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1. Bakgrund 

 

Jag, Ulrika Broman arbetar på Rebbelberga skola som är en F-6 skola i de centrala delarna av 

Ängelholm. Processen har skett i ett arbetslag som undervisar i åk 3. Vi som arbetar i 

arbetslaget har alla kompetens och legitimation för att arbeta med alla basämnen i åk 1-3 som 

finns i kursplanen.  En lärare har specialiserat sig på drama, en annan på svenska, engelska 

och bibliotekskunskap, en tredje på svenska och matematik och har ansvar för 

trygghetsarbetet i årskursen. Jag själv, som då är den fjärde läraren arbetar mycket med 

matematik, utveckling överlag på Rebbelberga skola och som matematikutvecklare centralt i 

kommunen. Totalt har vi tillsammans 2,25 tjänst då ingen av oss arbetar heltid. Till vår hjälp 

har vi idrottslärare, musiklärare och slöjdlärare som har dessa ämnen med alla elever. Enligt 

timplanen på Rebbelberga skola har eleverna 1150 minuter undervisning/vecka. Årskurs 3 

består av 53 elever där ca 20 % av eleverna har svenska som andra språk. I ämnet matematik 

finns flera elever med åtgärdsprogram och speciallärare arbetar kontinuerligt under dessa 

lektioner med eleverna i klassrummet. Vi har två stora klassrum som från början är byggda 

och tänkta som F-klass lokaler vilket ger oss det utrymme vi behöver när vi ska samla våra 

elever. Utöver detta finns 2 mindre rum som används som arbetsrum och läsrum, två större 

rum med kök(våra torg) och sedan ett mindre klassrum där vi idag har gjort plats till 1/3 av 

eleverna. Lokalerna används efter behov och möjligheter i flexibla grupperingar under hela 

skoldagen och när skolan är slut tar 2 fritidhem över lokalerna och verksamheten. 

 

Utvecklingsarbetet har alltid haft stort utrymme på Rebbelberga rektorsområde och det har 

varit höga mål som sats av främst personalen själv med stöttning av rektor. Under flera år har 

vi haft utvecklingsarbete runt olika områden som varit i fokus på hela RO. Enligt de faser som 

Blossing(2008) nämner i förändringsarbeten anser jag att flera områden har nått 

institutionaliseringsfasen och fått tid på sig att bli rutin bl a arbetet med IUP´n och hur vi lade 

upp den gjordes grundligt och blev ett verktyg för oss. När detta sedan digitaliserades 

förenklades processen men vi tappade tyngden på elevens starka sida så nu gäller det att den 

kommer fram i de andra punkterna som skrivs. Även utvecklingen av matematiken på skolan 

har nått institutionaliseringsfasen och fått grogrund och rutin hos flera undervisande lärare 

som idag känner sig säkra på att arbeta mot målen och inte är styrda av något läromedel 

längre. Det finns andra viktiga områden som vi allt för snabbt passerat förbi och de ligger 

fortfarande kvar på antingen bara initieringsfasen eller en del som kommit till 

implementeringsfasen. I initieringsfasen ligger bland annat arbetet med skriftliga omdömen, 

detta arbete fortgår just nu. Tack vare Lgr 11 har arbetet fått ny kraft och vi håller som bäst på 

att arbeta fram förståelse för de olika förmågor som vi ska bedöma i de olika ämnena. 

Samtidigt sitter en styrgrupp på centralnivå och ser över Fronter för att anpassa verktygen där 

så det blir så bra, tydligt och enkelt som möjligt. Denna styrgrupp har representanter på både 

rektorsnivå och lärarnivå från vår skola vilket ger oss bra insyn och chansen att påverka 

verktyget. I implementeringsfasen har vi satsningen på ämnet svenska som något år efter 

skolans egen satsning fick ny energi genom kommunens gemensamma satsning på utbildning 

i Nya Språket lyfter (2012) och Språket på väg(2012). Här märktes det i kommunens 
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initieringsfas att vi kommit längre på vår skola och att vi redan var i implementeringsfasen av 

arbetet. Arbetet upplevdes lite segt i starten men nu är vi snart i samma fas igen och börjar 

känna att det ger mer kunskap och att vi också utvecklas i arbetet med att höja nivån i 

svenska.  

Alla lärare har varit delaktiga i skolans utvecklingsarbeten och vi har fått en gemensam grund 

att stå på i de olika områdena. Läs vidare i kulturanalysen(bilaga 1). Passande nog i arbetet 

med Lgr 11 fick vi möjligheten att göra ett utvecklingsarbete där vi kunde koppla läroplanen 

till formativt bedömningsarbete. Som nyckelperson i arbetet med LGR 11har jag varit 

delaktig i processen att ge oss input via olika föreläsare och genom olika litterära nedslag där 

vi bland annat läst en hel del om bedömning. Flera forskare och föreläsare har inspirerat oss 

och vi står inför ett gediget arbete där vi måste se till att ta till vara på den input vi fått och nu 

göra något av det som kan ge oss ett gemensamt synsätt. I min kulturanalys kan man se att vi 

enligt vad Blossing (2008) skriver är Rebbelberga en professionell skola och utrymmet för 

pedagogiska frågor står i fokus. Förändringsarbetena är enligt den tydliga och systematiskt 

mål- och resultatarbetande kulturen enligt Blossing (2008). Skolan har växt och blivit mycket 

större i elev och personal hänseende vilket gör att detta arbete kräver mer idag än för något år 

sedan så vi var en mindre enhet.  

  

Med all input i bagaget tog vårt arbetslag fasta på bedömningen och synliggörandet av alla 

delar i undervisningen för eleverna. Under senare delen av åk 2 kände vi också av att flera 

elever tappade fokus och energi mot lärandet, de fokuserade inte på lärandet utan hamnade i 

ett görande. Vi var tvungna att hitta tillbaka till lärande fokus och eftersom vi hade stora 

klasser med spretighet kändes det som ett måste att få eleverna själva att kunna fokusera på 

sin egen del i undervisningen. Vi behövde deras hjälp i individualiseringen. Bedömning för 

lärande av C Lundahl och föreläsning med honom startade processen på riktigt, det blev 

gemensam input. Känslan blev att vi var på väg, vi hade kommit en bit på vägen och skulle nu 

utveckla det arbetet och se framåt. 

Christian Lundahl (2011) skriver och pratar om bedömning för lärande som forskare och har 

med sina tolkningar/översättningar av Dylan Williams 5 nyckelstrategier gett oss i den 

svenska skolan tydliga och enkla medel för att få elever att bli aktiva i en lärande bedömning: 

 

1) tydliggöra mål och kriterier för framgång 

Att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans kriterier för 

framgång. 

2) skapa aktiviteter som synliggör lärandet 

Att möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter som skapar 

synliga tecken på elevernas lärande. 

3) återkoppling som för lärandet framåt 

Att ge feedback som utvecklar lärandet, återkoppling som får mottagaren 

att tänka. 

4) aktivera eleverna som lärresurser för varandra 

Att aktivera eleverna som resurser för varandra, genom till exempel kamratbedömning. 

5) aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess 

Att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer, genom till exempel självskattning. 

http://www.youtube.com/watch?v=s0r--Iu2ClM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Ow37GNG2obk&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=O5m2Rp9MRIs&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=eP0KrXKgF64&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=eP0KrXKgF64&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=1QnF-9dXiZo


Ulrika Broman,  Lärprocessledarutbildning  Magnarp 2013-02-11 
Grundskollärare 1-7 Ma/No/Eng  i Ängelholms kommun   

 sida 5 

Dessa kriterier har vi försökt att använda oss av när vi lagt upp arbetet med våra elever. Vi har 

försökt att göra eleverna delaktiga i sin egen inlärningsprocess genom att ge dem de mål vi 

arbetar med i våra arbetsområden och diskutera med dem hur vi ska komma till dessa mål. 

Elever som går igenom skolan enligt LGR 11 ska: 

 ta ett och utveckla ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,  

 successivt utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 

skolan,  

 utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna 

   

Under åk 2 byggde vi upp arbetet med att låta eleverna bli insatta ordentligt i de mål vi 

arbetade mot och göra dem införstådda med hur vi tänkte bedöma dem under och efter 

respektive arbetsområde. Vi förtydligade för varje elev var de låg och hur de skulle arbeta 

vidare för att kunna nå nästa nivå, nästa steg. Ett mycket tidskrävande arbete som vi också 

behövde effektivisera med tanke på antalet elever i gruppen. Detta gav oss grunden i det 

arbete vi tog oss an i åk 3. Nu ville vi få in självbedömning och kamratbedömning i arbetet, 

eleverna skulle bli ännu mer aktiva själva i sitt lärande. Starten blev att vi diagnostiserade 

eleverna i svenska och matematik(kartläggning 1och 2) och utifrån detta arbetade vi vidare. 

Vi valde att börja i svenskan och med skrivning då vi tyckte att det var enklast för eleverna att 

själva uttrycka sig och se vad de hade med i sina texter och vad de saknade. Liknande arbete 

kan ni läsa om i rapporten från Sarah Nilsson, hur det kan se ut i svenska.  

 

Vi har också försökt att arbeta efter att använda frågor till eleverna som ger arbetet med 

lärande bedömning en utveckling och dessutom har vi arbetat mot att få en hög delaktighet i 

diskussionerna. Vi har använt oss av en metod där vi ser till att alla får svara genom att vi drar 

lappar med elevernas namn på. Detta kräver att alla är med och påkopplade på det vi 

diskuterar. Vi vill att eleverna är i sitt lärande hela tiden och att deras fokus ligger på vad de 

behöver utveckla. Christian Lundahl pratar om konvergensfrågor och divergens frågor dvs; 

 Konvergensfrågor: får eleven att söka sig fram genom många svar till det rätta svaret 

 Divergensfrågor: uppmuntrar eleven att komma på så många altenativa svar som 

möjligt 

Om man använder frågor av den typen öppnar man upp och ger eleverna en möjlighet att 

spinna vidare på egna tankar.  

 

Frågeställningen vi arbetat med har varit: 

 

 

 

 

Hur kan kamrat- och självbedömning tillsammans med 

feedback bli ett led i att medvetande göra eleverna om 

deras eget lärande? 
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2. Genomförande 

Genomförandet har bestått av 5 aktioner där jag bland annat använt mig av loggbok som K. 

Rönnerman(2010) skriver om som ett verktyg. Loggbok är ett centralt verktyg där man enkelt 

kan föra ner sina egna reflektioner och funderingar. Även C. R. P. Björndal(2007) förordar 

loggboken som verktyg och skriver i kapitel 3 i Det värderande ögat om hur man kan 

strukturera sin loggbok och då synliggöra flera dimensioner av situationerna. Under 2 aktioner 

har även filmande förekommit som ett verktyg och Björndal skriver om hur man förbereder 

och genomför filminspelning i Det värderande ögat i kapitel 4. Starka sidor vid 

filminspelning är att man kan se om sekvenserna flera gånger och då observera olika saker. 

Dessutom kan man gå tillbaka och se om hur många gånger man vill. Svaga sidor är bland 

annat att kameran kan påverka alla som är med så att situationen inte blir lika verklig som den 

varit utan kamera. 

Kartläggning 1: Genomförande av diagnos, 1:1 bedömning  

Genomförande av diagnos för åk 3 ur Förstå och använda tal (Bilaga 2). Diagnoserna 

genomfördes i halvklass(13 elever*2) för att eleverna skulle få en lugnare miljö, de som 

behövde fick läshjälp och några elever fick språk stöd. Allt för att minimera risken att bedöma 

fel saker på diagnosen. Till diagnosen hade vi skrivit ut en sammanställning av alla 

uppgifterna som finns i boken och dessa användes när vi redovisade varje elevs resultat. 

Genom att färgmarkera allt som eleverna kunde fick vi en tydlig bild över hur det såg ut för 

var och en. (Bilaga 3) Efter att diagnosen rättats så satte jag mig med eleverna en och en och 

gick igenom resultatet och såg på vad de skulle utveckla inom området talförståelse. Det blev 

ett långdraget arbete som tog flera veckor att genomföra. Vi har också fört in alla elevernas 

resultat i en matris så vi kan se om det är några specifika delar som fler fallerar på och där vi 

då måste sätta in resurser för att öka förståelsen. Arbete med det nya området riktades sedan 

mot de delar där vi såg att eleverna hade brister eller saknade kunskaper om. Diagnosen blev 

vårt riktmärke för vad undervisningen skulle riktas mot. 

Verktyg: loggbok, 

Kartläggning 2: Genomförande av diagnos på högre nivå  

En grupp på ca 6 elever presterade så pass bra på diagnosen att vi tillsammans hade svårt att 

se vad de skulle arbeta vidare med.  Vi satte oss tillsammans hela gruppen för att diskutera 

hur vi skulle gå vidare. Det blev en bra diskussion och de förstod också att de behövde gå 

vidare i sin matematiska kunskapsutveckling. Gemensamt tog de beslut om att de ville 

genomföra diagnosen för åk 4 (Bilaga 4)för att se om vi då kunde se något och sedan ta fasta 

på det i deras utveckling. Eleverna genomförde diagnosen och efteråt satte jag mig med 

gruppen för att gå igenom resultaten. Även här gjorde vi färgmarkeringar på allt som de 

kunde på sammanställning för att förtydliga elevernas kunskaper. Nu arbetade vi i grupp 

vilket minskade tidsåtgången väsentligt. Eleverna gick nu vidare utifrån det som vi 

tillsammans kommit fram till.  

Verktyg: loggbok 



Ulrika Broman,  Lärprocessledarutbildning  Magnarp 2013-02-11 
Grundskollärare 1-7 Ma/No/Eng  i Ängelholms kommun   

 sida 7 

Aktion 1:  

Samtal med fyra andra elever om hur de skulle kunna göra en självbedömning av ett nytt 

arbetsområde som vi satte igång med (Filmsekvens 1). Vi hade i ett tidigare skede gjort 

kamratbedömningar i svenska av deras egen producerade texter som jag nu gjorde jämförelse 

med för att leda in dem på hur en bedömning kan se ut. Eleverna bestämde sig för att 

färgmarkera uppgifterna de skulle arbeta med efter svårighetsgrad. Röd färg på svåra tal, grön 

färg på det som var lätt och en del av dem valde gul/ljusblå färg på det som var okej. När alla 

var klara med den sidan vi skulle arbeta med så stannade vi upp och tittade på varandras 

papper. Det blev tydligt för eleverna själva hur det såg ut, vilka uppgifter vi tillsammans 

borde arbeta mer med och vilka uppgifter som var och en skulle träna mer på. 

Verktyg Loggbok, videoobservation 

Aktion 2: 

Ett nytt arbetesområde om Bråktal presenteras, med tydliga mål och en 

bedömningsmatris(Bilaga 5) där eleverna kan se de olika nivåer som vi ska sträva efter att 

uppnå. Vi klargör och diskuterar vad de olika nivåerna och områdena betyder Verktyg: 

loggbok 

Aktion 3: 

Hela klassen får i en gruppstorlek av halvklass instruktion (filmsekvens 2) om hur 

färgmarkeringarna fungerar och alla får till uppgift att göra en egen bedömning av sin 

kunskap på varje uppgift det blir både kartläggning och självbedömning i fokus.  Eleverna 

arbetar på efter instruktionen med den nya kartläggningen på arbetsområdet. 

Verktyg: loggbok, videoobservation 

Aktion 4: 

Presentation av de olika uppgifter som eleverna ska kunna och eleverna får se på sin egen 

kartläggning. Nu sätter vi igång en träningsfas och det finns uppgifter i form av ett häfte på de 

olika delarna att tillgå för eleverna. Eleverna arbetar både tillsammans och enskilt under 

träningstiden. 

Verktyg: loggbok,  
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3. Resultat 

I loggbokskrivandet är det tydligt att vi behöver arbeta med att synliggöra lärandet för 

eleverna. Det blir också tydligt under tiden de olika aktionerna genomförs att efterhand som vi 

ökar elevernas medvetehet så ökar också deras engagemang.  

Inför första aktionen upplevde vi att allt för många av eleverna inte var medvetna om sin egen 

kunskap, en del trodde för mycket om sig själva andra för lite. Genomförandet av diagnosen – 

kartläggning 1 påvisade tydligt vilka områden som varje elev behövde arbeta vidare med och 

vi kunde också se vilka områden som alla elever behövde höja sin nivå inom. Det gav oss en 

riktning mot det fortsatta arbetet med talförståelsen. I loggboken kan man se tecken på att 

eleverna har fått syn på sin egen kunskap de flesta tog detta positivt men det fanns de elever 

som upplevde att det var jobbigt speciellt de som trodde sig kunna mer än vad diagnosen 

visade. Dessa elever fick möjligheten till ökat lärarstöd under lektionerna och vi stöttade dem 

så att de snabbt kunde se en förbättring av kunskapen. 

Kartläggning 2 gällde de elever som kommit så långt i sin utveckling att diagnosen tyvärr 

bara påvisade att de hade all kunskap på den genomförda diagnosen. Eleverna valde då själva 

att genomföra diagnosen för högre nivå och där kunde vi urskilja utvecklingsområden för dem 

alla. Här kan man genom loggboken se två kategorier hos eleverna de som sporras till nya 

kunskaper och förstår att det handlar om kunskap men vi kunde också urskilja de elever som 

är görare. När man går igenom loggboken ser man att lektion för lektion så är dessa elever 

upptagna med att göra allt utan att tänka på om det är just det moment som de behöver träna 

på. Tydligast var förändringen hos några elever som först nu kunde se att de var tvungna att 

göra andra uppgifter för att nå nästa kunskapsnivå än vad kompisarna gjorde. Här blev våra 

aktioner framgångsrika genom att de nu äntligen fokuserade på sin egen kunskap och 

utveckling. De började kräva andra uppgifter för att utvecklas och visade att de ville vidare. 

 

Aktion 1 bokfördes genom både loggbok och filmning. Denna skillnad var intressant att 

fokusera på. Vi kan på filmen se vad som händer och i loggoken läsa tankarna under samma 

lärstund. I mina tankar styr jag som lärare inte lika mycket som jag uppfattar att jag gör på 

filmen. Det är ett väldigt ledande samtal som syns på filmen. Filmsekvensen påvisar feedback 

men det blir också en väldigt ledande kommunikation från läraren.  

Analysen av filmsekvensen utgår ifrån interaktion, didaktik och ledarskap(Lindgren 2012) 

Didaktik Planeringen var grundlig och genomtänkt. Den var synlig i interaktionen 

med eleverna, tydligt mål formulerat, längden var ca 15 minuter totalt med 

arbetstid. 

Svårighetsgraden på den didaktiska biten var lagom men någon av 

uppgifterna i matematik kopplat till bedömningsuppgiften var svår. 

Eleverna gavs inte tillräckligt med utrymme i fasen när de skulle komma på 

något sätt att visa på uppgifternas svårighet. Tyvärr avbröt läraren deras 

egna tankar väldigt fort och otåligt för att leda dem in på det som läraren 

själv hade som tanke på fortsättningen. Samlärandet bestod mer av 

instruktioner. 

Eleverna kommenterade efterhand som de arbetade hur de färgmarkerade 

och tittade lite för mycket på varandra för att det ska vara helt rättvisande. 
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Gruppledarskap Läraren leder gruppen in i de tankar som använts i svenskan för att markera 

sina uppgifter efter upplevd svårighet. Genom att säga ” kan vi göra som vi 

gjorde på.” och ”Skulle det fungera även här?”    

Av 4 elever är någon ofokuserad men 3 av dem är med på tankarna och ser 

ut att fundera över om det skulle kunna vara möjligt. Läraren leder tillbaka 

den elev som inte är fokuserad genom att ta med personen i diskussionen 

och fånga in frågan igen.  

Lektionen är indelad, uppstrukturerad och planeringen följs. Tydlig 

tidsfördelning och positivt klimat. Eleverna hjälps åt med hur de löser 

uppgiften och diskuterar hur färgmarkeringen kan göras. 

Interaktion Tydligt gemensamt fokus någon elev är inte på från början men kommer in 

i gemenskapen medhjälp av att läraren avsiktligt drar in honom i 

diskussionen. 

Under arbetet ges kontinuerlig feedback av läraren och av elever. Positiva 

kommentarer och påvisad förståelse över hur elever löst färgmarkeringarna 

kommer från båda håll.  

 

Tanken med aktionen är att komma på ett sätt som vi kan använda då och då när vi jobbar för 

att markera uppgifter efter deras svårighetsgrad för varje individ. Efter ett ledande samtal 

kommer vi fram till att eleverna ska färgmarkera uppgifterna – röd=svår, grön=lätt och gul 

okej. Under filmsekvensen ser man tydligt att eleverna i slutet börjar jämföra sina resultat på 

de genomförda färgmarkerade uppgifterna. De kan berätta att vissa av uppgifterna tyckte flera 

elever var svåra och dessa behöver alla träna på medan andra uppgifter var mer på det 

individuella planet och här måste var och en träna på olika saker. När ett par av barnen 

berättat hur de färgmarkerat uppgifterna så kom det spontana reaktioner som ”Jag gjorde som 

Ardit på den uppgiften” och ”Jag och Alicia hade markerat samma sätt på uppgiften med 

ringarna”. Eleverna kom fram till att det var tydligt och de såg vilka uppgifter man själv 

behövde lägga ner träningstid på. 
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Aktion 2 är en presentation av nya mål inför ett nytt 

arbetsområde och kommunikationen mellan lärare och elev 

handlar bara om att eleverna ska ha en förståelse för vilken 

kunskap de ska nå och hur de kan komma dit. Det är svårt att 

mäta förståelsen men när eleverna sedan sätter igång sin 

träning så kan de uttala att de vill komma vidare och vi kan 

också diskutera var de befinner sig i bedömningsmatrisen. 

Enligt Kleins kriterier(pramling Samuelsson & Lindahl, 

1999) blir det innebörd i det vi lägger fram och det vi 

förklarar och sätter ord på tillsammans. Avsiktigheten är 

ömsesidig och eleverna är nu med i tankarna. Det 

förekommer viss dialog och ett visst samspel mellan läraren 

och eleverna som påvisar detta men även ett styrt och reglerat 

ledarskap finns med i processen. 

 

Aktion 3 blir en riktigt bra start på området, eleverna är fullt fokuserade på sin uppgift och de 

tar tag i sin egen bedömning med väldigt stort tålamod och intresse. Flera elever hamnar snart 

i svårigheter och nu börjar man undra om man måste göra allt eller om man kan hoppa över 

uppgifter, eftersom det är deras egen bedömning inför området som är viktigast så väljer de 

själva hur de gör. Resultatet blev därför väldigt skiftande och individuellt vilket gjorde att 

även feedbacken riktades mot varje elev. Färgmarkeringarna fungerade i stort sett för alla 

elever, men de är hårda i sin bedömning mot sig själva och det var mycket rött och gult som 

kom upp vid arbetet med uppgifterna.  

 

 

 

Didaktik Mål, syfte och innehåll är noga planerat och genomgånget för eleverna. 

Svårighetsgraden är något blandad men för syftet att lära ett sätt att 

markera för sig själv och oss lärare hur man upplever uppgifter är den 

väl genomtänkt med både enkla och svåra uppgifter. Lektionslängden 

är 40 minuter varav inledningen ca 10 minuter. 

Gruppledarskap Instruktionen är enkel och tydlig elever som varit med vid aktion 1 

hjälper till med förklaring.  

Tidsfördelningen av arbetet är fördelat på kortare instruktion och längre 

arbetsstund för att sedan återkoppla en kort stund och diskutera hur 

man upplevt arbetet. 

Interaktion  Svårt att engagera alla elever i gruppen från starten varpå vissa inte 

heller är med på hur de ska lösa uppgifterna. Det var två moment som 

nu i efterhand skulle gjorts som två moment inte sammanförts till ett. 

Eleverna skulle arbetat igenom pappret och sedan fått färgmarkera efter 

hur de upplevt uppgifterna i svårighetsgrad. 

Det var inte tydligt i filmen att det fanns feedback under arbetet vilket 

kan bero på att det var inte hela situationen som filmades.  
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Aktion 4 ger eleverna vetskap om hur deras egen kunskap. Under träningsfasen visar eleverna 

på den styrkan som bedömningarna har gett dem. Nu är de fokuserade på att lära och komma 

vidare i sin egen utveckling och de ber om hjälp av antingen en kompis eller en vuxen så fort 

man är lite osäker. Aktiviteten i klassrummet är fullständig och samarbetet mellan individer 

både vuxen/elev och elev/elev sker utifrån ett lärande perspektiv, eleverna vill lära sig inte 

bara göra. En flicka uttryckte det så här; 

- ”Ulrika, du förstå hon(kompis) kan ju inte bara skriva av mig jag måste förklara 

också.” 

Här blev det lärande för båda parter, även om eleverna kanske inte alltid ser det som att de lär 

mer själva när de förklarar. 

 

 

4. Analys 

 

Utifrån de nyckelstrategier som Lundahl(2011) skriver om har vi genomfört arbetet och tagit 

oss igenom dessa i tur och ordning för att till slut få eleverna att äga sin lärprocess. Den första 

strategin som handlar om att tydliggöra mål och kriterier för framgång har varit den del 

som eleverna varit invanda med innan vi började aktionsforskningen. Eleverna var vana med 

att vi presenterade mål och bedömningsmatriser för dem i alla skolämnen. Vi har under 

arbetet blivit tydligare även här och det har varit formulerat mer på elevens nivå. Den andra 

startegin som är att skapa aktiviteter som synliggör lärandet har vi använt oss av under 

aktionerna och parallellt har vi använt oss av detta i alla ämnen även om vi här bara betonar 

matematiken. Diagnoserna som vi använde oss av i kartläggningen är en del av denna strategi 

tillsammans med återkopplingen på individnivå. Här går den tredje strategin som handlar om 

återkoppling för att föra lärandet framåt hand i hand med kartläggningen. Även den 

gruppdiskussion som den starka gruppen elever hade är starkt kopplat till att synliggöra 

lärandet och den egna kunskapen. När eleverna använde sig av färgmarkeringarna stärktes 

processen, feedbacken blev tydligare och elevernas jämförande av varandras resultat gav dem 

en extra förståelse för att lärandet ser olika ut och tydligheten av att jag måste koncentrera 

mig på mitt lärande blev stor. Här blev det väldigt naturligt med kamratbedömning och 

eleverna och strategi fyra kom igång av sig själv, att aktivera eleverna som lärresurser för 

varandra. De kunde tillsammans se på både sina resultat på kartläggningarna och jämföra 

och på de senare uppgifterna i aktion 3 och 4 arbetade eleverna tillsammans och hjälptes åt för 

att nå högre kunskaper och få förståelse för området (Illeris, 2007)(Körling, 2011) 

 

Om eleverna idag är ägare av sin egen lärprocess som är den femte strategin kan man 

fundera över, vi är nog överens om att vi aldrig kommit så här långt om vi inte fokuserat på 

att ha eleverna med oss i processen. Eleverna har sedan vi synliggjort lärandet mer och mer 

själva sagt till när de behöver hjälp vi har fått en öppnare kommunikation mellan oss lärare 

och varje elev. Med hjälp av kartläggningarna och de aktioner där elevernas fokus riktats mot 

http://www.youtube.com/watch?v=s0r--Iu2ClM&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=Ow37GNG2obk&feature=relmfu
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påvisandet av deras egna kunskaper har vi i resultaten kunnat se tydliga förändringar där 

görandet förändrats till lärande. Det har också blivit så mycket självklarare att be om hjälp så 

fort man känner sig det minsta osäker. Nu har vi därför inte elever som sitter och gör bara för 

görandet utan nu sker görandet för att det ska bli en träning på en kunskap som man ännu inte 

har fått fullständig förståelse för. Detta såg vi tydligt i resultatet av de olika aktionerna och att 

eleverna var mer aktiva och att det även påverkade elevernas kunskapsnivåer i positiv 

riktning. Elever som inte kommit så långt i sin utveckling och de som kommit längst har 

påvisat det största engagemanget och ser verkligen till att de under lektionerna tränar på rätt 

saker. Någon elev som strävar efter att komma långt fram i ämnet har ännu inte förstått att det 

inte är görandet som har betydelse utan kunskapen som ska tränas. Så vi har inte nått 100% 

vad det gäller att eleverna ska äga sin lärprocess. Den grupp elever som kommit så pass långt 

i sin talförståelse att de tillsammans beslöt sig för att de ville göra ytterligare en kartläggning 

på högre nivå. Här kom äntligen den aha-upplevelse som vi så gärna vill få med kommentarer 

som ”Jaha, du menar att jag ska lära mig något när jag jobbar.” och fortsättningen ”då måste 

jag ju göra något annat för detta kan jag”. Alla 6 eleverna nådde inte hit men 4/6 förstod under 

diskussionerna att de kunde få mer kunskaper om de gjorde uppgifter anpassade efter deras 

behov. I loggboken kan man dessutom läsa om hur genomförandet påverkade resultatet. 

Eleverna blev ledda dit jag/vi ville att de skulle komma och färgmarkeringarna utvecklade 

elevernas egna bedömningar samtidigt som de också tillsammans kunde berätta att vissa 

uppgifter behövde vi tillsammans gå igenom mer så att alla kunde träna vidare, de bad om 

verktyg och metoder för att kunna lösa uppgifterna.  Vi använde oss av avsikt och 

ömsesidighet kring denna uppgift och hade ett gemensamt fokus på samma fenomen. Det blev 

en bra känsla, en lycklig stund i en lärande miljö.  

 

Under all träningstid ska det också tilläggas att feedbacken varit i fokus i undervisningen 

tillsammans med att hjälpa eleverna framåt genom att arbeta med ledande frågeställningar 

som hjälpt dem framåt i sitt lärande. Anne-Marie Körling (2011) skriver om Vygotsijfrågor 

som just öppnar upp elevernas tankar och hjälper dem vidare i processen med att få syn på sitt 

eget lärande. Vi har försökt att arbeta med frågor där alla blir delaktiga och där vi höjer 

lärandet till en nivå där det blir synligt. För att få det synligt måste ingången vara tydlig så att 

alla kommer med in i diskussionen och in i utvecklingszonen där lärandet sker enligt 

Vygotskij. Vi har fått lära oss att vända upp och ner på planerings ordningen mot hur vi 

planerade undervisningen innan för att få den formativa bedömningen att bli möjlig att 

genomföra. Anders Jönsson(2012) skriver om detta i sin bok och hur det blir formativt om vi 

först ser på kursplanerna och vilka förmågor som ska bedömas och först därefter planerar man 

själva undervisningen. 

 

Kleins kriterier för interaktion samt kriterierna för didaktik och gruppledarskap (Lindgren, 

2012) ger många funderingar på hur vi genomförde aktionerna. Aktion 1 kändes under 

genomförandet som en samspelande stund där läraren tillsammans med eleverna kom fram till 

en metod som de skulle kunna använda sig av. När man sedan ser filmen blir det väldigt 

tydligt att läraren styr eleverna till att se den möjliga metoden som användbar på de uppgifter 

de ska ta sig an. Däremot är det tydlig struktur och ser man till ledarskapet så känns det som 

att det ändå blir en dialog mellan läraren och eleverna. I Aktion 3 visar filmen tydligt en 
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introduktion där eleverna som hjälpte läraren vid första filmtillfället lyfts fram och får 

möjlighet att ge sin syn på de färgmarkeringar som vi nu vill att fler i klassen ska använda sig 

av. En gemensam faktor för båda filmaktionerna är att det finns tydligt samspel trots allvaret 

mellan läraren och eleverna. Eftersom eleverna inte är vana vid att det står en filmkamera i 

klassrummet så är det tystare än vad det brukar, allvaret i situationen tar tyvärr över. När vi 

iakttar varandra i klassrummet annars så ser vi tydligt hur eleverna bjuder på sig själva 

tillsammans med oss och de är öppna med glimten i ögat och humor. På ett klassråd tyckte 

någon av eleverna att vi till och med hade för roligt och skrattade för mycket för det skulle ju 

vara allvarligt i skolan.  

 

 

5. Avslutande reflektion 

En lärandeprocess ger så många ringar på vattnet och denna process har gett oss flera olika 

stärkande tecken på lärande. När elever får syn på sitt eget lärande så ger det dem extra energi 

och de lyfts rent kunskapsmässigt. Vårt arbete med att ge dem feedback och redskap för både 

egenbedömning och kamratbedömning gjorde att flera av eleverna som tidigare bara gjorde 

arbeten under tvång nu tränade på nya områden och nivåer utan en massa ”hot och tvång”. 

Någon elev kommenterade det hela med att vi lurat in honom/henne i lärandet, ”Ni har 

manipulerat mig så att jag jobbar nu”.  De elever som är högpresterande i gruppen har haft 

svårt att inte göra allt som presenterats som arbetsmaterial utan har ofta velat göra allt och 

sedan kanske lägga sig på sin egen nivå om tid finns. Nu efter processen arbetar även dessa 

elever direkt på sin nivå och accepterar att de inte kan hinna med sin egen träningsnivå om de 

även ska göra lägre nivåer.  

 

Under arbetet har det blivit väldigt tydligt att vi har delat in vårt arbete i faser. Vi har en 

inledningsfas där vi presenterar mål och syfte, därefter diagnostiserar vi eleverna och går 

igenom hur de ska ta sig an uppgifterna. Nästa fas blir en träningsfas där eleverna tränar på 

sina respektive utmaningar med hjälp av det stöd som var och en behöver. Innan slutfasen 

kommer, då vi gör en gemensam utvärdering och bedömning av varje elevs nivå, går vi in och 

ser på hur de ligger till och ger dem nya steg att utmana sig emot under arbetet. 

 

Vi ser nu att vi i vårt kommande arbete med nya klasser kommer att få in bedömning för 

lärande från början i planeringarna av undervisningen. Utveckling av de redskap vi ger 

eleverna är väl nästa steg för oss pedagoger, att kunna ge eleverna redskap som underlättar 

arbetet. Tankar om att vi ska få tillstånd en levande bedömning och skriftliga omdömen i 

Fronter som skrivs av både oss och eleverna under terminernas gång så fort det har hänt något 

lärande där någon kunskap befästs lägger man in en kommentar i ämnets/områdets omdöme. 

 

Utvecklingen hos mig som pedagog har varit att få syn på hur mycket längre man kan nå i 

kunskapsutvecklingen när eleven själv är så medveten om sin lärprocess. Att genom olika 

föreläsningar och litteraturstudier få kunskap om olika verktyg som ger det förväntade 

resultatet. Genom att vi testat på bedömning för lärande i flera ämnen så har vi också utbytt 

erfarenheter genom att se hur eleverna reagerar i de olika sammanhangen. Vi har kunnat ta 

lärdom av att iaktta hur eleverna hanterar situationerna och verktygen vi gett dem. 
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Diskussionerna har varit många och långa speciellt fastnade vi i hur man formulerar mål så att 

eleverna förstår dem. Att hitta verktyg för att få eleverna att få syn på sitt lärande har inte varit 

så svårt det var nog den lättare biten och sedan kom resten av sig själv. Vi märker däremot en 

skillnad, eleverna upplevde det mycket svårare i starten i matematiken mot vad de tyckte i 

svenskan. Språket ligger närmare dem och är väl enklare att se de olika kunskapsdelarna i än i 

matematiken. Det var också mycket enklare i te x skrivningen i svenskan att leta efter 

storbokstav och punkt, namn, blandade storlek på bokstäverna och början-mitt-slut i 

handlingen. 

 

Vi kommer att fortsätta med detta arbete och vi hoppas att det kan utvecklas ännu mer till 

fördel för eleverna. Att hitta strukturer som förenklar kommunikationen mellan oss och som 

synliggör lärandet för eleverna själva även i lägre åldrar är en utmaning som vi tar oss an till 

hösten. Arbetet ger oss en tydligare undervisning med fokus på varje elevs lärande och vi får 

en fantastisk dokumentation av elevernas kunskapsnivå av dem själva. Det är ju både deras 

upplevelse som dokumenteras och eras faktiska resultat i arbetet. Detta är en ekvation som 

kräver diskussioner med varje individ för att ge dem styrka i deras träning och fortsatta 

kunskapsutveckling. 

 

Utvecklingen som skett i arbetslaget är påtaglig och vi arbetar idag än mer med fokus på våra 

olika professioner och ser till våra intressen i arbetet med målen och eleverna. Vi har fått en 

tydlighet i vem som lägger fokus på vad och en balans med utmaningar där vi hjälps åt med 

olika lösnings möjligheter. Vi kopplar tydligt vårt arbete till styrdokumenten och vi har alla en 

drivkraft mot samma mål. Hur vi tar oss dit sker utifrån ett samspel med eleverna och våra 

egna tolkningar. Arbetet med aktionsforskningen har tagit arbetslaget över till en professionell 

nivå där det inte längre spelar någon större roll vilken ranking man har i gruppen. Det är 

främst redskapen som fört arbetet vidare men även diskussionerna som sedan dokumenterats 

har hjälpt oss vidare i vår utveckling. För några år sedan gick vi gemensamt en 

lärarledarskapsutbildning där vi fick syn på våra likheter respektive olikheter. Detta gav oss 

en grundförståelse varför var och en agerar som den gör och det blev början till att vi fördelat 

arbetet som det är idag. Fortsättningen kom nu i och med denna utbildning och vi har nu 

lyckats lyfta oss till ännu en dimension. Jag tänker att det som Harris(2002) skriver om är 

tydligt hos oss, de fyra olika dimensionerna i ett lärarledarskap det skiftar däremot vem som 

har vilken roll och vilken dimension som givetvis är mest i fokus. Vi turas om beroende på 

vad det är som planeras och vilken nivå planeringen kommit till. Mest intressant är det när 

man utmanas och får fundera ut varför det hade varit bra att göra eller skriva si eller så, det 

ger hela arbetet och utvecklingen ett lyft.  

 

Tankar som kommit är också att vi har en underbar grupp även om de är många så har vi kul 

tillsammans och alla vågar bjuda på sig själv och det spelar en viktig roll när man ska använda 

sig av kamratbedömning bland annat. Stämningen i klassrummet är avgörande för så mycket i 

undervisningen och vi har tur som har så fantastiska elever. Det finns 26 elever som alla är 

olika någon mer olik än någon annan men alla respekteras och får lov att vara sig själv. 
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Bilaga 1 

Bakgrund 

Förutsättningarna i verksamheten 

Rebbelberga skola är en F- 6 skola i centrala/norra delarna av Ängelholm, ca 400 vt/390 ht 2012 

elever finns i verksamheten som även innehåller en handfull förskolor. I arbetslaget för åk 2 (blivande 

åk 3) arbetar 4 lärare; 1st lågstadielärare 80%, 1st 1-7 lärare sv/so/eng 57,5%, 1st 1-7 lärare 

sv/so/drama 50% och 1 st1-7 lärare ma/no/(eng) 72,5%. Fördelningen ser ungefär lika ut inför 

nästkommande läsår. Elevgruppen består av 52 elever fördelade på 2 klasser. Utöver lärarna finns 3 

fritidspedagoger där 2 st står för simundervisningen med eleverna och 1 st är behjälplig i 

klassrumssituationerna 2 halvdagar under 2 av 3veckor. All idrott och musik på skolan undervisas av 

utbildade lärare utöver övrig resursfördelning.  

I vårt arbete med eleverna har vi sedan ht -11 haft tillgång till en dator/elev i en av de 2 klasserna i 

årskursen. Detta har gjort att undervisningen moderniserats och fått en hel del omstrukturering för 

att eleverna ska få använda sig av datorn i sin inlärning. 

Kvalitetsarbetet & kvalitetsredovisningen 

Skolans kvalitetsarbete har i och med ratten blivit uppdelat i flera delar vilket gör det svårt att snabbt 

få en överblick över kvalitetsredovisningen i sin helhet. När vi hade ett kvalitetsarbete som gick 

läsårsvis i alla delar blev det tydligare för oss vad som var förbättringsarbeten i organisationen. 

Tyvärr har kommunens gemensamma kvalitetsverktyg gjort det otydligare. Det har också gjort det 

svårt att se hela områdets delar för allt är uppdelat efter vilken arbetsplats du är på. Skolans värld ser 

inte ut som den på tex tekniska kontoret och vi har ett annat behov ändå ska våra verksamheter 

kvalitetssäkras på samma sätt, vilket inte är  lätt. Jag har valt att titta på några av delarna som rör 

arbetet i verksamheten där jag själv varit delaktig och främst arbetslagets egen del i 

kvalitetsredovisningen. 

”Under läsåret 10/11 har den långsiktiga fokuseringen på mål och bedömning fortsatt. Arbetet med 

att utveckla IUP med skriftliga omdömen har fortsatt varit ett prioriterat utvecklingsområde. 

Förberedelserna med att digitalisera IUP har påbörjats. Vidare intensifierades utvecklingsarbetet 

kopplat till Skola 2011 som innefattar implementering av nya kurs- och läroplaner. Delar av detta 

arbete kommer att ske centralt inom kommunen i form av föreläsningar och erfarenhetsutbyte. IUP – 

gruppen på skolan ansvarar för denna del. 

Med stöd av medel från Skolverket har vi under läsåret påbörjat ett projekt som syftar på en satsning 

mot matematikämnet. Fokus ligger på att utveckla matematikverkstaden, erbjuda handledning för 

pedagoger i problemlösning samt utveckla diagnosmaterial. Projektgruppen ansvarar.” 

Arbetet med mål och bedömning kopplat till Lgr 11 har fortsatt under läsåret 2011/2012 och 

kopplingen till våra IUP:er och de skriftliga omdömena på Fronter har tagit en stor del av vår tid.  

Detta arbete är inte alltid lätt utan i verkligheten ganska komplext, speciellt för oss som arbetar med 

de yngre eleverna. Samtidigt som man vill kunna ge eleverna en positiv respons på deras förmåga så 

ska vi bedöma dem i förhållande till målen för åk 3 och avgöra om vi tror att de kommer att klara 
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dessa eller inte. Om eleverna kommer att ha svårt att nå målen ska det upprättas åtgärdsprogram 

som ser till att de når målen. Arbetet med att få bra formuleringar i verktyget som i framtiden 

kommer att hjälpa oss har tagit tid och kraft och också gjort att vi lagt mycket tid på arbetet med 

detta i arbetslagen och lite tappat fart i skolutvecklingen på skolan som helhet även om vi i 

tvärgrupper diskuterat och hjälpt varandra med våra formuleringar. 

Arbetslagets mål såg ut som följer: 

A. Att få fungerande pedagogiskaplaneringar med skriftliga omdömen 
B. Att tillgodose varje elevs behov i sin läsutveckling 
C. Att få två fungerande grupper 

Vi kom fram till i utvärderingen att vi ständigt för varje ny Lpp blir bättre på att formulera oss men att 

vi fortfarande har svårigheter med omdömes biten där det är svårt för eleverna att vara med och 

göra en självbedömning och vi har som lärare svårt att få formuleringarna tydliga och lätta att 

bedöma. Läsutvecklingen gick riktigt bra och många av eleverna nådde längre än vi förväntade oss 

enligt bedömningen som gjordes efter Nya språket Lyfter. Grupperna och eleverna som vi arbetade 

med fungerade efter ett gediget värdegrundsarbete med SET metoden som grund. Här har vi idag 

kunnat gå ifrån arbetet i de 2 klasserna och arbetar idag i fler grupperingar. Stämning bland barnen 

är positiv och kreativ, detta hör vi också från många av föräldrarna och andra som besöker 

verksamheten. Barnen respekterar varandra för den man är och man hjälper snarare än stjälper.  

Arbetet med Lpp:erna hade kanske kunnat få en bättre grund om vi arbetat mer tillsammans med 

övriga pedagoger i åk 1-3. Vi tappade lite fart detta läsår när de nya kursplanerna skulle 

implementeras och vi kände att vi var lite i ofas beroende på vilken åk vi hade just nu. Det var svårt 

för pedagogerna i åk 3 att få det centrala innehållet i Lgr 11 att sammanflätas med målen att uppnå 

ur Lpo 94 som varit mål för dem under de 2 tidigare läsåren. Här har vi redan nu bestämt att vi ska ta 

ett ordentligt avstamp i arbetet under nästkommande läsår. 

Kulturanalysen 

Det är intressant att se på hur arbetsrelationerna/umgänget på skolan fungerar och hur de ordnar sig 

i olika situationer och sammanhang. I det stora hela har vi på vår skola en väldigt tydlig professionell 

inställning med många pedagogiska diskussioner och de flesta av oss känner att vi är/blir starka 

tillsammans i vårt arbete. Skolan har en fungerande utvecklingsgrupp(tidigare nämnd som IUP-

gruppen) bestående av 4 nyckelpersoner från olika nivåer i verksamheten som vill driva utveckling. 

Det finns en övergripande ”blågrupp”(namnet tillkom efter färgen på förra läroplanen) där varje 

arbetslag har en representant. I denna grupp sitter utvecklingsgruppen/nyckelpersonerna med som 

representanter från sina arbetslag. Utöver denna grupp finns det en trivsel/trygghetsgrupp som 

koncentrerar sig på de frågorna som handlar om värdegrunden och elevernas välmående. 

Vi har ett tydligt pedagogiskt/didaktiskt ledarskap där ledningen/rektorn väldigt tydligt ser till att det 

är vi pedagoger som styr utvecklingen tillsammans med honom. Rektorn är bra på att lyfta 

pedagogerna i sitt arbete och ge dem det stöd de behöver. Verksamhetsbesök är inplanerade 2 

gånger/läsår där man tillsammans efter en dags besök av rektorn noga diskuterar förutsättningarna 

och utvecklingen som skett i arbetslaget. Man lägger en plan för arbetslagets gemensamma 

målarbete tillsammans med rektorn. Utöver detta får man också 2 gånger/läsår enskilt samtal med 

densamme där målen återigen tas upp ur den enskilde lärarens synvinkel. 
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Infrastrukturen i skolverksamheten på Rebbelberga skola. 

 Grupperingar 
Elevgrupperingarna är ordnade åldershomogent och arbetslaget runt eleverna har samma 

gruppering. När det diskuteras pedagogik på skolnivå grupperar vi oss i tvärgrupper där alla 

åldrar representeras. Detta ger oss en samsyn inom hela skolan och alla blir delaktiga i 

spridningen av goda exempel. 

 Målhantering 
De gemensamma målen och visionerna på skolan har en tendens att diskuteras på det 

språkliga planet här skulle vi verkligen behöva diskutera utifrån dilemma situationer så att vi 

kommer ner i verksamheten och inte bara håller oss ovanför det verkliga arbetet i 

diskussionerna. Vi måste ner på görandenivå så att vi inte hamnar i situationen där man 

”låtsas göra det nya”(Blossing s. 27). För att hantera målen behöver vi låta arbetet ta tid och 

gå lugnt framåt igenom de olika faserna, att se det som en långsiktig förbättring. Här har vi 

på Rebbelberga skola en stark tendens att sätta igång många projekt som kommer in i 

initieringsfasen och knappt vidare i implementeringen innan vi sätter igång nya projekt. Kan 

också vara så att vi varit och petet för långt ner i målen och istället skulle vi kanske lagt oss på 

mål som går att genomföra oavsett ämne.  

 Kommunikation 
Kommunikationen på skolan har förenklats sedan vi fick Fronter som lärplattform/portal. 

Tack vare att man nu även har sett till att alla lärare och skolpersonal kommer att 

genomgå/har genomgått en pim-utbildning garanterar man också att det finns kunskaper hos 

all personal i IKT. Vi har en tydlig modell för hur kommunikationen ska flyta och var man 

hittar den information man behöver.  

 Beslutsordning 
Genom de olika grupperingar vi har som struktur så har alla möjlighet att påverka 

verksamheten och dess utformning och vi har en ledning som är väldigt mån om att lyssna in 

allas synpunkter 

 Makt- och ansvarsfördelning 
På Rebbelberga skola har vi en ansvarsfördelning som gör att man har befogenheter att 

handla inom sina ansvarsområden. Däremot borde vi få en tydligare rollfördelning så att 

förbättringsarbetena lever vidare och inte dör ut. Efter de sista projekten har vi haft en 

fungerande struktur där lärare fortsättera att hålla fokus på speciella områden även efter 

avslutat projekt. Här har vi kunnat se en tydlig förbättring så nu gäller det bara att fortsätta 

på den banan. 

 Normreglering 
Vi skulle behöva ta reda på hur normerna ser ut på skolan så att vi aktivt kan arbeta för att 

underlätta utvecklingsprocessen både på elev- och lärarnivå. Eleverna har inte alltid varit 

med i denna process men jag kan inte se att vi haft någon negativ påverkan från dem trots 

det. 

 Belöning 
Det har funnits belöning i form av kompetensutveckling och arbetsledande roller men i 

lönekurveret har det absolut inte varit tydligt. Här skulle det behövas synas mer vad som 

belönas. 

 Kvalitetssäkring 
Se ovan 
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På Rebbelberga skola finns en stark struktur med välorganiserade regelbundna möten och 

informationsflödet sker via Fronter. Effektiviteten är stark det sker ett ömsesidigt utbyte av 

information, synpunkter, argument och besluten tas i gemensamt och når ut till övriga medlemmar 

både muntligt och skriftligt via tydliga protokoll där man ser vad som diskuterats och vad som tagits 

beslut på även dagordningarna har samma upplägg och kommer ut i god tid så att man kan ha en 

diskussion i arbetslaget innan mötena. När man tittar på hur organisationen fungerar så ser det också 

olika ut beroende på i vilken del av organisationen du arbetar. Jag har valt att bara se på själva 

skolverksamheten(ej fritis) för att kunna fokusera på en del där jag själv är aktiv. 
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Bilaga 2   Förstå och använda tal delprov 3 
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Bilaga 3 

Lokal pedagogisk planering 

RO/Skola: Rebbelberga skola 

Arbetsområde:  Talområde 

Ämne: Matematik 

Termin/År:  ht 2012 

Tidsperiod: ht 2012 

Årskurs: åk 3 

 Ämnets syfte enligt grundskolans kursplan: 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 
metoder,  

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  
 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  
 föra och följa matematiska resonemang, och  
 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

 Centralt innehåll enligt grundskolans kursplan: 

Taluppfattning och tals användning 

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att 

ange antal och ordning. 

 De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 
 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning 

och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika 
situationer. 

 Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

Algebra 

 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 
 Hur enkla mönster i talföljder kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. 

Problemlösning 

 Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 
 Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. 
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 Arbetsområdets mål: 
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder när talen och 

svaren ligger inom heltalsområdet 0–200. 

Eleverna kan använda sig av huvudräkning för talområdet 0-20 på alla räknesätt. 

 Bedömning och utvärdering: 
Bedömningen kommer att ske utifrån diagnoserna i ”Förstå och använda tal” enligt följande: 

Uppgift Behandlar område Kommentar  

1 Uppåträkning med tiotalsövergång  

2 Nedåträkning med tiotalsövergång  

3 Uppåträkning med hundratalsövergång  

4 Uppåträkning med två i taget, udda tal  

5 Uppåträkning med tå i taget jämna tal  

6 Uppåträkning med fem i taget  

7 Positionssystemet  

8 Positionssystemet, att tiotal måste vara 7 och 9  

9 Nedåträkning med hundratalsövergång  

10 Användning av positionssystemet för att lägga till 100  

11 Uppskattning av ett tal på en tallinje 0 – 100. Talet är 
ungefär 71 men vilket tal som helst mellan 60 och 80 är 
rimligt och tyder på att eleven har känsla för storleken på 
talen i talområdet. 

 

12 Sambandet mellan en räknehändelse och ett uttryck. 
Uppgiften skiljer avsiktligt mellan förmågan att känna 
igen operationen från förmågan att lösa beräkningen.  

 

13 Sambandet mellan ett uttryck och en räknehändelse. Att 
kunna hitta på en rimlig räknehändelse för att illustrera 
en likhet tyder på förståelse för operationen. 

 

14 Kommutativitet. Uppfattar eleven kommutativiteten eller 
väljer han vilket altenativ som helst, som kopplar 
samman 18 och 15? Observera om eleven måste beräkna. 

 

15 Sambandet mellan en bild och ett multiplikationsuttryck.  

16 Uppfatta grupper av föremål som helheter.  

17 Sambandet mellanen räknehändelse och ett uttryck. 
Uppgiften skiljer avsiktligt mellan förmåga att identifiera 
operationen och förmåga att göra beräkningen. 

 

18 Tabellkunskap, addition.  

19 Tabellkunskap, subtraktion.  

20 Tabellkunskap, subtraktion.  

21 Generaliserad tabellkunskap, addition.  

22 Generaliserad tabellkunskap, addition.  

23 Generaliserad tabellkunskap, subtraktion.  

24 Addition tre ensiffriga tal i huvudet.  

25 Addition två tvåsiffriga tal i huvudet.  

26 Betydelsen av dubbelt. Dubblera talet i ett eller flera steg 
i huvudet. 

 

27 Skriftlig addition med tvåsiffriga tal, utan 
tiotalsövergångar. 

 

28 Skriftlig addition med tvåsiffriga tal, med 
tiotalsövergångar. 

 

29 Skriftlig subtraktion med växlingar.  
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Bilaga 4 förstå och använda tal delprov 4 
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Bilaga 5 

Lokal pedagogisk planering 

RO/Skola: Rebbelberga skola 

Arbetsområde: Bråk 

Ämne: Matematik 

Termin/År: vt 2013 

Tidsperiod: 

Årskurs: 3 

 Ämnets syfte enligt grundskolans kursplan: 
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att: 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

 Centralt innehåll enligt grundskolans kursplan: 
Taluppfattning 

 Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur 
enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.  

 Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer. 

Algebra 

 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 
 

 Arbetsområdets mål: 
 

 Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals 
inbördes relation samt genom att dela upp tal. 

 Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal 
delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk. 

 Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi 
med viss anpassning till problemets karaktär. 
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 Undervisning: 
Vi använder laborativa material för att synliggöra och förstå bråk. Förståelse av begreppen 

används i problemlösning. 

 

 Bedömning och utvärdering: 
 

 

 

Utveckling 
 

 

Begrepp 
Hälften dubbelt 

Kan ta hälften och 
dubbelt av antal inom 
talområde 0-100. 
 

Kan ta hälften och 
dubbelt av antal inom 
talområde 0-1000. 
 

 

Begrepp 
bråk 

Kan påvisa stambråk 
(bråk där täljaren är 
1)1/3, 1/4 av antal. 

Kan tolka och rita 1, 
1/3, 2/3 av ett antal. 

Kan tolka och rita bråk t 
ex Hur stor del är målad? 

Metod  
bråk 
 

Kan påvisa hälften av 
helhet. 
 

Visar på förståelse för 
hur följande bråk kan 
visas med bilder 
1=2/2=3/3=4/4. 
 

Kan visa på bråk där 
nämnaren och täljaren 
förändras i proportion, 
tex 1/2 = 2/4= 3/6= 
4/8 

Begrepp 
bråk 

Kan påvisa enkla bråk 
som 2/3, 1/4 av helheter. 
 
Kan storleksordna enkla 
bråk. 

Kan addera och 
subtrahera bråk med 
samma nämnare med 
hjälp av konkret 
materiel, bildspråk, 
vardagsspråk och 
mattespråk. 

Kan addera och 
subtrahera bråk med olika 
nämnare. 
 
Kan addera och 
subtrahera bråk med olika 
nämnare. 

Problemlösning 
bråk 

Löser problem med stöd. Löser enkla problem. 
 

Löser problem i flera 
steg. 
 

Problemlösning 
tillvägagångssätt 

 Väljer strategi med viss 
anpassning. 

Väljer lämplig strategi. 

 

 

 

 

 

 


