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Abstract

Syftet med den här artikeln är att beskriva ett sätt att organisera undervisning i grundskolans 

bland annat visat sig i större fokus och ökad förståelse hos dem för vad de ska lära, i stället för 
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en del grubblande kom jag fram till att jag ville pröva att lägga upp skolarbetet i form av 

presenterade mina tankar för eleverna samtidigt som jag berättade att jag från och med nu inte 

de blev färdiga med sitt pensum under veckan var de fria under eftermiddagar och helger: ren 

laget för en del elever medan andra var färdiga med sitt arbete redan på onsdagen, eller ännu 

jag bedömde att samtliga elever skulle klara av samt dessutom påbyggen för dem som behövde 

påbyggnadsuppdrag innebar att eleven endast erbjöds mer av samma efter att ha erövrat en viss 

Läraruppdraget handlar inte enbart om att realisera läroplanen med hjälp av olika 

som att uttolka strävansmål och förstå innebörder i styrdokument och att sedan omsätta 

en grupp elever där dramatiska relationsdramer lurar under ytan och kraftigt påverkar 

klassrumsklimatet, än planera, organisera, genomföra och dokumentera utvecklingssamtal 

och hon skriver: ”En följd av att se lärares arbete som att realisera pedagogiska modeller är 

dimensioner som skulle behöva ägnas en del tankemöda och utvecklingskraft, framför allt de 

1997, s 9)
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Syftet med denna artikel är att beskriva hur jag genom ett systematiskt arbete har utvecklat 

elevernas lärande genom att uppmärksamma dem på, samt öka deras medvetenhet om, innehåll 

bidrar till att eleverna i högre grad, medvetandegörs om vad det innebär att lära, vad det är 

I den nu gällande läroplanen för grundskolan kan man läsa: ”Skolan ska sträva efter att varje 

elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan att själv bedöma 

sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna 

uppfattning bidrar till att utveckla olika förmågor hos eleverna såsom till exempel förmåga att 

formulera en egen ståndpunkt och att se ur olika perspektiv, förmåga att analysera, värdera 

eleverna ska undervisas i olika kunskapsområden måste de även få möjlighet att lära sig vad 

som menas med ett gott arbete, hur man kan gå tillväga för att åstadkomma ett sådant samt 

I artikeln kommer jag också att beskriva hur jag lägger upp skolarbetet i treveckorsperioder 

sig genom att dels genomföra sina veckouppdrag samt dels fundera över och formulera 

ackommodering med vilket menas att eleven lär när hon eller han möter kunskap som gör att 

föreställningar kring olika fenomen och kunskapsobjekt kan jag som lärare få en uppfattning 
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Lärande sker även, menar jag, under de utvärderingar av samtalen som vi med jämna 

En övergripande strävan för mig är att så ofta som möjligt arrangera situationer som ger 

eleverna tillfälle att samtala kring olika lärandeobjekt och därmed till att interagera och 

begripligt och nyanserat och att förhålla sig på ett öppet sätt till olika ståndpunkter och 

Vidare ägnar vi gott om tid åt begreppsanalys vilket jag ser som ett mycket viktigt element i 

med de centrala begreppen inom ett moment eller arbetsområde har hon verktyg för att på ett 

Vid den skola där jag är verksam har vi kommit överens om att använda portfoliomodellen 

Vi arbetar också en hel del med så kallade öppna frågor med vilka jag avser sådana 

Under det fortlöpande arbetet med att skapa veckouppdrag för eleverna ägnar jag mig 

Mitt mål är att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskapskvaliteter och förmågor 

såsom att kunna ta till sig ny fakta och nya begrepp, att kunna systematisera och hitta mönster, 

att kunna jämföra och uppfatta likheter och skillnader, att kunna uppfatta och sammanfatta 

budskapet i ett innehåll, såväl faktamässigt som förståelsemässigt, att kunna formulera sina 
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tankar och uppfattningar så att mottagaren förstår, att kunna relatera och generalisera och 

därmed kunna tillämpa sin kunskap i nya sammanhang, förmåga till perspektivbyte i tid och 

konstruktivistiska lärandeteorin har påverkat mig på så sätt att jag, i min undervisning, har 

med mig tanken att varje individ just konstruerar sin egen bild av verkligheten, och att det 

då blir min uppgift som läraren att avtäcka, att försöka förstå och att utveckla och utmana 

Min övertygelse är att människans sociala omgivning och den mänskliga kommunikationen 

har mycket stor betydelse för lärandeprocessen och detta ser jag som spår av den sociokulturella 

Sannolikt är jag i min undervisning även påverkad av andra teoribildningar såsom 

lektionspassen och slutföra sina veckouppdrag inom angiven tid och därmed befrias från 

Min uppfattning och erfarenhet är att, när lärare formulerar mål och kriterier fokuserar man 

Inte blott bör kunskapandet förskjutas från uppnåendemålen mot strävansmålen utan viktigt 

brukar tala om och beskriva dem för mina elever på det här sättet; uppnåendemål beskriver hur 

det ser ut ”när man är framme”, verben i dessa mål står still, antingen är målen uppnådda eller 
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vid kollektiva aktiviteter och det hjälper oss att bättre både se och höra varandra vid samtal 

Det allra mest centrala och helt omistliga momentet i den pedagogiska modell som jag 

det inlärda någon eftertanke blir det hela, enligt min uppfattning, snarast ett mekaniskt 

vanligt tänkande eller grubblande genom att den är påtagligt målinriktad, att den genomförs 

med någon form av systematik och struktur där syftet är att distansera sig från gamla 

2005, s 91) 

samtal och samspel som kunskapens själva hemvist, han skriver: ”Men mänskliga kunskaper 

såväl fakta- som berättande texter i olika ämnen fungerar väl som underlag för arbetet med att 

ansträngningar under eget arbete fångas således upp och vi drar sedan nytta av dessa, de blir 

eleven med egna ord beskriver vad den lärt, hur detta har gått till samt vad som är mål och 
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med goda frågeställningar bidrar till att de utvecklar förmågor som att kunna se ur olika 

perspektiv, att nyansera sina uppfattningar och komma bort ifrån att alltför mycket se saker och 

De goda frågeställningarna karakteriseras av följande: 

Eleverna får kategorisera något för varandra och sedan jämföra sina kategoriseringar för att 

Eleverna får tillsammans bedöma om uppgifterna är bra eller dåliga i den meningen att de 

Ett verktyg som vi använder är så kallade öppna frågor, med öppna frågeställningar menar 

jag här sådana frågeställningar som ger eleven möjlighet att föra ett resonemang som svar på 
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Vi tränar att lyssna omsorgsfullt genom att ge varandra odelad uppmärksamhet och genom att 

Under det kollektiva samtalet kan föreställningar, uppfattningar och åsikter befrukta, 

varandra, debattera, argumentera och ompröva uppfattningar och synpunkter sker med all 

blir därför viktigt för mig som lärare att arrangera undervisningen så att elevernas 

väl fångats in kan vi gå vidare med att undersöka, jämföra och värdera och på så sätt ta till oss 

först hålla fram det positiva, ge konkreta exempel på vilka kvaliteter arbetet har för att sedan 

vis till undervisningsinnehåll och de ger oss anledning att föra samtal kring till exempel 

Ibland passar förmågan att kunna memorera bäst medan, i ett annat sammanhang, förmågan att 
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innebär ett bekymmer, men om vi håller oss till allmänt responsgivande kring förtjänster med 

åtskilligt av träning innan eleverna uppnår en god förmåga att respondera på varandras arbeten 

Som jag ser det gäller det inte enbart att, tillsammans med eleverna, undersöka faktabetonade 

läro- och kursplaner vimlar det av begrepp som man inte bara kan utan bör ägna gott om 

Att arbeta med begrepp behöver inte enbart betyda att man ser till att eleverna förstår och 

förenklat beskrivas som att man under en längre tid väljer ut och samlar särskilt värdefulla 

eleven att, då och då, återvända till sig själv och de tankar och uppfattningar hon eller han hade 

lärande gagnas, enligt min uppfattning, inte av att bygga upp en sprängfylld portfoliopärm med 



13Skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan Artikel nummer 3/2009

Alla delar jag beskrivit ovan har lett fram till en modell med veckovisa uppdrag som jag här 

exempel röra sig om förmåga att systematisera och hitta mönster, att kunna sammanfatta och 

det kan även röra sig om sådant som att träna memoreringsförmåga eller förmåga att återge 

 Eget arbete, är ett av många sätt att organisera undervisning, jag ser detta arbetssätt inte 

blott som en form utan även som en del av undervisningens innehåll i den meningen att 

Mina bevekelsegrunder för att organisera en del av skolarbetet i form av eget arbete är:

kartlägger och undersöker vilken förförståelse de har, jag inspirerar och väcker tankar hos dem 

eleverna blir insatta i mina tankar och arbetssätt kan även de själva komma med förslag på 

När eleverna väl är förberedda och insatta i mål och mening med kunskapsområdet presenterar 

Vidare beskrivs hur eleverna ska arbeta för att nå dessa mål, vilka material de behöver samt 
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skriva in datum för när ett uppdrag är slutfört samt plats för föräldrars kommentarer kring 

sig på, om de vill arbeta enskilt eller i par eller i grupp, huruvida de ska använda dator eller 

med de olika uppdragen, hur vi gjorde och varför, vad de eventuellt skulle kunna förbättra 

de har arbetat med ett uppdrag, sker sannolikt ett lärande, denna stund blir till ytterligare 

förfarande så erbjuds föräldrarna en möjlighet att regelbundet få ta del av barnets lärande och 

Eleven väljer med jämna mellanrum ut ett arbete från veckans uppdrag att spara i sin 

också välja att berätta och beskriva vad det innebär att kunna det som de nu kan, exempelvis 

Efter att samtliga elever har genomfört sina uppdrag samt presenterat sina arbeten för någon 

Vi går tillbaka till målen för de olika uppdragen och kollar upp huruvida de kan sägas 

Eleverna får ett antal frågeställningar att förhålla sig till som vi jobbar med muntligt eller 
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Min uppfattning är att elevernas lärande utvecklas när undervisningen organiseras på det 

Jag kan till exempel ibland höra hur de resonerar om vad meningen med ett uppdrag egentligen 

jag att många elever klarar av att driva samtalen så att det kommer att handla om just deras 

lärande och mindre om hur de till exempel ligger till i förhållande till kamraterna, vilket många 

man kan säga att elevernas kunskapssyn, deras uppfattningar om kunskap och lärande har 

förändrats, breddats och fördjupats och jag anser att det inte minst beror på de muntliga och 

att görandet och produkten inte är det samma som slutmålet utan att lärandeprocessen och 

Jag ser vidare att elevernas motivation har ökat med det här arbetssättet och jag vill tro 

att detta inte enbart beror på moroten att slippa att sitta hemma och jobba med skolarbetet på 

kvällarna, utan att även en ökad delaktighet i och medvetenhet om lärandeprocessen har lett till 

Själv får jag som lärare en mycket god uppfattning om vars och ens kunskapsutveckling i 

och med att jag varje vecka tar del av elevernas prestationer när jag går igenom och responderar 

bättre menar jag att eleverna, vilket är vanligt på mellanstadiet, numera inte bara återberättar 

målbeskrivningar, redogörelser för hur arbetet har skett, vad som gått bra respektive mindre 

att låta dem göra jämförelser kring innehållet i redovisningarna, eller genom att låta dem ta 
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hon har behövt ta reda på fakta och besvara olika frågeställningar innan hon kunnat gå vidare 

som ligger i samtal och diskussioner: ”Kan vi inte prata nu? Jag tycker att jag lär mig så mycket 

När jag ibland stöter på gamla elever brukar jag fråga dem hur det har gått för dem i deras 

den inställning och syn på kunskap och lärande som de har fått med sig, även om de inte direkt 

feed back från elevernas nuvarande lärare med samma innebörd och en ”gammal” förälder som 

jag nyligen träffade på, berättade att hennes son får mycket uppskattning från högstadielärarna 

En oväntad upptäckt som jag har gjort under resans gång är att strukturen och arbetssättet med 

veckouppdragen har lett till att föräldrarna blir tryggare i och med att de får större  möjlighet 

tiden går blir föräldrarna mer och mer hemmastadda i arbetssättet och insatta i grundtankarna 

En annan effekt som jag har fått syn på är att det här arbetssättet fungerar smidigt när jag 

och oberoende i och med att de är införstådda med vad arbetet går ut på och hur det ska 

bekymmer eftersom de bara kan fortsätta sitt arbete därhemma eller på resan, eller vad det kan 

En tredje iakttagelse är att arbetssättet inbjuder till och ger gott om möjlighet att träna 

lära och jag glädjer mig som lärare åt att få uppleva hur eleverna tillsammans diskuterar och 

Eleverna spar alla sina veckoarbetsscheman i sina portfolior, vilket innebär att de får en 

tittar igenom alla dessa planeringar i slutet av sexan kan man se hur imponerade de är över allt 
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Fortfarande är det största bekymret för mig att få alla elever att inse att prioritet ett inte är att 

Jag har också insett att jag ibland behöver bryta av med annat för att systemet med 

veckouppdragen inte ska bli alltför mekaniskt och enahanda så att arbetsformen inte tar över på 

Jag ser, som redan nämnts, stora möjligheter till lärande för eleverna när vi ägnar oss åt det 

Det har varit en lång och spännande resa från mina först trevande försök att utveckla min praktik 

att individualisera veckouppdragen har jag kommit en bit, men min strävan är att försöka att 

Jag pekade tidigare på att jag ser en risk med att arbetet med veckouppdragen blir litet 

består uppdragen till stor del i att läsa och skriva men jag kan tänka mig att eleverna skulle 

hitta samarbetspartners, likasinnade vid min skola som tillsammans med mig vill utveckla 
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