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En enskild lärare kan vara kompetent,  
men professionell blir man bara  

tillsammans med andra.  

Annelie Frelin - Lyhörda lärare



VAD VEMdidaktiska  
överväganden

fritt efter A  Cederberg Scheike 



När blir kulturbygget bra?
• När man bryter en tradition där man ser på eleven 

som ensam bärare av förmågor och svårigheter.  

• Undersökande arbetssätt där auskultationer är 
laborationer.  

• När man väljer ett av 3 teman i taget: enskilda 
elever, bedömning, samsynsbygge.  

• När man tränar på strukturerade samtal. 



Enskilda elever som 
utmanar bygger samsyn 

och samverkan



Att driva sig 
prioritera 
planera 

komma i tid 
lämna in, 
avsluta 

släppa betyg 
se det rimliga 

vara nöjd

fråga på vilket 
sätt han vill 

redovisa 
muntligt ist f 

skriftligt 
muntliga 

seminarier 
lämna in 

halvfärdigt för 
återkoppling 
exit tickets  

små uppgifter 
dela upp i 
flera steg

hitta en 
drivkraft 

lära rutiner 
för att säga 

nej och göra 
val som 
leder rätt 

känna att det 
är värt det 

lära sig 
avsluta 
se röda 
tråden 

se lärande 
istället för 
prestation 

slappna av

hitta platser & tider 
för att lyckas 

få återkoppling ofta 
Google classroom 
syfte och tydlighet 

rutiner för att komma 
igång - 

planeringsverktyg 
tydliggöra vad som 
ska kunnas & förstås 

läsa in i datorn

examen 
bli bättre på ansvar 

smitta andra 
större verktygslåda 
för lärare och elev 

mäta med enkät före 
och efter

© Helena Wallberg





Delaktighetsmodellen
Upplevs erkännande? 

Hindras  
självständigheten?

Främjas  
engagemang?

Förebyggs  
hinder?

Möjliggörs  
deltagande och  

samarbete?



Bedömningsfrågor 
främjar likvärdighet



Sambedömning
• Avidentifierat elevexempel 

• Vilka förmågor kan kopplas till exemplet? Hur ser 
kunskapskraven ut för dessa förmågor? 

• Mäter uppgiften det som ska mätas? Skulle eleven 
prestera annorlunda i en annan situation?  

• Vilken slags återkoppling skulle stötta eleven 
framåt i lärandet? 



Frågor för likvärdighet
Är bedömningssituationen eller uppgiften 

konstruerad så att den mäter de kunskaper som 

beskrivs i kursplanen? 

Ger bedömningssituationen alla elever en rättvis 

chans att visa sina kunskaper och sitt lärande i 

relation till kursplanen?  



Åsa Hirsh





Samsyn kring begrepp 
skapar professionellt 

språk



Övning!
• Arbeta i rundor.  

• Runda 1: Var och en beskriver begreppet kollegialt lärande. 
Stötta varandras beskrivningar med klargörande frågor. 

• Runda 2: Fördjupa beskrivningen med hjälp av utforskande 
frågor (när? var? hur? vem? kan du berätta mer om…?)  

• Runda 3: Hur ser du nu på begreppet kollegialt lärande? 
Har du fått nya tankar? Nya perspektiv?  

• Runda 4: Har samtalet hjälpt till att se begreppet kollegialt 
lärande ur flera perspektiv? 

svaga eleveransvar





Vad är undervisning?





Baklängesplanering
• Hur ser det ut om ett år? Vad är önskat läge? 

• Vad har hänt precis innan vi når önskat läge?  

• Innan dess, det näst sista?  

• Före det då?  

• Vilka faktorer var avgörande för att nå det önskade 
läget?  

• Var börjar vi? När? När följer vi upp?



Om önskat läge blir orealistiskt - 
fokusera på det som går att kontrollera

lokaler 
timresurser 

ledning 
föräldrar

arbetssätt 
undervisningens innehåll 

möblering 
val av litteratur



Auskultationer som 
laborationer

Jag såg/hörde…..Jag undrar…..Jag tänker…..





Reflektera kring auskultation
• Hur tänkte jag? 

• Hur blev det?  

• Om jag skulle göra om det 
skulle jag… 

• Jag är mest nöjd med…därför 
att… 

• Hur ska jag göra nästa gång? 

• Om….så…..! 



LärzonPrestationszon
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