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Frågor som utgångspunkt

DAG 1
§ Hur skapar vi balans mellan det centrala innehållet 

och kunskapskraven i undervisningen?
§ Hur planerar läraren så att undervisningen fungerar? 
§ Hur kan elevers måluppfyllelse öka? 

DAG 2
§ Hur kan jag använda bedömning som ett 

redskap i klassrummet? 
§ Hur skapar vi en likvärdig bedömningskultur 

i kollegiet?
§ Hur kan jag använda feedback som leder till 

ökat lärande? 



Kursdagen

9.00-10.30 Uppdraget i LGR 11
Ökad måluppfyllelse med språket i fokus

KAFFE

11.00-12.00 Skapa kontext, frågor och uppgifter
FLICKAN MED SVAVELSTICKORNA

LUNCH

13.00-14.20 Skapa förutsättningar för lärande 
KAFFE

14.40-16.00 Planera och presentera ett projekt
VALFRITT: FLICKAN & SVAVELSTICKORNA I ETT STÖRRE PERSPEKTIV, 
BEFINTLIGT PROJEKT ELLER NYTT 



Skolans uppdrag!

§ Utveckla kunskaper och värden
§ Allsidiga personliga utveckling
§ Präglas av omsorg och generositet
§ Överföra ett kulturarv VÄRDEN TRADITIONER SPRÅK KUNSKAP

§ Leva och verka i samhället GEMENSAM REFERENSRAM

§ Studiefärdigheter
§ Kritiskt granska fakta och förhållanden
§ Konsekvenser av olika alternativ



Om LGR 11

§ Kap 1: Skolans värdegrund 7-11

§ Kap 2: Övergripande mål 12-19

§ Kap 3: Förskoleklassen 20-23

§ Kap 4: Fritidshemmet 24-27 

§ Kap 5: Kursplaner (förmågor) 28-279

§ Syfte VARFÖR

§ Centralt innehåll VAD

§ Kunskapskrav TECKEN PÅ KUNNANDE SOM BEDÖMS



Kap 1 Värdegrunden

§ Förståelse och medmänsklighet SKOLAN SKA FRÄMJA 
FÖRSTÅELSE FÖR ANDRA MÄNNISKOR OCH FÖRMÅGA TILL INLEVELSE

§ Saklighet och allsidighet SKOLAN SKA VARA ÖPPEN FÖR 
SKILDA UPPFATTNINGAR OCH UPPMUNTRA ATT DE FÖRS FRAM

§ En likvärdig utbildning UTBILDNINGEN SKA ANPASSAS TILL 
VARJE ELEVS FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEHOV

§ Rättigheter och skyldigheter SKOLAN SKA KLARGÖRA FÖR 
ELEVER OCH FÖRÄLDRAR VILKA MÅL UTBILDNINGEN HAR

§ Skolans uppdrag SKOLANS UPPDRAG ÄR ATT FRÄMJA LÄRANDE 
DÄR INDIVIDEN STIMULERAS ATT INHÄMTA OCH UTVECKLA KUNSKAPER OCH 
VÄRDEN. /…/ FÅ TILLTRO TILL SIN SPRÅKLIGA FÖRMÅGA. /HISTORISKT 
PERSPEKTIV, MILJÖPERSPEKTIV, INTERNATIONELLT OCH ETISKT PERSPEKTIV

§ God miljö för utveckling och lärande



Kap 2.1 Normer och värden

Skolans mål är att varje elev
§ gör medvetna etiska ställningstaganden 

grundade på mänskliga rättigheter
§ respekterar andra människors egenvärde
§ tar avstånd från förtryck och kränkande 

behandling, samt hjälper andra
§ kan förstå andras situation och vill handla med 

deras bästa för ögonen
§ visar respekt för och omsorg om närmiljön 



Kap 2.2 Kunskaper    
Kap 2.3 Ansvar och inflytande
§ Använda språket
§ Lösa problem
§ Arbeta självständigt 

och tillsammans
§ Kritiskt tänkande
§ Uttrycksformer
§ Mänskliga rättigheter 

och demokratiska 
värderingar

§ Tar ansvar
§ Inflytande
§ Demokratiprinciper
SOCIAL, KULTURELL, FYSISK MILJÖ



Koppla ”att göra” till ett syfte

En ”vända på tanken” leder till en ökad medvetenhet 
om varför man gör vad – kan planera, utvärdera och 
utforma undervisningen med kvalitet.

Läs LGR 11 kap 2.1-2.3. Identifiera – Vad gör du redan 
idag? Hur? Genom vad?

5 minuters enskild reflektion



Vad är undervisning?

Undervisning är lärarledd utbildning. Enligt SOU: 
"Sådana målstyrda processer som under lärares ledning 
syftar till inhämtande av kunskaper och värden".

§ 1. Intention. Det skall finnas kunskaps- eller värdemål 
som är kända och som går att utvärdera.

§ 2. Interaktivitet. Det man ska lära bearbetas i ett 
växelspel, t ex lyssna, skriva och diskutera.

§ 3. Intersubjektiv. Kommunikation mellan minst två 
personer, t ex man får skriftlig eller muntlig respons.

§ 4. Lärande sker eller den lärande har intention att lära.



Didaktiska frågor

Undervisning = Under lärares ledning syftar till 
inhämtande av kunskaper och värden
§ Varför (i vilket syfte)
§ Hur (metod)
§ Vad (innehållet)
§ Elev, skola och samhället påverkar



TID….. Vad gör jag egentligen?

§ Stämmer det?
§ Vilka ändringar

vill du göra?
§ Vad hindrar dig?
§ Hur använder du

dina 10 timmar?



Kunskapsbegreppet i LGR 11

Skolans uppdrag - främja lärande
§ Aktiv diskussion om vad som är viktig kunskap 

idag och i framtiden
§ Hur kunskapsutveckling sker

Kunskap kommer i många former:
§ Fakta
§ Förståelse
§ Färdighet
§ Förtrogenhet



Elevsyn i Lgr 11

§ Främja elevernas harmoniska utveckling
§ Balanserad och varierad sammansättning av 

innehåll och former
§ Stimulera varje elev – bilda sig och växa med 

sina uppgifter
§ Prova uttrycksformer: Intellektuellt, praktiskt, 

sinnligt, estetiskt
§ Uppleva känslor och stämningar
§ Möta respekt och social gemenskap
§ Personlig trygghet och självkänsla – känna 

växandets glädje



Förmåga i vardagligt tal

§ att kunna göra något: Min förmåga ligger i att 
memorera siffror i tal.

§ det att ofta, mindre avsiktligt, göra något: Han har en 
osedvanlig förmåga att försvinna.

§ person som har en särskild förmåga; någon som kan 
göra något speciellt (och göra det väl):Talangjakten 
drog till sig ett stort antal lokala förmågor.



Förmåga i LGR 11

§ Enligt kunskapssynen i LGR 11 finns det olika 
kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet) som förutsätter och samspelar med 
varandra.

§ Alla kunskapsformer omfattas av det breda 
kunskapsbegreppet förmåga.



Kursplanens uppbyggnad - svenska

§ Syftet sammanfattas i ett antal förmågor: Formulera 
sig och kommunicera i tal och skrift, Läsa och 
analysera /…/ texter, anpassa språket efter olika 
syften, mottagare och sammanhang, urskilja 
språkliga strukturer och följa språkliga normer, söka 
information från olika källor och värdera dessa (fem)

§ Centralt innehåll: Läsa och skriva (sju), Tala lyssna 
och samtala (tre), Berättande texter och sakprosa 
(fem), Språkbruk (fyra), Informationssökning och 
källkritik (två) TOTALT 22

§ Kunskapskrav (tretton delar)

§ Hur skapar vi balans mellan förmågor, centralt 
innehåll och kunskapskrav?



SVENSKA



Ämnets kärna – 20 min

Uppgiften: Skapa en gemensam bild av ämnets kärna
utifrån kursplanen (syfte, förmågor, kunskapskrav)

§ Vilka är de centrala aktiviteterna/förmågorna?
§ Vad ska eleverna lära sig?

HANSÅKER YNGRE: GEOGRAFI
HANSÅKER ÄLDRE: HISTORIA
KULLSTA: RELIGION
JÄRÅS: SAMHÄLLSKUNSKAP

1. Läs och notera enskilt (under tystnad) 10 min 
2. Diskutera och sammanställ tankarna! 15 min

(Ett gemensamt papper)



DEL 2: Språket i undervisningen

§ Explicita mål (både ämne och språk) 
§ Kontextrik undervisning
§ Konkreta föremål ger ledtrådar till abstrakta 

begrepp
§ Stöttning (förklara, mallar och exempel) 
§ Utmaningar 
§ Interaktion

§ Vilka elever behöver språkutveckling?
§ När ska det ske?
§ Vem ska stötta eleven i språkutveckling?



All kunskap utvecklas via språket

§ Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i 
olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. 

§ Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka och 
tolka begrepp, fakta och centrala tankegångar men 
också de känslor och åsikter som ämnet väcker. 

§ Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och 
skriva berörs.

§ Lärare som utgår från att elever har en väl utbyggd 
språkfärdighet i ämnet kommer inte att lyckas. Utan 
språk fungerar inte undervisningen.

SKOLVERKET, HAJER, M.



Sju sätt att skapa läsmotivation

Kulturrådet/Jonas	Andersson
Med	läsning	som	mål



Sju sätt att skapa läsmotivation



Sju sätt att skapa läsmotivation



Hur gör du? Fundera…

§ Relevanta för elevernas liv
§ Rikt varierat läsmaterial
§ Generöst med tid
§ Valmöjlighet
§ Social interaktion
§ Bereds möjlighet att ta sig an svåra texter
§ Belöning relaterad till läsning



Planeringen

§ Språkberikande perspektiv (ord och begrepp)
§ Samtalen och dialogen i klassrummet
Planeringens faser:
§ Val av text
§ Studera texten – skapa aktiviteter FORM & INNEHÅLL

§ Presentera texten – genomförandet



Textsamtal i alla ämnen

§ Organisera ett flerstämmigt klassrum
§ Lässtrategier FÖRUTSPÅ/ANTA, SAMMANFATTA, STÄLLA FRÅGOR, ORD 

§ Modella! Tankestopp
§ Öppna frågor (undvik rätt och fel)
§ Visualisera frågorna (ytan, under, djupet)
§ På raderna - mellan raderna - utanför raderna



Chambers samtalsmodell



Enskilt – Parvis – Alla (EPA)
Enskilt 1-2 minuter
Parvis 3-4 minuter
Alla

• Beskriv vad som händer.

• Vad tänker du när du ser bilden? 
• Ligger det någon sanning i den?

• Hur använder du IT?
• Hur andra använder IT? Ge 

exempel från din omgivning. 

FB-grupp ”Bilder i undervisningen”



Läsloggen

Frizon för elevens tankar. Använda elevernas 
tankar för att: 
§ träna sig på att formulera, 
§ nya perspektiv, 
§ intressen, 
§ svårigheter - formera undervisningen



Frågorna och kontexten

§ Motivation, engagemang och intresse
§ Läs- och skrivförståelse
§ Läsa och skriva korrekt LIBERG 2008

1. Att vara utanför och kliva in FÖRUTSPÅ

2. Att vara i och röra sig genom FÖRSTÅ

3. Att stiga ut och tänka RELATERA

4. Att stiga ut och objektivera GENERALISERA

5. Att lämna och röra sig bortom KOPPLA TILL ANDRA SMH



Före lektionen – sälja konceptet



Vad kan jag göra före lektionen?

§ Ingångar etablerar sammanhanget
§ Berättelser som berör – angeläget!
§ Uppgifter som är meningsfulla
§ Skapa frågor:
§ I texten / filmen
§ Inferens (i texten)
§ Kopplingar utanför texten



ÖVNING: Flickan med svavelstickorna

§ Ingångar – väcka intresse, nyfikenhet, etablera 
sammanhang

§ Skapa frågor till texten (före, under, efter) 
FÖRESTÄLLNINGSVÄRLDARNA och 
MELLAN/UTANFÖR RADERNA

§ Parallella spår – text, bilder, film, ljud möter texten 
(elevernas domäner och/eller relatera till en känsla)

§ Skrivuppgifter (stora och små)

§ SYFTE? Kap 2 Normer och värden? 
Ämnesförmågor



ÖVNING: Skapa ett miniprojekt

§ Grupparbete (yngre och äldre elever)
§ Lägga in på fredrikarboga.wordpress.com
§ Återsamling 14.10

§ KÖRLINGS TREORDARE:
§ Köld
§ Fattig
§ Butiksfönstren



Vad kan jag påverka?

§ Elevernas känslor och tankar inför ämnet
§ Styr handlingar
§ ”Du ska tycka att det här är roligt…”

§ Vad kan jag påverka? 
§ Miljön FYSISKA OCH DIGITALA

§ Undervisningen (innehåll, metod)

Gör	något!	Jobba!	
Skriv	nu!	Kom	igen!
Varför	gör	du	inget?



Tillgänglig undervisning - skapa 
förutsättningar för lärande SPSM



Relationer

§ Lärare – elev
§ Elev – elev
§ Relationsbanken

Kommer att ge elever som:
§ Är trygga – vågar att testa
§ Tycker att ett misslyckande är OK 
§ Utvecklas och lär sig

Hur	gick	matchen	igår?

Hej	Lasse!

Såg	du	programmet	om…

Anna!	Läget?



Relationer - Publicera mera PADLET



Struktur - veckoplanering

§ Tid, plats, mtrl, med vem, hur, förväntningar



Struktur över lektionen

Inledning

Genomgång

Uppgifter:

Enskilt
Parvis
Alla

Avslutning





Kurs/Terminsstruktur:
34-38:	Geometri
39-43:	De	fyra	räknesätten
45-46:	Skala

Veckostruktur:	
Mån	– läsa,	tis – prata,	ons – skriva

Lektionsstruktur:
Inledning,	10	min	gemensamt,	10	parvis,	10	enskilt,	10	avslutning

Specialare:
Varje	fredag:	Veckans	bild
Inledning:	Dagens	nyhet,	Samtal	– vad	gjorde	jag	igår	
Visualisera	lektionen,	temat

Struktur – på olika sätt



Sammanhang – Projekt Kärlek



Meningsfullt – publicera!



§ Hur gör jag för att skapa relationer mellan lärare, elev 
och undervisningens innehåll?

§ Hur skapar jag struktur och ordning för mina elever?

§ Hur skapar jag sammanhang för eleverna? 

§ Vad och hur gör jag för att mina elever ska känna 
meningsfullhet?

Att planera och ge eleverna goda 
förutsättningar för lärande



§ Lära istället för göra… formulera lärandemål
§ Tydliga kopplingar mellan syfte (varför) och 

undervisningens innehåll (vad) och metod (hur)
§ Tillgänglighet, t ex blogg, flippar
§ Elevexempel och förebilder
§ Elevaktiviteter LÄSA, TÄNKA, TESTA, UTFÖRA, TALA, SKRIVA

Planera för lärande



Hur presenterar du din planering?

Kombinera	bild	och	text

Analysera	och	tolka

Dramaturgi,	bildspråk,	
gestalta



Stödmallar (less is more)



Stöttning

§ Cirkelmodellen FÖRFÖRSTÅELSE, TEXTER, GEM TEXT, INDIVIDUELL

§ Förebilder (elev eller lärarens)
§ Begreppsscheman (hur orden hör ihop)
§ Analysmodeller (venndiagram, VÖL)
§ Sexfältare / tabeller
§ Bilder
§ Filmklipp
§ Listor
§ Tankekartor



Övning: Samla innehåll till ett projekt

§ Tidningstexter: artikel, reportage, notis, ledare...
§ ... krönika, referat, recension, insändare...
§ Böcker (fakta, roman, novell, bilderbok) 
§ Läromedel
§ Filmklipp
§ Bilder
§ Radio eller ljud
§ Interaktiva sajter (spel)



Att planera & presentera undervisning

§ Projekt syfte - ämnesspecifika förmågor (VARFÖR)
§ Innehåll (VAD) rikt varierat material
§ Struktur – stöttning (HUR)
§ Sammanhang (ingångar och parallella spår) 
§ Meningsfullhet (anknytning, kreativitet, mottagare)
§ Stora/öppna frågor till innehållet där eleverna tänker 

(analys, reflektion, värderingsfrågor)
§ Centrala ord/begrepp
§ Aktiviteter/samtal/läslogg - för att synliggöra lärande 

LÄSA SKRIVA SAMTALA LYSSNA

§ Konkretiserade mål
§ Bedöma elevens kunskaper VAD, NÄR, HUR



Projekts innehåll

§ Kap 1 och 2 (syfte)
§ Ämnets kärna (syfte)
§ Flickan med svavelstickorna (innehåll)

Andra tips:
§ Lektionsbanken
§ fredrikarboga.wordpress.com/projekt



www.fredrikarboga.wordpress.com (föreläsningar)
www.lektionsbanken.se, fredrikarboga på Facebook
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Om undervisning, LGR 11 och kunskapskraven
Ingrid Carlgren:
Tänk om den nya kunskapsskolan inte är en kunskapsskola
Den fåfänga drömmen om tydlighet
Undervisning och läroplanernas janusansikte


