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Systematiskt formativ och 
kollaborativ undervisningsutveckling 
med vetenskapligt förhållningssätt 

och beprövad erfarenhet 
 

Maria Bergqvist  
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NP Matematik åk 3 2015 – Snitt godkända 

resultat 
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NP Svenska åk 3 2015 – Snitt godkända 

resultat 
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Skolans resultat över tid 
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Skolans resultat över tid 
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Även i kostnad 

• 3 lärare 

• 2 assistenter 

• 1 resurs utanför klassrummet med 1 elev 

 

Totalt 22 elever? 
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• Hur säkerställa att vi lägger tid på rätt saker i 
klassrummet?  
– att använda variationsteorin som redskap för att planera, 

utvärdera och analysera din undervisning och se vad som 
var möjligt att lära i genomförd undervisning. 

 
• Hur utvecklas elevers, lärares och skolledares lärande 

systematiskt i Ämnesdidaktiskt kollegium? 
 

• Hur kan Ämnesdidaktiskt kollegium hjälpa till att 
utveckla en lärandekultur baserad i ett vetenskapligt 
förhållningssätt och beprövad erfarenhet? 
 

Det hela startade med …  

* Skolan är tråkig och jobbigt med lektion 
 
* Rast är det roligaste i skolan 

Vad ser du fram emot med att börja åk 4? 
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Undervisning som vårt starkaste 
verktyg att leda gruppen 

Att säga att en grupp inte går att undervisa 
–      men VAD ska du göra istället?  

 

Klassrummet som ett lärorum – lärandet i 
fokus.  

 

Näring åt det  vi vill se! 

Innehållet styr 

• När en elev tappar – har vi något innehållslikt på just 
den eleven 

 

• …”du har skrivit så här i din barnbok. Hur blir det då?” 

 

• ”…jag såg att du löste den här uppgiften så här. Hur 
tänker du om det nu?” 

 

• ”Du hade ett klokt svar på den här frågan … vad 
svarade du?” 
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Glädjen i att lära 

 

• Använda och testa sin kunskap i andra 
sammanhang 

 

 

 

Lärandets kraft 

Hur lär du dig bäst? 
• ”Jag tycker det är bra när vi får en uppgift först, 

då kan jag tänka på genomgången, lättare att 
förstå när någon berättar och man tänker 
samtidigt, då är det lättare när man får börja 
jobba igen.” 
 

När jag mår bra i skolan? 
• ”Jag mår bra när jag lär mig nya saker – då får jag 

en bra känsla i magen, då blir jag väldigt glad” 
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Förändrat fokus 

Post it – vad har du lärt dig den här veckan? 

 

”jag har lärt mig idrott” 

”jag har lärt mig läsa kartan bättre när jag orienterar” 

 

”jag har lärt mig mer matte” 

”Jag har lärt mig att sätta ut 0,1 på tallinjen” 

 

Utvecklingssamtalen – VAD är det i dina berättande 
texter som har blivit bättre?  

Fyra 
delar av 
en hel 

UNDERVISNING 

LEDARSKAP 
ORGANISATION 

SOCIALA 
RELATIONER 
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• Kunskapssyn 

• Synliggöra lärandet 

• Bedömning för lärande 
Variationsteori – lärande teori som stöd i all vår undervisning  

Lärandeteori som stöd i vårt arbete 
–  

Variationsteorin 
 
 

 
När lärde du dig själv något senast?  
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Lärande som en förändring av en 
uppfattning 

Stavarna 

Tyngdöverföring 

Min uppfattning 

Urskilja stavarnas 
betydelse genom att 
särskilja kort stavrörelse 
med lång stavrörelse 

Urskilja 
tyngöverföringens 
betydelse genom att 
särskilja ingen 
tyngdöverföring med 
tyngöverföring 

Kritiska aspekter 

Variationsteorin 

● Vad vi önskar att eleverna ska lära sig - 
Lärandemål 
 

● Vad behöver läras - Kritiska aspekter 

○ Utgångspunkt –  elevernas uppfattningar 

 
● Hur det ska läras - Variationsmönster 

○ Variation av innehållet 
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Variationsteori 
som  

stöd i lektioner 

• Målet med lektionen   
 typuppgift/Ingångsbiljett 
 
Kritiska aspekter 
• Konstant/Variant 
 
Variationsmönster 
• Kontrastering 
• Generalisering 

 
• Avsluta lektionen  

– Fusion 
– Typuppgift/Utgångsbiljett 

Att ta reda på 
elevers 

uppfattningar? 

• Vår kompetens och erfarenhet 

 

• Uppgifter i vardagen 

– Skriftligt  

– Muntligt 

– Praktisk övning 

– Post it/Whiteboard/Kahoot … 

 

• Lättare när vi VET vad vi letar efter 
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Många anledningar till varför helhet i början och slutet är effektivt som 
undervisningsstruktur 

● Variationsteorin menar att elevers möjlighet till lärande gynnas av att eleverna först får möjlighet möta en 
helhet, sedan de kritiska aspekterna  (delarna) och sist hur delarna hör ihop/relateras till varandra som en 
helhet igen 
 

● Helhet först och i form av en öppen uppgift i 

○ innebär att det förväntade lärandet tydliggörs för eleverna 

○ innebär att vi lärare kan samla information och försöka observera vilka de kritiska aspekterna (delarna) är 
(Ingångsbiljett) 

○ innebär att eleverna troligen upplever att de inte kan allt i den och ett behov av lärande kan skapas 
 

● Helhet sist i form av samma eller liknande uppgift, innebär att vi kan synliggöra vilket lärande som skett 
(Utgångsbiljett) 

○ För eleverna  

○ För oss lärare, som indikationer till vår undervisnings påverkan på elevernas lärande 

○ För oss lärare, att få underlag till vad ett rimligt innehåll inom Lärandemålet skulle kunna vara i 
kommande undervisning 

○ För oss lärare så vi kan ha empiribaserade samtal i lärargruppen 
 

Skriv  
tvåhundrasjutusen 

med siffror 
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Förhållningssätt i klassrummet 

OM du gör ett 
misstag så är det 
ett bevis på att 
du försöker!  

Lärandemål – Utveckla sin förmåga att livrädda 
 så säkert och effektivt som möjligt.  

 
 

Kritiska aspekter 
● Urskilja hantering av livboj  vid livräddning 
● Särskilja att simma med livboj framför sig med att ha 

livbojen under sin arm.  
● …. 
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Svenska 

 

 

 

 

 

● Lärandemål: Utveckla förmågan att skriva 
berättande texter där ord och bild samspelar, i 
form av att skriva en berättelse till en given 
bild.   

 

Vad gör eleverna? 
● Fantastiska inledningar 

◦  Bygger upp förväntan 
◦  Beskriver omgivningen 
◦  Ljuset från nyckelhålet 
● Ej målande 

◦  Inga eller endast ett fåtal adjektiv 
● Ingen handling 

◦  Dörren öppnas och där finns … 
● Inget avslut 

◦  Snipp snapp slut … 
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Kritiska aspekter 

● Urskilja en berättelse olika delar 
○ Inledning, handling och avslut 

● Urskilja att det finns en händelse i en berättelse genom att 
särskilja en berättelse med händelse från en utan händelse 
○ Särskilja olika typer av händelser i en berättelse 

● Urskilja vikten av ett avslut i en berättelse genom att särskilja 
en berättelse med avslut från en berättelse utan avslut.  
○ Särskilja olika typer av avslut i en berättelse 

● Urskilja adjektiv och dess betydelse för en berättelse genom att 
särskilja en berättelse med mycket adjektiv från en med lite 
adjektiv.  

● …. 

Exempel på inledande uppgift 
Beräkna area av en oregelbunden figur 

Lektion 1 

 

Visar formel, nu övar vi.  

 

 

 

 

Lektion 2 

 

Lös det här -  
Eleverna markerar ut rutor. 

 

Ny uppgift – där 
föregående sätt att 
tänka ställer till det. 
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Konsekvenser 
 Lektion 1  

Genomgång av hur vi 
beräknar area av en 
oregelbunden figur.  
 
 
 
Eleverna övar på olika 
övningsblad.  

Lärarens uppfattningar styr 
och elevernas tankar får lite 
utrymme i undervisningen 

 
 

Likheter fokuseras och 
”nötning” används som medel 
att nå lärandet ” 

 
Svårt för eleverna att 
generalisera kunskaperna till 
en annan situation och det 
blir ett ”mekaniskt görande” 

 
 

Konsekvenser 
Lektion 2 

Eleverna arbetar med en uppgift 
som inbjuder till ett sätt att tänka.  
 
Ny uppgift – där föregående sätt 
att tänka ställer till det.  
 
Elevernas tankar och erfarenheter 
om hur de ska lösa uppgiften 
jämförs och sätts i kontrast.  
 
 
 
Eleverna skapar tillsammans en 
struktur för att beräkna area av 
oregelbundna figurer. 

Elevernas tankar får stort utrymme i 
undervisningen 
 
 
Skillnader fokuseras och jämförelse 
mellan olika 
tankar/lösningar/exempel används 
som medel att nå lärandet 
 
 
 
Lättare för eleverna att generalisera 
kunskaperna till andra situationer 
och de kan vara flexibla i lösningar 
beroende på uppgift 
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Svenska - Nyckelord 

• Typuppgift som start på lektionen 
• Läs texten om Vulkaner – skriv nyckelord och berätta 

sedan med hjälp av nyckelorden för din processkompis 
om vulkaner.  
 

 
Eleverna behöver särskilja nyckelord från hela meningar i 
en text.  
 
o  Avslutande uppgift – ny text – skriv nyckelord och 

berätta för din kompis 

Samma intervju   3 år senare 

• Det bästa med de här åren? 
• ”Min utveckling. Från att vara jättestökig till att jobba på lektionerna och vara med i klassrummet”.  

 

• ”Se utvecklingen på alla har förändrats, hur mogna vissa har blivit. Man är inte på samma sätt, 
elak. Det fanns väldigt många som var elaka. Vissa har blivit mer skolintresserade. Förändrats från 
att vara busiga till skolintresserade. De vet mer nu.” 

 

• Vad har du lärt dig de här åren? 

• ”Jag har lärt mig allting egentligen. När jag gick i trean kunde jag ingenting då 
försökte jag ingenting.”  

 

• Vad ser du fram emot i åk 7? 
• ”Att se hur våran klass blir om den blir bra eller dålig och att ha lektioner med dem och våra 

nya lärare.” 

•  
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• Hur säkerställa att vi lägger tid på rätt saker i 
klassrummet?  
– att använda variationsteorin som redskap för att planera, 

utvärdera och analysera din undervisning och se vad som 
var möjligt att lära i genomförd undervisning. 

 
• Hur utvecklas elevers, lärares och skolledares lärande 

systematiskt i Ämnesdidaktiskt kollegium? 
 

• Hur kan Ämnesdidaktiskt kollegium hjälpa till att 
utveckla en lärandekultur baserad i ett vetenskapligt 
förhållningssätt och beprövad erfarenhet? 
 

Ämnesdidaktiskt kollegium  

● Pilotprojekt 2014 – 6 skolor 
 

● Idag 37 skolor 
● Flera kommuner  
● Förskoleklass – gymnasium  
● Fritidshem  
●   

 

 I utvärderingen av pilotprojektet framkom att 51 av 51 lärare och 6 av 6 
skolledare ville fortsätta arbeta med Ämnesdidaktiskt Kollegium som en 
naturlig del av deras verksamhet. Exempel på anledningar till varför de ville 
fortsätta var ; 
• för att det ger stora effekter på både vårt (lärare) och elevers lärande 
• för att det kollektiva ger oss en gemensam syn på och kraft 

till undervisning samt likvärdig bedömning 
• för att vi tjänar tid och undervisningen har blivit bättre samt är i ständig 

utveckling 
• för att det gör oss mer professionella eftersom Vad som ska läras i 

lektionerna har blivit tydligare, Vi utgår från elevernas lärandebehov,  
• Lärandet har blivit synligt för både oss och eleverna. 
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Vision och Syfte med ÄDK 

Skapa bästa möjlighet till elevernas lärande 
och utveckling med hjälp av vår 
undervisning 
 

 
För att närma oss detta strävar vi efter att 
skapa en kultur av kollaborativ systematisk 
undervisningsutveckling av den dagliga 
undervisningen  
 

• Kollegialt lärande  
Dela med sig 
 
 

 

• Ämnesdidaktiskt kollegium 
Systematiskt undersökande 
 

 

• Mattelyftet/läslyftet/fortbild
ning  
Fokus lärarnas lärande 
Fokus testa olika 
modeller/tekniker/ex 

 

• Ämnesdidaktiskt kollegium 
Fokus elevernas  lärande 

     Elevernas behov av lärande 

     Dagliga undervisningen 
 

 

Skillnader ÄDK och annat kollaborativt 
lärande 
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Förhållningssätt vi strävar mot 
• Tron på att alla elever, lärare och skolledare kan samt vill lära och utvecklas 
• Eleverna ges möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt utifrån sina förutsättningar 

genom att sättas i den närmaste utvecklingszonen i undervisningen, inte ”bara” nå mål 
• Eleverna ges möjlighet till en likvärdig, men inte likformig undervisning 

 
• Allas variationer av erfarenheter och uppfattningar ses som en tillgång för att göra 

undervisningen än mer kvalitativ för eleverna 
• Vi tar ett kollektivt ansvar för det gemensamma arbetet, undervisningen samt för elevernas 

lärande och utveckling 
• I det kollektiva arbetet strävar vi efter att se undervisningen som ett objekt och inte som 

personlig 
• Vi inser att vi inte perfekta men vi är professionella genom att kontinuerligt engagera oss i 

arbetet med att utveckla undervisningen systematiskt, ett steg i taget 
 
• Vi arbetar för att få fram det bästa av varje individ och grupp 
• Vi ger varandra mycket specifik, konstruktivt kritisk och positiv feedback 
• Vi ”vandrar med” våra rektorer/lärare/elever 
• Vi ”lever” lärande och utveckling  

– Använder bedömning för att analysera, formera och utveckla, inte för att kontrollera eller sätta stämpel 
– Hjälper till att finna strategier för att förstärka styrkor samt för att utveckla ett fåtal utvecklingsmöjligheter 

i taget 
– Synliggör lärande, framsteg och utveckling systematiskt på alla nivåer 
– … 

 

Bärande delar i ÄDK 

 

 

 

Lärande av något 
specifikt 

Kollaborativt 

Systematiskt 
undersökande 



2019-03-25 

20 

• Hur säkerställa att vi lägger tid på rätt saker i 
klassrummet?  
– att använda variationsteorin som redskap för att planera, 

utvärdera och analysera din undervisning och se vad som 
var möjligt att lära i genomförd undervisning. 

 
• Hur utvecklas elevers, lärares och skolledares lärande 

systematiskt i Ämnesdidaktiskt kollegium? 
 

• Hur kan Ämnesdidaktiskt kollegium hjälpa till att 
utveckla en lärandekultur baserad i ett vetenskapligt 
förhållningssätt och beprövad erfarenhet? 
 

Undervisning som ett lärocentrum 
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Eleven ska utveckla förmågan att lära känna tekniker inom basket såsom 

studsa och skjuta basketbollen 

Ingångsbiljett:  Studsa 
basketboll, skjut mot vägg och 
bär tillbaka. 

Undervisning utifrån Kritiska 
aspekter 

Utgångsbiljett: Studsa 
basketboll, skott mot mål. 

 

Kritiska aspekter 

Eleven ska utveckla förmågan att lära känna tekniker inom basket såsom 
studsa och skjuta basketbollen. 
 

● Urskilja hur man studsar en basketboll genom att särskilja på mjuk och 
hård studs. 

● Urskilja hur man studsar en basketboll genom att särskilja på att studsa 
bollen långt ifrån dig och nära dig.  

● Urskilja hur man skjuter med en basketboll genom att särskilja mellan 
att kasta basketbollen från att skjuta basketbollen.  

● ... 
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Utvärdering och analys 

● Eleverna lär sig urskilja hur man dribblar en 
basketboll, nära och mjukt.  
 

● En del av eleverna urskiljer  inte hur man 
skjuter med en basketboll.  
 
 
 

Det var i 
slutet av 
lektionen, de 
var trötta?  De hade varit 

på utflykt på 
förmiddagen 
idag.  

Observation av lektionen visar 
oss att vi ”glömt” genomföra 
en kontrast som vi planerat för.  

Framgångsfaktorer 

●  Elevernas lärande 
 
●  Elevernas upplevda lärande 

●  Känslan av att vara professionell och 
fokusera vårt huvuduppdrag 

●  .... 

 



2019-03-25 

23 

Om jag vill lyckas med att föra en människa  
mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där 
hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig 
själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

 
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än 
vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. 
Om jag inte kan det hjälper det inte att jag kan och vet 
mer.  

 
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att 
jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli 
beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. 

 
Att äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag 
vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att 
hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag 
inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.   

 

Till eftertanke 
Sören Kirkegaard 

Tack för visat intresse! 
 
 
 

Maria@learningstudy.se 

Likvärdig undervisning = likadan undervisning ? 


