 5 frågor kring sitt eget område i samband med sin muntliga 
redovisning (kopplade till målen). Detta utgör grunden till testet. 

 
• Tisdag vecka 22 görs ett skriftlig test utifrån målen.  

 
• Lärarna lämnar ett skriftligt gensvar till varje elev efter testet.  

 
• Laborationsrapporten bedöms utifrån laborationsmall och matris. Lärar- och kamratrespons. 

 
Genomförande 

• Läraren introducerar de olika arbetsområdena utifrån en PowerPoint-presentation. Här tas olika begrepp 
upp teoretiskt och via olika roliga mediaklipp. 

 
• Eleverna grupperar sig 3-4 st efter redovisningsönskemål. Förslag på redovisningsformer;  
- Drama 
- PowerPoint 
- Plansch 
- PhotoStory 
- Modell 
- Film 
- Leranimation 
- Frågesport 
- Tidning 
- Etc. 

 
• Läraren ansvar för genomgången i startskedet kring grundläggande begrepp och termer.  
 
• Eleverna tränar (i gruppuppgiften): 

- Tillsammans (inte dela upp arbetsuppgifterna) 
- Informationssökning 
- Skriftligt utifrån angiven formalia 
- Förberedelse inför laboration och genomförande 
- Muntlig redovisning 
 

och genom att göra: 
- Självvärdering av arbetsprocessen och vid redovisningstillfället  
- Kamratrespons på en annan grupps skriftliga arbete 
- Revidering av arbetet utifrån kamratrespons 
- Kamratrespons vid redovisningstillfället 
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BEDÖMNINGSMATRIS 

Kvalitet 
Lägre nivå--------------------------------------------------------------→ Högre nivå 

Naturvetenskaplig 
förståelse av omvärlden 
 
Den här aspekten handlar 
om att beskriva och 
använda 
naturvetenskapliga 
begrepp, modeller och 
teorier. 

Beskriver begrepp, 
modeller och teorier i 
kända sammanhang. 

Använder begrepp, 
modeller och teorier i 
nya sammanhang. 

Använder begrepp, 
modeller och teorier för att 
utveckla nya 
frågeställningar. 
 
 

Naturvetenskapens 
karaktär 
 
Den här aspekten handlar 
om det naturvetenskapliga 
arbetssättet och hur 
naturvetenskapen 
utvecklats. 
 
 

Genomför en 
naturvetenskaplig 
undersökning och 
redovisar sina 
iakttagelser. 
 
 
Ger exempel på hur 
naturvetenskapen och 
det naturvetenskapliga 
arbetssättet påverkat 
samhället. 
 

Deltar i planering av en 
naturvetenskaplig 
undersökning och 
bidrar till dess 
utvärdering. 
 
 
Beskriver hur 
kunskapen om naturen 
och det 
naturvetenskapliga 
arbetssättet har 
påverkats av och 
påverkat uppfattningar 
om omvärlden. 

Planerar och utvärderar en 
naturvetenskaplig 
undersökning samt 
analyserar dess fördelar 
och begränsningar. 
 
Exemplifierar och värderar 
hur kunskap om naturen 
och det naturvetenskapliga 
arbetssättet påverkats av 
och påverkat uppfattningar 
om omvärlden. 
 

Naturvetenskapen som 
mänsklig och social 
aktivitet 
 
Den här aspekten handlar 
om att använda 
naturvetenskapliga och 
andra argument 

Använder 
naturvetenskapliga 
argument, och skiljer 
på naturvetenskapliga 
och andra argument i 
diskussioner om miljö, 
teknik och hälsa. 

Använder sina 
naturvetenskapliga 
kunskaper för att 
granska och jämföra 
argument i diskussioner 
om miljö, teknik och 
hälsa. 
 
 

Granskar en argumentation 
om miljö, teknik och hälsa 
och granskar de intressen 
samt värderingar som 
ligger bakom olika 
ställningstaganden. 
 

Tilltro till sin förmåga 
 

Mindre intresserad, 
motiverad  
 
Vågar inte prova sina 
idéer  
 
Får hjälp med 
planeringen och kan då 
följa den 
 
Fungerar bäst i 
ensamarbete 
 
 
Sällan muntligt aktiv  
 
Tar ibland ansvar för 
sina läxor 

Är oftast positiv till 
ämnet och relativt 
motiverad 
Provar egna idéer  
 
 
Tar eget ansvar för 
lärandet och gör egna 
planeringar 
 
Kan oftast jobba både 
självständigt och i 
samarbete med andra. 
 
Oftast muntligt aktiv 
 
Tar oftast ansvar för 
sina läxor 

Är intresserad och 
motiverad 
 
Provar egna idéer, har 
strategier och är 
systematisk  
 
Planerar själv, utnyttjar 
tiden väl, kan anpassa 
lärandet till situationen. 
 
 
Kan utan problem jobba 
både självständigt och i 
samarbete med andra. 
 
Muntligt aktiv 
 
Tar ansvar för sina läxor  
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Bilaga 3 
Självvärdering	  -‐	  redovisning	  

	  
Namn:	  ____________________________________	  

	  
Så	  här	  tycker	  jag	  om	  min	  egen	  insats:	  
	  
Så	  här	  bedömer	  jag	  mina	  gruppmedlemmars	  insats:	  
	  
Detta	  tycker	  jag	  har	  varit	  bra	  med	  denna	  redovisningsform:	  
	  
Detta	  tycker	  jag	  har	  varit	  mindre	  bra	  med	  denna	  redovisningsform:	  
	  
Detta	  ska	  jag	  tänka	  på	  vid	  nästa	  redovisningstillfälle:	  
 

Kamratrespons	  	  	  
Datum:	  ____________________________________________	  
Namn:	  _____________________________________________	  
Ämne:______________________________________________	  
Titel	  på	  arbetet:	  __________________________________	  

Typ	  av	  redovisning:	  ______________________________	  
	  

	  
Dessa	  tips	  till	  förbättring	  vill	  vi	  ge	  er;	  	  
	  
	  
	  

Lärarrespons	  	  	  	  
Datum:	  ____________________________________________	  
Namn:	  _____________________________________________	  
Ämne:______________________________________________	  
Titel	  på	  arbetet:	  __________________________________	  
Typ	  av	  redovisning:	  ______________________________	  

	  

	  
Dessa	  tips	  till	  förbättring	  vill	  vi	  ge	  er;	  	  
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Bilaga 4 
 
Meningsenhet 
 

Kondenserad  
Meningsenhet 

Underkategori/ 
kod 

Kategori 
 

Vi kan se över förmågor och 
göra dem mer konkreta 
 
Det räcker inte bara med fakta 
utan alla elever ska kunna 
jämföra, resonera och analysera 
fakta 
 
I den nya kursplanen finns fyra 
olika rubriker som man kan 
använda för varje årskurs, men 
anpassa innehållet efterålder 
 

Förmågor och 
konkreta 
 
Fakta, jämföra, 
resonera och 
analysera fakta 
 
 
Anpassa 
innehållet efter 
ålder 

Förmåga 
 
 
Stoff, förmåga 
 
 
 
 
Progression 
 
 

 
 
 
 
Definiera och konkretisera 
målen  

Utgångspunkten vid 
utarbetande av LPP:n bör vara 
barns erfarenhetsvärld 
 
Vi måste ha tilltro till elevers 
 förmåga och strategier 
 
olika böcker med olika texter, 
det är viktigt at öka elevernas 
intresse och nyfikenhet genom 
valmöjligheter 

Barns 
erfarenhetsvärld 
 
 
Tilltro till elevers 
förmåga och 
strategier 
 
Val möjligheter 
 

Elevens 
förutsättning och 
förmåga 
 
Elevens 
förutsättning och 
förmåga 
 
Elevens 
förutsättning och 
förmåga 
 

 
 
 
 
 
Planera för differentiering 

Bedömning är en del i 
lärandeprocess och är inte bara 
provtillfället som bedöms utan 
man ser till hela processen 
också 
 
vilka förmågor som bedöms och 
vilka  
kvalitetsskillnader 
 
Jag skriver respons till  
eleverna istället för att sätta 
poäng  
 
Hur får jag med mig eleverna i 
detta, som t.ex i självvärdering 
och kamratrespons? 
 
Viktigt att hitta en träningsarena 
och responsen ska genomsyra 
hela arbetet och inte bara synas 
i slutet. 
 

Bedömning, 
process 
 
 
 
 
Förmågor och 
kvalitet 
 
 
Respons och 
poäng 
 
 
Självvärdering 
och 
kamratrespons 
 
en kontinuerlig 
bedömning 
 

Bedömningens 
syfte 
 
 
 
 
Vad bedöms? 
 
 
 
Hur bedöms? 
 
 
 
Vem bedömer? 
 
 
 
När sker 
bedömningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planera för bedömning 

 
 


