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Sammanfattning 
Syftet med detta utvecklingsarbete har varit att öka kunskapen om hur kollaborativ 

undervisning och en kollaborativ bedömningsprocess påverkar lärandet och måluppfyllelsen i 

ämnet geografi. Lektionsserien genomfördes med två klasser i årskurs 8. Kollaborativt lärande 

handlar om ett i högre grad delat ansvar mellan lärare och elever för undervisningens 

utformning, innehåll och bedömning samt att möjliggöra för eleverna att bygga kunskap 

tillsammans. Eleverna arbetade i grupp hela lektionsserien, gavs möjlighet att påverka 

undervisningens innehåll och gjordes delaktiga i bedömningsprocessen. Grunden i det 

didaktiska upplägget var att kunskapskraven utgjorde den röda tråden i lärandet men att 

eleverna utifrån intresse och förkunskaper kunde påverka innehållet.  

Klassrumsobservationer, elevers loggböcker, bedömningar av grupparbeten och intervjuer med 

sju elever har utgjort underlag för den kvalitativa analysen. Studien visar på skiftande 

förutsättningar bland eleverna att tillgodogöra sig det kollaborativa arbetssättet. Vissa elever 

gynnades av ökat inflytande och ansvar medan andra elever hade behövt tydligare ramar och 

instruktioner. En slutsats från dessa studie är att den kollaborativa ansatsen gav bra 

förutsättningar för att fånga elevernas intresse och bygga vidare på deras förkunskaper. Det 

skulle också behövas längre tid och mer övning för många elever för att fullt ut tillgodogöra sig 

arbetssättet.   
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 Inledning 

I det här utvecklingsarbetet utvärderas och analyseras en lektionsserie i ämnet geografi som 

genomfördes i årskurs 8 på en högstadieskola i Vallentuna kommun. Det som studerades närmre 

var effekterna på måluppfyllelse och lärande av ett kollaborativt arbetssätt. Kollaborativt 

lärande handlar om ett i högre grad delat ansvar mellan lärare och elever för undervisningens 

utformning, innehåll och bedömning samt att möjliggöra för eleverna att bygga kunskap 

tillsammans (Davidson & Major, 2014). Mitt intresse för det kollaborativa arbetssättet har att 

göra med min pedagogiska grundsyn. Den grundsynen influeras av min bakgrund som 

lagidrottare och projektledare samt insikten om att jag själv lär mig väldigt bra i utbytet med 

andra. Som projektledare handlar det om att få olika människor, med olika styrkor, kompetenser 

och förståelsehorisonter att mötas och lyckas uppnå resultat som inte hade gått att nå utan 

samarbete dessa emellan.  

Grupparbete som arbetsform tränar, enligt Granström och Hammar Chiriac (2012) inte bara den 

viktiga förmågan att samarbeta utan rymmer även en stor potential för ämnesinlärning. Trots 

detta undviker många lärare arbetsformen. Delvis på grund av negativa erfarenheter av 

grupparbete men också eftersom många lärare uppfattar grupparbete som ineffektivt för 

ämnesinlärning (Granström & Hammar Chiriac, 2012).  

Något annat många lärare tvekar inför är att dela med sig av ansvaret för lärandet och 

bedömningen med eleverna. Detta till stor del på grund av att läraren inte har tilltro till att 

eleverna kan och kommer ta det ansvaret (Black, Harrisson, Lee, Marshall & William, 2003).   

Formativ bedömning från läraren är effektfullt för lärandet men på kort och lång sikt är 

förmågan att själv ta ansvar för sitt lärande genom bland annat självbedömning ännu mer 

effektfullt (Jönsson, 2017).  

Med hänsyn till de didaktiska utgångspunkterna som jag refererar till ovanför är mitt valda 

område, kollaborativt lärande, intressant eftersom det kan ge stor effekt för lärandet när läraren 

sätter stor tilltro till elevernas kapacitet och om grupparbete som arbetsform kan leva upp till 

sin potential.  

 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att öka kunskapen om hur kollaborativ undervisning och 

en kollaborativ bedömningsprocess påverkar lärandet och måluppfyllelsen i ämnet geografi 

   Frågeställningar 

1. Hur påverkas elevernas lärande och måluppfyllelse av ett ökat inflytande över 

undervisningsinnehållet? 

2. Hur påverkas elevernas lärande och måluppfyllelse av ett ökat deltagande i 

bedömningsprocessen? 

3. Hur påverkas elevernas lärande och måluppfyllelse av att arbeta i grupp? 

De tre frågeställningarna bygger på min tolkning av vad kollaborativ undervisning och 

bedömningsprocess består av vilket utvecklas i avsnitt 3.3 och 3.4. I avsnitt 4 förtydligas 

kopplingen mellan lektionsupplägget och frågeställningarna.    
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 Bakgrund 

Bakgrunden är disponerad för att först ge en koppling mellan utvecklingsarbetets syfte och 

läroplanen för grundskolan. En beskrivning av arbetets sociokulturella perspektiv på pedagogik 

följs av avsnitt om kollaborativt lärande och undervisning, perspektiv på bedömning och 

kollaborativ bedömning. Bakgrundsavsnittet avslutas med en kort beskrivning av 

geografiämnet på högstadiet och det centrala innehåll och kunskapskrav som legat till grund för 

lektionsplaneringen.  

3.1. Kollaborativ undervisning och skolans styrdokument 

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet från 2011 (Skolverket, 

2011a) anger att mål, innehåll och arbetsform för utbildningen ska vara tydliga för att 

möjliggöra elevers inflytande och påverkan. Demokratiska arbetsformer ska utveckla elevens 

egen förmåga att ta ansvar och elevernas initiativkraft och ansvarstagande ska stärkas genom 

både individuellt arbete och tillsammans med andra. Läraren ska utgå ifrån att eleverna vill och 

kan ta ansvar för sitt lärande samt ge elever reellt inflytande över det gemensamma lärandet. 

Ett mål är att eleverna själva ska bemästra självbedömning och se den egna och andras 

bedömning i relation till ansträngning och förutsättningar (Skolverket, 2011a).  

Ovanstående riktlinjer stämmer väl överens med målen för kollaborativt lärande (se avsnitt 3.3) 

och ger läraren stöd för att kliva ut ur komfort-zonen och våga dela med sig av ansvaret för 

undervisningens innehåll, utformning och bedömning till eleverna. Vidare ger riktlinjerna 

läraren stöd för att våga tro på att interaktionen och samarbetet mellan elever och mellan lärare 

och elever rymmer stor potential för lärande och utveckling.  

3.2. Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij formulerade sina idéer kring det Sociokulturella perspektivet under en kort men 

intensiv period i början av Sovjet-eran. Han gjorde det med en marxistisk- materialistisk 

filosofisk utgångspunkt (Säljö, 2011).  

Vygotskij betonar att det finns en socio-kulturell-historisk dialektik kopplat till barnets lärande 

och utveckling. Eleven påverkas av sin sociala, kulturella kontext men är också en kreativ 

varelse som är med och skapar historien (Strandberg, 2006). Eleven förväntas vara med och 

förändra världen och skapa sin egen världsbild tillsammans med andra och inte bara 

reproducera en given kultur (Säljö, 2011). Dialektiken mellan elev och omvärld handlar också 

om att när barnet växer och lär sig nya saker så omformar barnet sin världsbild kontinuerligt 

och vilken miljö och kulturell kontext eleven rör sig i är avgörande för hur eleven utvecklas 

(Strandberg, 2006).       

Lourenço (2012) beskriver Vygotskijs teori som att lärande sker utifrån och in (eller utifrån och 

sedan inifrån). Med detta menas att eleven deltar i en social, kollektiv läroprocess, eller 

använder verktyg som är en del av den sociala kulturen, för att bemästra ett lärosteg i sin 

proximala utvecklingszon. Efter detta externa lärande kommer den interna utvecklingen.  

Eleven lär sig genom att delta i sociala lärandeaktiviteter i skolan. Lärarens fokus blir därmed 

inte individen utan lärogemenskapen, en situation där alla elever inte kan allt men genom sitt 
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deltagande bidrar till det gemensamma kunnandet och där deltagandet är grunden för att eleven 

ska kunna mediera lärande till andra och tvärtom (Dysthe, 2003).  

Dysthe (2003) menar att även om allt lärande i någon grad är socialt så finns det också 

individuella aspekter. Dels elevens ansvar för sitt eget lärande men också kopplat till elevens 

egen kontext som påverkar individernas appropriering av det kollektiva lärandet. Strandberg 

(2006) framhåller också att det externa lärandet i grupp behöver varvas med det inre samtalet 

där eleven processar det intermentala och approprierar kunskaperna i eget tänkande arbete.   

Ett sociokulturellt perspektiv handlar till stor del om interaktioner, aktiviteter och 

utvecklingszoner (Strandberg, 2006). Läraren behöver således aktivt planera för: 

 Interaktion mellan elever och mellan elev och lärare där eleven tillsammans med andra 

eller med hjälp av andra kan lösa uppgifter och uppnå lärande. 

 Aktiviteter där eleven får pröva och skapa erfarenheter. När erfarenheten att pröva 

praktiskt möter andra inre kunskapsprocesser som den språkliga eller den vetenskapliga 

sker utvecklingen genom kvalitativa språng där eleven omstrukturerar sitt sätt att tänka. 

 Hur eleven ska få utmaningar som ligger i deras proximala utvecklingszon så att de får 

möjlighet att lära på en högre nivå med hjälp av interaktion och olika slags verktyg för 

lärande vilket hjälper eleven till utveckling av det inre tänkandet.   

Detta perspektiv på lärande tycker jag återspeglas på ett tydligt sätt i idéerna om kollaborativt 

lärande som beskrivs i följande avsnitt. I avsnittet om bedömning görs ytterligare kopplingar 

till det sociokulturella perspektivet.  

3.3. Kollaborativt lärande och undervisning 

Målen med kollaborativ undervisning är bland annat att eleven på riktigt ska ta ansvar för det 

gemensamma arbetet och att möjliggöra för eleverna att bygga kunskap tillsammans. Ansvaret 

för lärandet behöver därför i högre grad flyttas från läraren till eleverna som genom att sträva 

efter ett gemensamt mål bygger kunskap i interaktionen mellan varandra (Davidson & Major, 

2014).  

Metoden bygger på följande förutsättningar (Davidson & Major, 2014):  

 en gemensam uppgift som passar för grupparbete,  

 interaktion i smågrupper fokuserat på uppgiften,  

 en vilja att hjälpa varandra bland eleverna för att lösa uppgiften tillsammans,  

 individuellt ansvar för eleven att lära sig och bidra till måluppfyllelse, samt 

 ömsesidigt beroende av varandra i det gemensamma arbetet 

Fohlin (2016) lyfter i ett blogginlägg fram James Nottinghams undervisningsfilosofi som 

exempel på kollaborativt lärande. Nottingham (2017) talar om strävan efter att eleverna ska nå 

Eureka-moment där lösningen på ett problem de har fått kämpa med till slut kommer till dem. 

För att skapa ett engagemang hos eleverna behöver läraren locka eleverna ur deras komfort-

zon, något han likställer med att vara i sin proximala utvecklingszon. I denna zon har eleverna 

möjlighet att lära sig och göra framsteg. Eftersom proximal utvecklingszon är för komplicerat 
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för eleverna att ta till sig kallar han denna zon för lärandegropen, ”the pit” på engelska (se figur 

1).  

 

Figur 1: Nottingham (2017) talar om Vygotskijs proximala utvecklingszon som "Lärandegropen". 

Elevens förkunskap utmanas och ifrågasätts vilket skapar en kognitiv konflikt som in sin tur leder till 

konstruktionen av ny kunskap och utveckling. 

Nottingham (2017) beskriver vikten av att eleverna och läraren hjälper varandra för att utmana 

sina förkunskaper och att den elev som tar sig upp ur gropen kan hjälpa den elev som ännu är 

kvar i gropen vilket är en substantiell del av det kollaborativa lärandet.  

3.4. Bedömning 

Perspektiv på bedömning i skolan 

Bedömning i skolan har en makt- och kontrollaspekt i relationen mellan lärare och elev. 

Lärarens bedömning har historiskt och även idag ett starkt fokus på urvalsfunktionen inför 

vidare studier och senare karriärmöjligheter. Urvalsfunktionen hos betyg tenderar att 

reproducera den sociala ordningen. Detta eftersom barn med bättre förutsättningar, till exempel 

gällande föräldrarnas utbildningsbakgrund, har lättare att knäcka koden för sociala interaktioner 

och läroplanens innehåll. Urvalsfunktionen skiljer ut dem som passar in i det nuvarande 

systemet från de som inte anses kunna ta sig vidare i utbildningssystemet (Gipps, 2001).  

Med ett sociokulturellt perspektiv är all kunskap kopplad till den sociala kontext som individen 

befinner sig i. Kunskap är inte medfödd utan konstrueras i samspel med andra människor och 

inte minst genom språket. Olika typer av kunskap värderas också olika beroende på social 

kontext. Detta innebär att om elevens sociala kontext speglar den kontext som läroplanen 

bygger på kommer eleven ha lättare att knäcka koden till de högre betygen i skolan. En syn på 

kunskap som absolut och generell riskerar också att nedvärdera elever vars förmåga till högre 

tänkande och skapande är god men inte passar in i läroplanens mall (Jönsson, 2017). 
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Enligt Jönsson (2017) behöver eleverna få en likvärdig möjlighet att förstå hur läraren kommer 

bedöma deras kunskaper och förmågor. Målen och kriterierna behöver vara tydliga för eleven 

för att minska effekterna av elevernas olika förförståelse av förväntningarna på dem. Samtidigt 

går det inte att beskriva exakt vad eleverna ska kunna eller hur målen ska nås eftersom eleverna 

har rätt till en likvärdig bedömning av de kunskaper som blir resultatet av lärandet utifrån att 

varje elev approprierar kunskapen på olika sätt (Jönsson, 2017).  

Strandberg (2006) lyfter fram Vygotskijs grundantagande om interaktionens stora betydelse vid 

lärande och framför allt elevens delaktighet. Han föreslår bland annat att i grupper låta eleverna 

få vara med och utforma lärandet. Eleverna kan i början av lektionsserien få utforska temats 

innehåll och hur lärandet skulle kunna gå till. Strandberg (2006) menar att det är intressant att 

vid bedömningen se till vad eleven klarar i interaktion med andra elever och läraren och inte 

enbart vad eleven klarar på egen hand.  

Kollaborativ bedömning 

Ett kollaborativt synsätt på bedömning innebär att bedömningen är integrerad i undervisning 

och lärande (Gyllander Torkildsen, 2016). Precis som för kollaborativ undervisning generellt 

så handlar kollaborativ bedömning om att läraren delar med sig av ansvaret för bedömningen 

till eleven, ger denne rätt förutsättningar att dela det ansvaret, samt att eleverna får möjlighet 

att lära sig tillsammans och av varandra.  Kollaborativ bedömning bygger på att både elev och 

lärare vet vart eleven är på väg, vart eleven är nu och hur eleven kommer vidare mot målet 

(Gyllander Torkildsen, 2016). 

Förmågan till självbedömning är enligt Jönsson (2017) inte en generell förmåga i den 

bemärkelsen att elever som blivit duktiga på att bedöma sitt lärande i ett ämne inte 

nödvändigtvis är duktigare än nybörjarstudenter på självbedömning i ett annat ämne. Jönsson 

tolkar självbedömning för lärande så som att den behöver tränas upp i förhållande till mål och 

kriterier (precis som läraren gör), vara formativ, vara till för elevernas skull och vara en 

integrerad del av undervisningen. Med detta synsätt, skriver Jönsson (2017), blir det mest 

effektiva sättet att träna på självbedömning att genomföra bedömningen av sina prestationer 

tillsammans med läraren för att kunna förstå hur läraren resonerar och sedermera kunna 

använda denna förståelse i sin egen självbedömning.     

Kollaborativ bedömning kan enligt ovanstående definieras som kombinationen av att eleven får 

öva på att tolka och bedöma sitt eget och andras arbeten samt att eleven får möjlighet att förstå 

hur läraren resonerar vid bedömning. Därmed kan enligt mig både formativ bedömning, 

självbedömning och kamratbedömning utgöra beståndsdelarna i kollaborativ bedömning.  

Individuellt underlag för bedömning vid kollaborativ undervisning 

Varje enskild elev har rätt att få veta skälen till varför denna fick ett visst betyg (Skollag, SFS 

2010:800, kap 3, 17 §). Därför är det lärarens uppgift att utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling utifrån all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 

kunskapskraven (Skolverket, 2011a). Därför behöver läraren försäkra sig om att tillräckligt 

bedömningsunderlag finns för varje enskild elev. 

En av utmaningarna för en lärare när det kommer till grupparbete i skolan är att få in ett 

individuellt bedömningsunderlag där det framgår vilka kunskaper eleven tillskansat sig under 
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grupparbetet. Individuellt ansvar för sitt eget lärande i gruppen är också en hörnsten i 

kollaborativt lärande (Davidson & Major, 2014).   

Zhang och Ohland (2009) menar att en lärare kan välja att addera en individuell uppgift utanför 

grupparbetet som tillsammans med gruppens arbete utgör underlag för betygssättning. Men det 

innebär inte att individens insats i grupparbetet klarlagts. De har undersökt huruvida en 

uppskattning av hur mycket eleven bidrog till gruppens arbete speglar vad eleven faktiskt har 

lärt sig, vilket är det som ska bedömas. Slutsatsen de når är att arbetsinsats och lärande faktiskt 

korrelerar relativt väl. De når också slutsatsen att lärarens observationer och andra metoder för 

att samla in information om individens bidrag till grupparbetet är mer tillförlitliga än att 

eleverna får värdera sin egen och de andras insatser.  

En metod som tas upp av blanda andra Dahlén och Färnstrand (2018) och UR (2016)  är att låta 

eleverna skriva loggbok över sitt arbete och sitt lärande. Loggboken ger eleven möjlighet att 

reflektera över sitt lärande. Läraren kan samtidigt få insyn i elevernas arbete och ge 

återkoppling men även samla in underlag för individuell bedömning.   

3.5. Läroplan för geografi 

I nästa avsnitt beskrivs genomförandet av lektionsserien. Nedan beskrivs kortfattat 

geografiämnet och det centrala innehåll samt kunskapskrav som lektionsserien kretsade kring.  

Geografiämnet syftar till att skapa förståelse för samspelet mellan människa och natur. Eleverna 

ska ges förståelse för hur människan påverkar naturen och hur den påverkar oss. De ska bli 

medvetna om hur geografiska kunskaper är viktiga och användbara. Att kunna jämföra olika 

tidsperspektiv och olika platsers förutsättningar för människans livsvillkor är centralt 

tillsammans med det viktiga framtidsperspektivet med fokus på hållbar utveckling (Skolverket, 

2011b).  

För årskurs 7-9 anger läroplanen bland annat att undervisningen ska behandla var olika varor 

och tjänster produceras och konsumeras, hur varor transporteras samt hur människors 

försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. Miljö och hållbarhetsaspekter är en 

viktig del av det centrala innehållet och utgör ett naturligt inslag i undervisningen (Skolverket, 

2011b).  

De kunskapskrav som framför allt har varit aktuella för lektionsserien är kopplade till det 

centrala innehållet nämnt ovan och ser ut som följer för betyget E (Skolverket, 2011b):  

 Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och 

beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och 

till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats 

över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. 

 Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och 

redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några 

konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. 

Utöver ovanstående finns det kunskapskrav som är mer generella och som bedöms 

återkommande. Dessa innefattar geografiska begrepp, teorier, källor, metoder och verktyg som 

behövs för att förstå och utveckla sina kunskaper i geografi.  
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 Genomförande av lektionsserien 

Lektionsserien bestod av 25 lektioner á 50 minuter och genomfördes med två klasser i årskurs 

åtta under sju veckor (50 lektioner totalt). Se bilaga 1 för tabell med lektionsplanering för klass 

8A (lektionsplaneringen för klass 8B har samma upplägg). Hela lektionsserien utfördes med 

grupparbete som arbetsform (se bilaga 2 för tabell över gruppinlämningar). Eleverna skrev 

individuell loggbok med syfte att reflektera över sitt lärande och som underlag för individuell 

formativ och summativ bedömning. Översiktligt bestod lektionsserien av tre delar som beskrivs 

nedan.  

4.1.  Del 1 – Kunskapskraven och läroboken 

Under introduktionslektionen undersökte vi bland annat var våra kläder var producerade och 

tittade på en film om klädindustrin i Kambodja som vi sedan diskuterade. De tre följande 

lektionerna ägnade vi huvudsakligen till att öka förståelsen för de aktuella kunskapskraven (se 

avsnitt 3.5) för momentet. Eleverna gjorde en gruppuppgift i tre delar (figur 2) som vi sedan 

gick igenom gemensamt. Syftet med denna uppgift var dels att möjliggöra för ett ökat 

elevinflytande över lektionsinnehållet, dels att möjliggöra för ett ökat elevdeltagande i 

bedömningsprocessen vilket jag återkommer till i beskrivningen av del 2 och 3 nedan.  

 

Figur 2: Instruktionerna till de tre deluppgifterna som grupperna gjorde för att öka förståelsen för de 

aktuella kunskapskraven.  
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Efter uppgiften om kunskapskraven genomförde eleverna en uppgift som gick ut på att gå 

igenom några sidor ur läroboken per grupp och skapa quiz-frågor. Frågorna skulle formuleras 

med svarsalternativ och med en motivering varför de tyckte att frågan var viktig kopplat till 

kunskapskraven. Alla gruppers frågor sammanställdes och gjordes i ordning till ett quiz som 

grupperna skulle svara på med hjälp av läroboken. På detta sätt fick eleverna dels träna på att 

välja ut faktainnehåll i läroboken utifrån deras förståelse för kunskapskraven, dels på ett relativt 

snabbt sätt en överblick över de två kapitel i läroboken som var extra kopplade till de 

kunskapskrav vi arbetade med.  

4.2.  Del 2 – Grupparbete med elev-valda ämnen 

I denna gruppuppgift fick grupperna välja ämne själva och formulera egna frågeställningar med 

kunskapskraven som utgångspunkt. Upplägget var tänkt att stimulera elevernas intresse och att 

frågeställningarna skulle formuleras på en nivå som byggde på elevernas förkunskaper och 

förförståelse. Geografiämnet erbjuder läraren och eleverna en stort frirum (Linde, 2006, Molin, 

2006). Det finns alltså en stor möjlighet för läraren och eleverna att välja hur kunskapskraven 

ska uppnås. Genom att kontinuerligt låta eleverna använda kunskapskraven och sätta det 

innehållsmässiga i relation till de kunskaper som de förväntades erövra kunde vi i klassrummet 

använda egna idéer och innehåll utifrån erfarenhet och intresse utan att tappa den röda tråden i 

lärandet. Detta kan kopplas till min första frågeställning om elevernas ökade inflytande över 

undervisningsinnehållet.  

Uppgiften startades så fort grupperna var klara med sina quiz-frågor. Den första deluppgiften 

var att planera sitt grupparbete. Följande innehåll skulle de ha med i sin planering:  

 Det här vill vi göra ett arbete om  

 Genom de här källorna kan vi hitta information om detta 

 Frågeställningar (ca 5 st.)/Avgränsning 

 Så här kan vi fördela arbetet i gruppen 

 Så här vill vi redovisa arbetet 

Innan höstlovet skulle de ha lämnat in sina planeringar så att jag kunde ge dem återkoppling 

inför starten av själva arbetet. Grupperna valde olika ämnen så som: bananer, Coca cola 

Company, jeans, IKEA m.m.  

Frågeställningarna skiljde sig åt beroende på ämne men följde en röd tråd mellan grupperna 

eftersom de var kopplade till kunskapskraven. Exempel från gruppen som valde bananer som 

ämne:  

 Hur påverkas miljön av bananer? 

 Är bananer relevant ur ett ekonomiskt perspektiv? Vinner eller förlorar vi på det?  

 Var produceras och konsumeras bananer? 

 Hur ser transporten ut för bananer? Hur fungerar frakt och tull i samband med 

förflyttningen?  

 Hur ser arbetsförhållandena ut på bananens marknad? 
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Att de skulle skriva om möjliga källor och fördelning av arbetet var för att de inte skulle välja 

ämnen där det var svårt att hitta information och att de skulle diskutera hur samarbetet kunde 

bli bra i gruppen.  

Grupperna hade sedan sex lektioner på sig att genomföra grupparbetet. Som lärare stöttade jag 

processen genom skriftlig feedback på planeringar och muntligt stöd till grupperna under 

arbetet. 

För att lösa uppgiften använde eleverna olika verktyg så som läroboken, internet, böcker från 

biblioteket, frågor till lärarna, lärargenomgångar, diskussioner i grupperna samt telefonsamtal 

och mejl-kontakt med företag. Denna breda palett av verktyg möjliggjordes av den relativa 

frihet eleverna hade för att formulera frågeställningar och lösa uppgiften. 

Grupperna valde att redovisa arbetena på lite olika sätt så som poster, powerpoint med texter, 

powerpoint med inspelad muntlig presentation och i uppsatsformat.  

Under arbetets gång och innan de lämnade in arbetet uppmanades eleverna att själva gå igenom 

arbetet med hjälp av kunskapskraven för att ytterligare träna på att förhålla sig till 

kunskapskraven och använda dem i sitt lärande. 

I slutet av lektionsserien genomförde jag ett bedömningssamtal för denna uppgift med varje 

grupp vilket kan sägas ersatte en muntlig redovisning. Vid detta samtal fick eleverna svara på 

frågor som knöt an till kunskapskraven och ge egna exempel från sitt grupparbete där de tyckte 

att de på ett bra sätt täckt in de viktigaste kunskapskraven och hur de gjort för att utveckla sina 

resonemang eller deras argumentation vilket anges i progressionen mellan betygsstegen. 

Därefter redogjorde jag utifrån en matris (se bilaga 3) för hur jag bedömt deras grupparbete och 

hur jag som lärare tänkte vid bedömningen. Som Jönsson (2017) skriver så är det effektivt att 

genomföra bedömningen av sina prestationer tillsammans med läraren för att kunna förstå hur 

läraren resonerar och sedermera kunna använda denna förståelse i sin egen självbedömning. 

Detta kan kopplas till min andra frågeställning om elevernas ökade deltagande i 

bedömningsprocessen.     

4.3.  Del 3 – Studiebesök 

Att göra ett studiebesök på ett lokalt industriföretag syftade till att koppla undervisningen till 

elevernas vardag och närmiljö. Genom att grupperna fick förbereda frågor med utgångspunkt 

från kunskapskraven som skickades till företagen blev studiebesökets innehåll väl kopplat till 

det centrala innehåll som lektionsserien behandlade. Klasserna delades upp och några grupper 

besökte företaget Paragon Nordic som tillverkar produkter inom hud- och hår, styling, industri, 

bilvård, hushåll, pharma och livsmedel. Några grupper besökte DISAB som tillverkar 

industriprodukter med avancerad vakuumteknik.  

Uppgiften bestod av tre delar och ianspråktog fem lektioner. Först skulle de svara på frågor om 

företaget de skulle besöka genom att använda internet. Dessutom skulle de formulera fem frågor 

att ställa till sitt företag inklusive motiveringar till varför varje fråga var viktig och relevant 

utifrån kunskapskraven. Sedan genomfördes själva studiebesöken och varje grupp var ansvariga 

för att ställa frågor och dokumentera besöket. Avslutningsvis skulle varje grupp skriva en 

sammanfattning över vad de lärt sig utifrån de frågor som grupperna ställde till företaget och 

kopplat till kunskapskraven.  
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Exempel på elevernas frågor till företagen var:  

 Var tillverkas alla produkter och vart exporteras dem? 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med att företaget ligger i Vallentuna? 

 Vad har era anställda för utbildning, vilka specialiteter behövs? 

 Hur hanterar ni transporten, hur tänker ni inom miljö aspekten? 

4.4.  Arbetet i grupp 

Att arbeta i grupp är en del av det kollaborativa lärandet (Davidson & Major, 2014). Mina två 

första frågeställningar som handlar om ökat elevinflytande över undervisningsinnehållet och 

ökat elevdeltagande i bedömningsprocessen bildar, som jag tolkat det, tillsammans med 

grupparbetesformen de tre viktigaste beståndsdelarna i kollaborativt lärande.  Därför, kopplat 

till min tredje frågeställning, beskriver jag nedan hur jag valde att sätta upp grupperna. 

Mina tidigare erfarenheter och teoretiska kunskaper om grupparbete i projekt var att en grupp 

behöver tid på sig för att bli bekväma med varandra och hitta formerna för ett gott samarbete. 

En period på två månader som detta moment spände över var en ganska kort tid i det 

perspektivet men jag ville ändå pröva att låta grupperna arbeta längre tid med varandra för att 

ge möjlighet till grupputveckling. Lektionstid gavs också till grupperna för att diskutera 

gruppsamarbetet och hur det kunde utvecklas.  

Grupperna var framslumpade med hjälp av ett digitalt verktyg och justerades av mig och min 

handledare i samråd med andra lärare som kände klasserna bättre än oss. Justeringarna syftade 

till att undvika vissa elevkonstellationer som inte gynnade eleverna och att grupperna skulle ges 

någorlunda liknande förutsättningar att bli produktiva tillsammans. I valet mellan att skapa mer 

homogena grupper eller grupper med en blandning av elever med olika förväntad förmåga att 

driva gruppen framåt så föll valet på det senare. När elever får möjlighet att klara svåra uppgifter 

med hjälp av mer kapabla lärare och kamrater så arbetar de i sin proximala utvecklingszon 

vilket gynnar elevens utveckling (Dysthe, 2003). Nottingham (2017) talar också om den nytta 

elever som är längre fram i sin förståelse har av att få förklara och i många fall också ifrågasätta 

sina egna kunskaper i mötet med andras frågor vilket leder till konstruktion av ny kunskap.  

En elev erbjöds att skriva ett individuellt arbete istället för grupparbetet med egenvalt ämne 

vilket var en extra anpassning till den elevens behov och förutsättningar. Eleven deltog i sin 

grupps övriga arbete och diskussioner.   

4.5.  Individuell bedömning och loggbok 

För att bedöma elevernas individuella kunskaper och förmågor har jag använt loggböcker 

kompletterat med direkta observationer i klassrummet. Enkelt förklarat så har eleverna presterat 

tillsammans i grupp och jag har använt ovanstående verktyg för att bedöma om individens 

kunskaper och förmågor är i nivå med, under eller över gruppens prestation utifrån 

kunskapskraven. Eleverna var medvetna om att loggboken var examinerande. 

Loggboken utgjorde underlag för bedömning på två sätt. Det ena sättet var att eleven skrev i 

loggboken om saker de lärt sig och där texten i sig visade på faktakunskap, förståelse och 

analys. Det andra sättet var att en elevs loggbok på olika sätt visade att eleven aktivt deltagit 

och bidragit till gruppens arbete.  
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Som Zhang och Ohland (2009) kommit fram till så är lärarens olika verktyg för att bedöma 

elevens arbetsinsats och bidrag till gruppens arbete ofta en tillräckligt väl fungerande indikator 

på att eleven faktiskt också lärt sig i nivå med gruppens prestation.  

De två sätten att använda loggboken utgjorde alltså underlaget för att bedöma om individens 

kunskaper och förmågor var i nivå med gruppens prestation. Det var också en del elever som i 

loggboken visade att faktakunskapen, förståelsen och analysförmågan låg på en högre nivå 

utifrån kunskapskraven än vad gruppens prestation visade vilket gav bedömningsunderlag för 

ett högre betyg.  

Elever som inte visade i varken loggbok eller i klassrummet att de hade erforderliga kunskaper 

för betyget E fick i slutet av lektionsserien göra ett skriftligt prov för att bi godkända.  

Ganska tidigt upptäckte jag att loggboken som verktyg för individuell reflektion hanterades 

mycket olika av eleverna. Instruktionerna var att återge och reflektera över det individuella 

lärandet. Somliga elever hade lätt för denna uppgift och fördjupade sina tankar kring 

grupparbetet och det egna lärandet på ett välutvecklat sätt. Andra elever skrev mest ingående 

om hur gruppen fungerade, vad gruppen gjorde och hur individen bidrog till gruppens arbete. 

Sedan fanns det de elever som enbart med korta ordalag eller inte alls förmådde att skriva i 

loggboken.  

Som generella åtgärder för att hjälpa eleverna utveckla sitt loggboksskrivande och den egna 

reflektionen använde jag olika strategier. I mallen för loggböckerna fanns det exempeltexter (se 

figur 3) som jag skrivit för att visa vad jag menade med mina instruktioner.  

 

Figur 3: Exempeltext som jag skrev i mallen till elevernas loggbok för att åskådliggöra vad jag menade 

med mina instruktioner för loggboken. Jag färgkodade fakta, förståelse och analys eftersom detta var 

begrepp från kunskapskraven som vi hade diskuterat i klassen.  

Eleverna fick vid två tillfällen individuell skriftlig återkoppling och i en del fall muntlig 

återkoppling på sina texter som var tillgängliga för mig via det digitala verktyget Google 

Classroom. I helklass gick vi igenom ett elevexempel och diskuterade detta. Inför 

loggboksskrivningstillfällena försökte jag gå igenom exempel på vad de kunde skriva om och 

skrev frågor på tavlan. För de som fortfarande inte fick till det med skrivandet i loggboken 

erbjöd jag dem att skriva svaret på frågor från läroboken så att de ändå utnyttjade den givna 

tiden till skrivande och lärande individuellt.   
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Eftersom loggboken var en viktig del av den individuella bedömningen av momentet var det 

viktigt att tillse att varje elev skrev där. I två fall där elever signalerade svårigheten att skriva 

ned sina tankar gjorde jag med dessa muntliga avstämningar vilket fungerade bättre.  
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 Metod 

För att besvara de frågeställningar jag formulerat kopplat till utvecklingsarbetets syfte har jag 

samlat in data genom intervjuer, klassrumsobservationer, loggböcker och bedömning av 

grupparbeten. Nedan följer en genomgång av teoretiska utgångspunkter och ställningstaganden 

som legat till grund för min val av metod.  

5.1.  Metodteoretiska utgångspunkter  

Sett ur ett metodvetenskapligt perspektiv kan denna typ av studie liknas vid aktionsforskning. 

Jag som observatör har också varit lärare och aktivt försökt påverka lärandeprocessen och 

påverkats av skeendena i undervisningen. Därför är det planeringen och de aktiviteter som jag 

genomfört som skapar den ”forskningssituation” som sedan analyseras (Wallén, 1996). 

Aktionsforskning har enligt Wallén (1996) en begränsad generaliserbarhet men är effektivt som 

inlärningsprocess om planering och förändring.  

En syn på kunskap som konstruktivistisk ger metodologiskt att forskaren inte passivt avbildar 

det som studeras. Istället konstrueras bilden av studieobjektet av forskaren, påverkat av 

forskarens förhandsuppfattningar och syfte. Metodologisk konstruktivism innebär att forskaren 

aktivt söker bevis och påverkar studien. Den kunskap som konstrueras kan uppfattas som en 

realistisk avbildning av studieobjektet men forskarens förståelsehorisont, antaganden, 

förenklingar och påverkan på forskningsobjektet måste beaktas vid betraktelsen av den kunskap 

som härleds ur forskningen (Wallén, 1996).    

Denna tolkningsprocess, eller forskarens förståelsehorisont, kan kopplas till begreppet 

hermeneutik. Reliabilitet (tillförlitligheten) och validitet (giltigheten) i tolkningen är viktigt 

forskningens kvalitet (Backman, Gardelli, T., Gardelli, V. & Persson, 2012).  

Hermeneutiska tolkning består i att växla mellan del- och helhetsperspektiv utifrån de olika 

observationerna. Enligt Wallén (1996) kan motsättningar mellan del- och helhet eller mellan 

delarna uppmärksammas och analys av en del kan leda till ett nytt sätt att förstå en annan del. 

Exempelvis kan tolkningarna av de klassrumsobservationer jag gjort berikas med nya 

perspektiv vid tolkningen av intervjuerna vilka i sin tur leder till ny förståelse för helheten.   

5.2.  Datainsamling 

De former av data som använts i studien beskrivs i följande avsnitt. I tabell 1 nedan redovisas 

en sammanfattning av datainsamlingen.  

Tabell 1: Sammanfattning av insamlad data i studien. 

Klassrumsobservationer 50 lektioner har genomförts fördelat på sju skolveckor. 25 

lektioner med vardera klass. Se bilaga 1 för tabell över 

lektionsplanering.  

Loggböcker 59 elevers loggböcker har samlats in via Google Classroom. 

Bedömningar av 

grupparbeten 

Två av fyra gruppuppgifter bedömdes med betygsskalan E-A. 

Totalt 25 gruppinlämningar (två inlämningar för alla tolv 

grupper plus ett individuellt arbete till följd av en extra 
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anpassning) betygssattes och dessa redovisas i resultatet. Se 

bilaga 2 för tabell över gruppuppgifter.  

Intervjuer Totalt sju elever intervjuades fördelat på tre tillfällen.  

 Intervju 1: Två tjejer, klass 8A, 39 minuter. 

 Intervju 2: En kille och en tjej, klass 8A, 41 minuter. 

 Intervju 3: Tre tjejer, klass 8B, 42 minuter.  

Klassrumsobservationer 

Dokumentationen av klassrumsobservationer bestod till en del av mina personliga skriftliga 

reflektioner som jag skrev ned varje fredag. Denna dokumentation följde inte någon specifik 

metodik utan var mina egna reflektioner om det som hänt under veckan. Den andra delen bestod 

av de skriftliga ändringar i uppgifter eller lektionsgenomgångar som föranleddes av de egna 

observationerna, återkoppling från eleverna eller samtal med min handledare.  

Loggböcker 

Loggböckerna användes för att ge individuell formativ återkoppling under lektionsseriens gång 

och för att summativt bedöma eleverna individuellt (se avsnitt 4.5). De individuella 

bedömningarna sammanställdes och redovisas under Resultatdelen.  

För denna studie var loggböckerna framför allt menade att bidra med data kring individuell 

måluppfyllelse och lärande. Vissa elever gav uttryck för tankar kring grupprocessen eller 

kommentarer om vad som var extra kul, spännande eller kanske tråkigt, oinspirerande eller svårt 

att förstå vilket går att koppla till frågeställningarna. Dessa kommentarer har jag läst 

kontinuerligt och använt i dialogen med elever men också som uppslag till frågor till 

intervjumallen och exempel vid analys av frågeställningarna. Eftersom eleverna inte 

förväntades svara på specifika frågor kopplat till denna studies frågeställningar finns det ingen 

systematisk sammanställning utöver de individuella bedömningarna.  

Bedömning av grupparbeten 

De två gruppuppgifterna som jag bedömde med betygsskalan F-A utgjorde grund för analys av 

måluppfyllelsen på gruppnivå och i förlängningen på individnivå med stöd av loggböcker.   

Intervjuer 

Fördjupande grupp-/parintervjuer med ett mindre antal elever gav möjlighet att komplettera 

tolkningen av övrig data med elevernas perspektiv. I det kollaborativa lärandet är både lärarens 

och elevens delaktighet och ansvar viktigt för resultatet. Därmed var det intressant att samla in 

data om elevernas upplevelser kopplade till syftet och frågeställningarna.  

   Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes veckan efter att lektionsserien avslutades. Totalt sju elever har 

intervjuats. Fyra respektive tre elever i vardera klass. Sex tjejer och en kille. Eleverna 

intervjuades i grupper om två och tre elever per tillfälle, totalt tre tillfällen. Intervjuerna följde 

en struktur med öppna frågor med förberedda och spontana följdfrågor. I bilaga 4 finns den 

intervjumall jag följde för att försäkra mig om att intervjusvaren skulle gå att koppla ihop och 

täcka av det innehåll jag önskade.  
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Från ett maktförhållandeperspektiv valde jag att intervjua elever i grupper/par eftersom jag har 

varit bedömande lärare för eleverna och att det enligt Hylander (1998) är olämpligt att 

intervjuaren har maktinflytande över de som intervjuas. Det maktförhållandet var svårt att 

undvika under rådande förutsättningar men bedömningen var att intervjuer i par skulle minska 

eventuella negativa effekter eftersom två/tre elever kan jämna ut maktförhållandet gentemot 

läraren.  

Hylander (1998) menar att vid intervjuer i grupp, fokusgrupper, så är det en fördel att 

intervjuoffren är homogena med hänsyn till att samtalet ska bli jämbördigt. Med hjälp av den 

andra personens berättande kan intervjupersonen minnas saker som den annars hade glömt. De 

intervjuade kan således berika varandras svar och ge mer information till intervjuaren än om 

gruppen varit heterogen och icke jämbördig vilket istället kan hindra att allas tankar kommer 

till uttryck i samtalet.  

En utmaning med intervjuer, inte minst med elever, är att hitta balansen mellan att ha öppna (ej 

ledande) frågor men samtidigt tydliga så att eleven förstår frågorna. Det är lätt att den inledande 

hur-frågan i förtydligandet blir en ja- eller nej-fråga. Två elever som är jämbördiga och till viss 

del lika varandra kan göra att eleverna kan tolka frågorna med hjälp av varandra i högre 

utsträckning och höja kvaliteten på intervjun (Hylander, 1998).  

   Urvalsförfarandet 

Urvalsprocessen bestod i att eleverna i början av momentet och i mitten av momentet 

informerades och påmindes om att intervjuerna skulle genomföras efter avslutat moment. Två 

veckor innan intervjuerna skulle genomföras fick eleverna information om förutsättningarna 

för intervjun och samtyckesblanketter delades ut.  

Totalt var det sju elever, sex tjejer (tre från varje klass) och en kille som anmälde sig genom att 

lämna in den av vårdnadshavare undertecknade blanketten om samtycke. Detta innebar att 

ingen elev valdes bort. Däremot formerades två par (och en trio) på det sätt jag uppfattade 

skapade mest homogen sammansättning i grupperna.  

   Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer finns det fyra huvudkrav vid 

forskning där individer berörs. Dessa krav rör information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Eftersom eleverna var under 15 år har jag i enlighet med riktlinjerna ovan inhämtat 

skriftligt samtycke från vårdnadshavare som skickades ut tillsammans med information om 

intervjuernas syfte, innehåll, genomförande, rätten till anonymitet, att intervjudata inte görs 

åtkomlig för annan än mig och att arbetet kan komma att publiceras i en uppsatsdatabas.  

Det var dock viktigt att ha förståelse för att det var barn som intervjuades. Maktförhållandet 

mellan mig som vuxen, bedömande lärare och eleverna kan vara pressande för eleverna. Jag 

valde därför att intervjua elever i par för att reducera effekterna av det maktförhållandet. Det 

var också viktigt att eleverna inte kände att intervjun och deras svar kunde påverka deras 

bedömning positivt eller negativt vilket hade kunnat påverka deras svar. Jag gjorde därför klart 

bedömningen för dessa elever innan intervjuerna genomfördes och informerade eleverna om 

detta.  
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Intervjuerna spelades in med elevernas godkännande och inspelningarna lagrades på privat 

hårddisk under tiden utvecklingsarbetet färdigställdes varefter filerna raderades i enlighet med 

den information som gavs i samband med inhämtande av samtycke från vårdnadshavare.  

Även loggböcker och annan för utvecklingsarbetet insamlad data som rör individer raderades 

efter utvecklingsarbetets färdigställande.  

5.3.  Analys 

Eftersom hermeneutiken handlar om att tolka innebörd (Wallén, 1996) består min datahantering 

främst av att, vid genomgång av de olika typerna av data, anteckna och sortera ut sådant som 

kan anses vara av mening kopplat till syfte och frågeställningar.  

Klassrumsobservationerna gav en till synes direkt bild av hur olika lektionsupplägg och 

uppgifter föll ut hos eleverna. Efter de flesta lektionerna diskuterade jag och min handledare 

vad som hände i klassrummet, vad det kan ha berott på och förslag på justeringar inför 

kommande lektioner. Det som fungerade utmärkt med en av klasserna fungerade ibland inte 

alls med andra klassen och ibland kan det varit saker som låg utanför min kontroll. Vi 

diskuterade också det vi såg gällande samarbetet i grupperna och hur vi kunde stötta olika 

grupper på olika sätt. Observationerna processades och analyserades alltså efterhand. Detta kan 

kopplas till aktionsforskning där jag som observatör aktivt försöker påverka det som observeras 

utifrån min agenda även om det också är lärarens uppgift att kontinuerligt utvärdera och justera 

sin undervisning. På samma sätt gav loggböckerna underhandsinformation om hur 

undervisningen föll ut hos eleverna och gav mig möjlighet att återkoppla till eleverna 

individuellt eller göra justeringar i lektionsuppläggen.   

När jag skapade intervjumallen (se bilaga 4) arbetade jag med loggböckerna, 

klassrumsobservationerna och bedömningarna av grupparbetena för att söka meningsfulla 

frågor att ställa till eleverna. Analysarbetet startade således innan intervjuerna gjordes för att 

intervjuerna skulle kunna komplettera övrigt material i sökandet efter mönster och avvikelser. 

Meningskoncentrering är en metod för intervjuanalys (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna 

analysmetod bygger på möjligheten att under intervjuerna analysera mening genom följdfrågor. 

Mina förberedelser med intervjumallen gjorde också att jag var mer beredd för att ställa 

analyserande följdfrågor under intervjuerna.  

I enlighet med metoden för meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009) lyssnade jag 

igenom intervjuerna och skrev ned det jag fann meningsfullt. Detta gav sju datorskrivna A4-

sidor med osorterade anteckningar. Dessa anteckningar sorterade jag sedan utifrån mina tre 

frågeställningar och lyssnade igenom vissa intervjuavsnitt igen för att försäkra mig om att jag 

tolkat inspelningen korrekt.  

Bedömningarna av grupparbetena och loggböckerna gav en bild av måluppfyllelsen och 

lärandet vilket i resultatdelen sammanställdes i tabeller och diagram. Klassrumsobservationerna 

och delvis loggböckerna gav en preliminär analys av hur den kollaborativa ansatsen påverkat 

måluppfyllelsen. Intervjuerna kompletterade bilden genom att elevernas perspektiv 

synliggjordes. Den hermeneutiska tolkningen gjordes i flera steg genom att 

klassrumsobservationer och loggböcker gav underlag för utformningen av intervjuerna. 
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Intervjusvaren ökade sedan förståelsen för de övriga observationerna som i sin tur gav nya 

perspektiv på intervjusvaren.    
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 Resultat 

6.1. Måluppfyllelse 

Individuella bedömningar 

Loggböckerna utgjorde tillsammans med grupparbetena underlag för individuell bedömning. 

En sammanvägd bedömning gav en fördelning mellan de olika betygen med en relativt hög 

variation (se figur 4). 10 av 59 elever bedömdes inte uppnå samtliga kunskapskrav i momentet. 

Dessa elever fick göra ett skriftligt prov för att visa kunskaper för betyget E.  

 

 

Figur 4. Fördelningen i antal elever mellan betygen F-A bland de totalt 59 eleverna. 

 

Bedömning av grupparbeten 

Måluppfyllelsen på gruppnivå var god för båda de två gruppuppgifter som bedömdes med 

betygsskalan E-A. Kunskapskraven och bedömningskriterier för uppgifterna återges i sin helhet 

i bilaga 3 och 5.  

I tabell 2 framgår att det fanns en klar spridning mellan gruppernas tilldelade betyg för 

grupparbetet där eleverna själva fick välja ämnen. Ungefär hälften av grupperna lyckades hålla 

en genomgående hög nivå för de olika kunskapskraven. I något enstaka fall bedömdes gruppen 

ha presterat markant bättre för det ena av de två viktigaste kunskapskraven (de två översta i 

tabell 2). Användningen av geografiska begrepp var generellt god medan det sista 

kunskapskravet bedömdes generellt lägre för de flesta grupperna. Detta berodde till stor del på 

att källor inte redovisats tillräckligt eller att grupperna i arbetena inte använde kartor, bilder 

eller andra geografiska källor på ett mer utvecklat sätt.  

 

 

 

F, 10

E, 7

D, 12

C, 19

B, 1

A, 10

INDIVIDUELLA BEDÖMNINGAR
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Tabell 2: Gruppbetyg för planering och genomförande av grupparbeten där eleverna själva fick välja 

ämnen. Eftersom en elev fick göra ett eget arbete så blev antalet arbeten 13 emedan det var 12 grupper. 

Antal grupper med betyget (13 arbeten totalt): A B C D E 

Kunskapskrav:           

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras. Geografiska mönster av 

handel och kommunikation. Hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats 

över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. 

4 2 0 4 3 

Olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och förslag på 

lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. 
4 0 5 2 2 

Geografiska begrepp  4 0 6 1 2 

Undersöka omvärlden. Kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och 

tekniker. Olika källors trovärdighet och relevans. 
1 2 3 5 2 

 

I tabell 3 framgår att grupperna för studiebesöksuppgiften generellt sett låg på en hög 

betygsnivå. Min bedömning var att studiebesöken och det arbete vi gjorde tillsammans i 

klassrummet före och efter studiebesöket var mycket effektfullt för lärandet och på det hela 

taget mycket väl genomfört av eleverna. Detta reflekteras också i de gruppbetyg som har 

tilldelats.   

Tabell 3: Gruppbetyg för planering, genomförande och sammanställning av studiebesök vid ett lokalt 

industriföretag 

Antal grupper med betyget (12 grupper totalt): A B C D E 

Kunskapskrav:           

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras. Geografiska mönster av 

handel och kommunikation. Hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats 

över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. 

6 5 1 0 0 

Olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och förslag på 

lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in. 
6 5 1 0 0 

Geografiska begrepp  5 1 6  0  0 

Undersöka omvärlden. Kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och 

tekniker. Olika källors trovärdighet och relevans. 
6  0 6 0 0 

Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg. 4 0 8 0 0 

 

6.2.  Måluppfyllelsens koppling till ökat inflytande över 

undervisningsinnehållet 

Ett ökat inflytande över undervisningsinnehållet verkade påverka eleverna på olika sätt. Några 

av eleverna konstaterade i intervjun att de visserligen fått välja ämne själva på ett av 

grupparbetena men att i övrigt var det mest att följa instruktioner. Samtliga bedömda 

grupparbeten följde i relativt hög utsträckning en innehållsmässig röd tråd kopplat till 

kunskapskraven men intervjusvaren och klassrumsobservationerna visade på skillnad i hur 

aktivt grupperna förhållit sig till kunskapskraven under arbetet med uppgifterna. ”Vi tänkte mest 

att vi skulle få med så mycket som möjligt om ämnet”, eller ”Det kunde varit tydligare 
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[instruktioner] men många glömde nog bort det för att de var ovana att använda dem” är ett 

exempel från intervjuerna som visade på detta.  

En annan elev skrev i sin loggbok: ”Hur som helst så gick arbete bra och vi lärde oss mycket 

då arbetet var väldigt fritt och man var själv tvungen att utgå från kunskapskraven. Vilket 

gjorde att man lärde sig frågornas relevans och man skapade förståelse över hur frågorna var 

uppbyggda…” 

De grupper som i högre utsträckning använde kunskapskraven aktivt uppvisade också en större 

variation i vilka frågeställningar de undersökte och hur de bedrev faktainsamlingen. En elev 

beskrev att eftersom det var mer öppet vilka frågeställningar gruppen skulle ha kunde gruppen 

leta reda på mer fakta och söka bredare än om läraren hade ställt färdiga frågor som skulle 

besvaras, vilket gjorde att hen lärde sig mer. En elev menade att det blev en lättare process när 

gruppen får välja ämne själva för då kan eleverna välja något som de redan vet lite om. Flera 

intervjuade elever upplevde det som positivt att eleverna fick ta mer ansvar och att det var en 

av de stora skillnaderna mot vad de var vana vid.  

Klassrumsobservationer och loggböcker visade tidigt i lektionsserien att många av eleverna 

fann det svårt när instruktionerna innebar en viss frihet att tolka och utforma arbetet. Jag såg ett 

behov av både ändringar och förtydliganden i lektionsupplägget. Min ambition var att eleverna 

skulle ges ännu större inflytande över aktiviteter och innehåll än vad som till slut blev fallet. 

Jag hade till exempel tänkt att grupperna skulle få välja om de ville göra ett studiebesök hos ett 

företag eller om de ville göra en annan fältstudie (t.ex. att undersöka var varorna producerades 

som såldes i butikerna i centrum) men begränsade denna valmöjlighet.  Jag snävade också in 

ramarna för grupparbetet med egenvalt ämne för att öka tydligheten i uppgiften.   

Efter första veckan gjorde jag en första observationsanteckning om detta: ”… med 8B blev det 

ändå tydligt … att jag var alldeles för otydlig i uppgifterna. Det är lite för stor inbördes skillnad 

i klassen i hur man hanterar uppgifter som är löst formulerade. Om man ser till mognad och 

särskilda behov så är det nog en tumregel att i högstadiet alltid vara väldigt specifik med vad 

som efterfrågas”. 

Veckan därpå gjorde jag följande anteckning: ”Sammantaget gick uppgiften bra men det var 

viktigt att jag gjorde förtydliganden, annars hade det blivit rörigt. Det är viktigt att ha lite 

fyrkantigt uppspaltat med tydliga frågor som gärna sedan kan kompletteras med någon mer 

öppen fråga för att se vilka grupper/elever som klarar av den utmaningen”.  

I en av intervjuerna diskuterade eleverna att alla kanske inte riktigt tog det där egna initiativet: 

”Tar man inte eget ansvar så lär man sig mindre”. Vid en annan intervju sa en elev att ”man 

behövde uppnå något som kändes jättesvårt, kunskapskraven är skrivna på ett svårt sätt” och 

eleven uttryckte en farhåga att när eleverna själva fick ansvar kunde kunskapskraven tolkas 

”fel”, på ett sätt som de inte var menade att tolkas på. I samma diskussion resonerade eleverna 

om att faktainlärningen blev mindre med detta arbetssätt men mer utveckling av andra förmågor 

i kunskapskraven som att resonera och argumentera.  
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6.3. Måluppfyllelsens koppling till ökat deltagande i 

bedömningsprocessen 

Av klassrumsobservationer och intervjusvar framgick att vissa grupper inte medvetet använde 

kunskapskraven i sin process för att utveckla arbetet. En elev beskrev det som att 

kunskapskraven fanns där i bakhuvudet efter den inledande uppgiften att tolka kunskapskraven 

och att det bara var att försöka få med det som verkade viktigt. Ovana, icke-fungerande 

gruppsamarbete och bristande motivation lyftes också fram i intervjuerna som anledningar till 

att kunskapskraven inte användes aktivt i grupparbetet.  

De grupper som observerades aktivt arbeta med kunskapskraven, vilket var instruktionen, var 

de grupper som generellt uppnådde högst betygsnivåer på sina arbeten. Det hängde inte bara 

ihop med hur de använde kunskapskraven för självbedömning utan också om hur 

gruppsamarbetet fungerade i stort. Den aktiva användningen av kunskapskraven var dock en 

viktig faktor vilket märktes under bedömningssamtalen när de själva fick reflektera kring 

bedömningsprocessen. Grupper som reflekterat tillsammans kring kunskapskraven under 

processens gång kunde lättare engagera sig i det kollaborativa bedömningssamtalet medan 

grupper som inte gjort det blev mer passiva i samtalet och mer överraskade (om än förstående) 

av hur jag som lärare bedömt deras arbete.  

Intervjuerna tydde på att eleverna fått en ökad förståelse för de aktuella kunskapskraven och att 

detta arbetssätt fungerat bättre för att skapa förståelse för kunskapskraven än vad eleverna 

normalt var vana vid. En elev uttryckte det som, och fick medhåll av sin kamrat, att förut trodde 

hen att ”E, C eller A handlade om att anstränga sig, anstränga sig mer eller att anstränga sig 

ännu mer”. Men att nu förstod hen mer vad som skilde de olika betygsstegen åt.  

En del elever kunde tillgodogöra sig de inledande övningarna om att tolka kunskapskraven 

medan för andra elever gjorde instruktionen att använda kunskapskraven under arbetets gång 

att saker föll på plats. Relativt många elever verkade dock knäcka koden till att förstå 

kunskapskraven i samband med och efter det avslutande bedömningssamtalet (se avsnitt 4.2). 

Vid detta samtal gick vi med hjälp av en matris gick igenom de olika kunskapskraven och på 

vilket sätt jag tyckte arbetet motsvarade olika betygsnivåer och vad som krävts för högre betyg. 

Eftersom bedömningssamtalet var upplagt med flera frågor till eleverna fick de också möjlighet 

att tillsammans med mig prata om hur arbetet kunde bedömas. Den observation jag gjorde kring 

bedömningssamtalet, vilket också stärkts av intervjuerna, var att eleverna förstod väldigt väl 

varför jag bedömde som jag gjorde. Den tolkning jag gör är att den kollaborativa ansatsen där 

eleverna gjordes delaktiga i bedömningsprocessen från start till mål var verkningsfull. Jag vill 

återge ett lite längre citat från en av intervjuerna. Citatet är hämtat från en diskussion om 

bedömningssamtalet:  

”Två andra i min grupp blev så här: ’ahaa’, de var så här chockade att de 

fick ett C, jag blev bara glad. Jag bah: ’det är inte dåligt men det är liksom 

bra’ men de bah: ’Vi fick ett C! Vi fick ett C! Vi ville ha A!’ … då var det en 

grej som vi inte såhär hade i kunskapskravet men vi fick fortfarande ett C 

och jag bah: ’det räcker’ men de sa ’nej det räcker inte alls’. … Sen efter 

[bedömnings]samtalet gick vi och satte oss, en av dem håller på med sin 
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Ipad. Sen såg hen på direkten bah: ’jaha det var det här vi gjorde fel, det 

var därför vi inte fick A’, … sådär såg man ett gott exempel. Så om vi inte 

ens hade jobbat med kunskapskraven från början så kanske vi fått ett E och 

inte ett C, vem vet?”. 

Citatet återspeglar de observationer jag gjorde hos många av grupperna, särskilt de som trodde 

att de skulle få ett högre gruppbetyg. Efter en lektion bad en elev, som precis deltagit i ett 

bedömningssamtal, att få tala med mig. När de andra i hennes grupp såg att vi smet in i annat 

rum ville alla vara med och prata. Om deras bedömningssamtal i någon mån präglades av 

besvikelse över betyget så präglades detta spontana samtal av insikt. Där och då infann sig det 

resonerande i grupp som jag försökt locka fram hos denna grupp men inte riktigt lyckats med 

förrän då. Ur besvikelsen över ett lägre betyg än de förväntade sig kom också den dos av allvar 

och självreflektion som krävs för att höja sin förmåga till självbedömning men också förståelse 

för vad det innebär att samarbeta i en grupp. 

Intervjuerna tydde på att en ökad förståelse för kunskapskraven (förmåga till självbedömning) 

höjde motivationen för vissa elever. Att förstå kunskapskraven, menade flera intervjuade elever, 

gjorde det lättare att skriva och då blev det också roligare. Att ett högre betyg än vad eleven var 

van att sikta mot blev mer greppbart ökade känslan av att det var möjligt att uppnå. Det fanns 

också exempel på elever som med hjälp av sina kamrater vågade och orkade satsa på ett högre 

betyg. En elev menade att de mer ambitiösa i gruppen hade fått hen att hänga på och sikta högre 

och att hen fick hjälp och motivation att utveckla sina egna texter. En annan elev tyckte att 

grupparbetesformen var bra för att det gick att jämföra varandras texter och ta hjälp och om 

någon siktade på ett lägre betyg kunde gruppen hjälpa den att nå lite högre.  

Många av grupperna hade svårt att enas kring ett mål som gruppen strävade efter tillsammans 

vilket påverkade samarbetsklimatet negativt i vissa grupper. En elev beskrev i intervjun att alla 

i gruppen sa att de ville satsa på betyget A men att det sedan var tydligt att alla i gruppen inte 

förstod vad som krävdes enligt kunskapskraven eller helt enkelt inte var villiga att lägga ned 

det arbete som behövdes. Detta blev en källa för frustration och konflikt. Ur en elevs loggbok: 

”Grupparbetet har gått ganska dåligt. Det är bara jag som arbetar... Jag gjorde ett experiment 

när vi arbetade med planeringen, det gick ut på att jag inte skulle ta för mycket initiativ och 

göra allt jobb. Jag sa till gruppen vad de skulle göra, men de gjorde inte sitt jobb, så halva vår 

planering är tom. När vi dock påbörjade arbetet med citronerna var det bara jag och 

[gruppkamrat]”. 

I intervjuerna framgick (med vissa undantag) också att för de som var vana att få de lite lägre 

betygen så var motivationen för att sikta på ett högre betyg oförändrad även om de förstod 

kunskapskraven bättre. Två elever gav i intervjuerna till och med uttryck för att om en siktar på 

till exempel C och sen ändå bara får E så blir en väldigt besviken, då är det bättre att bara sikta 

på E från början så slipper en besvikelsen. Det handlade alltså mest om att göra sitt bästa och 

hoppas att det skulle räcka för godkänt. I loggböckerna fanns också exempel på vad som kan 

beskrivas som lågt självförtroende eller en besvikelse över att inte förstå vad som förväntades: 

”jag har inte lärt mig någonting eftersom att jag inte förstår. Jag vet inte heller vad jag ska 

göra för att förstå. Det är exakt likadant i alla ämnen. Jag förstår ingenting i något ämne. Men 

NO och SO är svårast”.  
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6.4. Måluppfyllelsens koppling till samarbete i grupp 

Mina observationer visade att några grupper förbättrade sitt samspel och att elevernas lärande 

gynnades av grupparbetesformen i dessa grupper. Lejonparten av grupperna hade en svag 

utveckling av samarbetet men en tillfredsställande samverkan i gruppen som åtminstone inte 

hindrade elevernas interaktiva lärande. En grupp hade sådana samarbetssvårigheter att jag 

delvis splittrade gruppen och gjorde anpassningar för att skapa förutsättningar för lärande. 

Ytterligare två grupper hade samarbetssvårigheter som på ett relativt tydligt sätt hindrade de 

möjligheter till interaktivt lärande som grupparbete ger men som genom distinkt uppdelning av 

arbetet lyckades genomföra sina uppgifter ändå.  

För flera elever verkar grupparbetesformen i detta kollaborativa lektionsupplägg haft en tydlig 

positiv effekt. Som en elev berättade var hen både van och nöjd med ett E men i den gruppen 

hen hamnade i fanns det kamrater med sikte på A och som lyckades både motivera och stödja 

hens lärande vilket slutade med ett C i individuellt betyg. Flera elever hamnade på liknande sätt 

i en grupp där de fick möjlighet att verka i sin proximala utvecklingszon tack vare sina 

gruppkamrater. I grupper med gott samarbetsklimat observerade jag också att elever med högre 

kapacitet visat gott ledarskap men fick också möjlighet att öva sin förmåga till självbedömning 

genom att hjälpa sina kamrater att utvecklas.  

I mindre välfungerande grupper visade eleverna med högre kapacitet inte på samma sätt 

ledarskap. Detta kan i sin tur berott på motivation och inställning hos de övriga 

gruppmedlemmarna men också på elevens inställning kring att hjälpa andra elever. Det sista 

lektionstillfället innehöll en gemensam summering och reflektion kring lektionsserien. 

Eleverna fick diskutera reflektionsfrågor först i bikupor sedan i helklass. I den ena klassen 

utbröt en otroligt intensiv och delvis upphetsad diskussion om huruvida det var rimligt att en 

elev förväntades hjälpa andra elever som kanske saknade motivation eller förmåga. Klassen var 

mer eller mindre splittrad där ett antal elever menade att det var lärarens uppgift att lära ut och 

att det var ojuste att duktigare elever behövde lägga tid på att hjälpa andra elever när de istället 

kunde fokusera på sin egen inlärning.   

Ovanstående diskussion fick avbrytas utan samsyn men den gav uttryck för den frustration som 

många elever känner när de upplever att de ”dras ned” av mindre ambitiösa eller mindre 

kompetenta kamrater. Framför allt skillnader i ambition och flitighet tenderar att skapa 

irritation.  

Det förefaller som att både de elever som vid intervjuerna hade en negativ uppfattning om 

grupparbete och de som var mer positiva tyckte att grupparbetesformen var som bäst när 

uppgiften var komplex eller oprövad. Att få samarbeta i grupp med att tolka kunskapskraven 

eller att förbereda sig inför studiebesök verkar ha ökat motivationen för att samarbeta i gruppen. 

Däremot tydde intervjusvaren på att arbetet med självvalda ämnen där de skulle samla fakta 

och resonera kring frågeställningar var ett arbete där många elever hellre hade arbetat 

individuellt.  

Uppfattningen om loggbokens betydelse för att ge underlag för individuell bedömning verkar 

också ha påverkat elevernas inställning till gruppsamarbetet. De elever som tyckte att 

loggboken var ett svårt eller otydligt verktyg för individuell bedömning var också de elever 
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som var noggrannast att i loggboken och muntligt i klassrummet att påpeka sin egen arbetsinsats 

i förhållande till sina kamraters. Följande exempel från en loggbok visar på detta: ”Våran text 

tycker jag blev väldigt bra. [Gruppkamrat] och jag har jobbat mest under lektionerna (vilket 

du och Roger har sett, antar jag)”.  

I de grupper eller bland de elever som förstod och litade på att jag som lärare fäste stor vikt vid 

loggboken för individuell bedömning upplevde jag ett mer samarbetsinriktat arbetsklimat. I 

loggböckerna och på lektionerna lades bland dessa elever inget fokus på vem som gjort mest 

eller minst utan fokus var på arbetets kvalitet och lärandet. Flera elever tog i intervjuerna upp 

att även om loggboken upplevdes som svår så såg de positivt på loggbokens funktion och att 

med mer vana och lite mer vägledande frågor att svara på i loggboken så såg de loggboken som 

en metod med potential.   

I intervjuerna var eleverna ganska eniga om att vilken grupp en hamnade i var avgörande för 

om grupparbetet bar med sig något positivt eller inte. Även om två av de intervjuade eleverna 

ansåg att deras grupper utvecklades med tiden så var den vanligaste uppfattningen att grupperna 

inte utvecklade samarbetet med tiden. Detta överensstämmer med mina klassrumsobservationer 

att nästan hälften av grupperna utvecklades, den andra hälften utvecklades inte åt något håll 

eller enbart marginellt, medan två grupper hade en negativ utveckling.  
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 Diskussion  

Syftet med detta utvecklingsarbete var att öka kunskapen om hur kollaborativ undervisning och 

en kollaborativ bedömningsprocess påverkar lärandet och måluppfyllelsen i ämnet geografi. I 

diskussionen resonerar jag kring om villkoret för att besvara syftet, att undervisningen och 

bedömningsprocessen faktiskt var kollaborativa, kan anses uppfyllt. Jag fortsätter med 

slutsatser kopplat till resultatet och om att använda loggboken som verktyg. Avsnittet avslutas 

med en metoddiskussion.  

7.1. Har lektionsserien genomförts på ett kollaborativt sätt? 

Till att börja med är min slutsats av hela det arbete jag gjort under planering, genomförande 

och utvärdering av lektionsserien att jag faktiskt har bedrivit en kollaborativ undervisning och 

kollaborativ bedömningsprocess. Exakt vad som kvalificerar sig som kollaborativt är som 

Davidson och Major (2014) skriver inte definierat utan handlar om att göra eleverna mer 

delaktiga och ansvariga i lärandeprocessen och att läraren därmed delar med sig av ansvaret.  

Detta innebär att det finns många sätt att arbeta kollaborativt. Mitt kollaborativa upplägg var 

situationsanpassat utifrån förutsättningar som tid, deltagare, lärandeinnehåll och didaktiska val 

som inte direkt var kopplade till kollaborativt lärande. Att göra studiebesök som en del av 

momentet var inte sprunget ur en idé om kollaborativt lärande utan en vilja att skapa intresse 

hos eleverna. Detta genom att knyta innehållet till deras vardagsmiljö och att, i linje med 

kursplanen i geografi (Skolverket, 2011b), öka deras medvetenhet om de sammanhang där 

geografiska kunskaper är viktiga och användbara.  

Den kollaborativa ansatsen sammanflätades således med andra didaktiska vägval. Att använda 

kunskapskraven som en röd tråd var ett sätt som i min situationsanpassning möjliggjorde 

sammanflätandet av den kollaborativa undervisningen och den kollaborativa 

bedömningsprocessen.  

Både den kollaborativa undervisningen och bedömningsprocessen kunde ha genomförts 

annorlunda för att i ännu högre utsträckning ge eleverna mer inflytande över 

undervisningsinnehållet och öka deltagandet i bedömningsprocessen. När jag började planera 

lektionsserien var min ambition att ge grupperna ännu större inflytande över vad de ville göra 

för att skapa lärandesituationer kopplat till kunskapskraven. Min ambition var också att hinna 

ge eleverna mer tid att träna på självbedömning alternativt kamratbedömningar.  

I dialog med min handledare på skolan begränsade jag dock elevernas inflytande till förmån för 

tydlighet och struktur. En viktig insikt är att förmågan till självbedömning men även elevernas 

förmåga att tillgodogöra sig möjligheterna med det kollaborativa arbetssättet kräver träning och 

relationsbyggande över tid. Flera elever lyfte också i intervjuerna fram att arbetssättet var 

spännande men att det var svårt att förstå sig på till en början. Med mer övning skulle troligtvis 

utväxlingen av arbetssättet öka. Att investera tid på att öva förmågan till självbedömning 

behöver också portioneras ut över tid. Eleverna lade relativt mycket tid på att tolka och förstå 

kunskapskraven i detta moment och att lägga mer tid på själv- eller kamratbedömning hade 

sannolikt tagit för mycket tid från kunskapsinhämtningen vilket är själva förutsättningen för att 

det ska finnas något att bedöma.  
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7.2. Resultatdiskussion 

Måluppfyllelse 

   Elever som inte nådde målen 

Tio av 59 elever, eller 17 procent, nådde inte samtliga kunskapskrav på E-nivå efter 

lektionsseriens avslutande. I avsnitt 4.5 redogörs för hur den individuella bedömningen gick 

till. Under momentets gång var det ganska tydligt för mig som lärare vilka elever som riskerade 

att inte nå målen eftersom loggböckerna och klassrumsobservationerna gav tydliga signaler. 

Men trots skriftlig återkoppling i loggboken, extra stöd i klassrummet kring och tydliga frågor 

att besvara i loggboken (där de fick leta svaren i läroboken) var det inte tillräckligt för att nå 

måluppfyllelse för samtliga även om flera elever i riskzonen till slut uppfyllde E-kraven. 

Det var inte bara det didaktiska upplägget som påverkade om en elev uppfyllde lärandemålen. 

Hög frånvaro som inte arbetades ikapp utanför lektionstid var en tydlig faktor för flera av 

eleverna.  

Det intressanta är frågan om en del av eleverna missgynnades av det didaktiska upplägget. Min 

bedömning är att vissa elever krävde mycket tydliga ramar och uppgifter som var utformade på 

ett sätt som gjorde det enkelt för läraren att hjälpa eleven att komma igång och hålla igång. Den 

ökade friheten och det egna ansvaret gynnade inte dessa elever, i alla fall inte på kort sikt när 

det gällde måluppfyllelse i det aktuella momentet. Det är inte heller andra elevers ansvar att 

hjälpa dessa elever utan det ansvaret ligger ytterst på läraren även om gruppkamraterna kan 

vara till hjälp. Även loggboken som examinationsform är intressant att diskutera vilket jag gör 

längre ned under rubriken Om att använda loggbok.  

   Måluppfyllelse på E-D nivå 

För de elever som uppfyllde kunskapskraven på E-nivå eller högre så är det också intressant 

huruvida dessa elevers lärande gynnades eller missgynnades av den kollaborativa ansatsen. Det 

skulle kunna tänkas att en elev som erhållit betyget E eller D gynnats av arbetssättet genom att 

måluppfyllelsen hade kunnat vara sämre utan detta arbetssätt. Min bedömning är dock att 

kanske inte alla men många av de 29 elever (49 procent) av eleverna som fått betyget F, E eller 

D på kort sikt hade kunnat gynnas mer av ett annat arbetssätt. Anledningen till denna slutsats 

är att det skiljde sig väldigt mycket åt bland eleverna gällande behovet av väldigt tydliga 

uppgifter och förmågan att ta ansvar för sitt eget lärande. För en del av dessa elever hade det 

kanske blivit annorlunda om de hamnat i en annan gruppkonstellation vilket också är en faktor. 

Eleverna har sannolikt nytta framöver av att träna på gruppsamarbete, egenansvar, 

självbedömning och friare ramar men sett till måluppfyllelsen under momentet kan arbetssättet 

ha missgynnat dem.   

   Måluppfyllelse på C-A nivå 

Bland eleverna som erhållit betygen C, B och A är min bedömning att dessa elever i hög 

utsträckning gynnades av arbetssättet. Det handlar inte om att E-D är sämre betyg och C-A 

bättre och att en linje därmed kan dras mellan grupperna. Istället är min uppfattning att många 

elever som erhöll C i betyg (19 stycken) var elever som hade mycket nytta av att jobba i grupp 

och med hjälp av kamrater och lärare kunde verka i sin proximala utvecklingszon. De lyckades 
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också ta tillvara på den ökade förståelsen för kunskapskraven för att våga och orka sikta på ett 

högre betyg än vad de kanske var vana vid. För elever med E och D i betyg verkar inte den 

kollaborativa bedömningsprocessen gett lika stor effekt på motivationen och sättet att arbeta.  

Bland eleverna med betygen A och B (11 stycken) hade många elever mycket hög kapacitet 

och mycket höga ambitioner. Utmaningen för en lärare med denna kategori elever är dels att 

hjälpa dem att uppnå sina höga ambitioner genom att rikta deras energi mot rätt saker. Min 

slutsats är att den kollaborativa bedömningsprocessen varit mycket effektfull för att hjälpa dessa 

elever framåt. Istället för att fråga läraren om vad som krävs för ett A så har de fått möjlighet 

att tillsammans med läraren skapa förståelse för kunskapskraven och därmed aktivt kunnat styra 

sitt arbete. De har som Gyllander Torkildsen (2016) benämner det varit agenter i den formativa 

bedömningsprocessen vilket innebär att de har involverats och har haft kapacitet att involvera 

sig i processen, så som den var utformad. Forskning som Gyllander Torkildsen (2016) 

sammanställt tyder på att det är ganska få elever i de fallstudier som gjorts inom detta område 

som faktiskt varit agenter i bedömningsprocessen, det kollaborativa lärandet har alltså inte 

realiserats på bred front hittills. Detta stämmer hyfsat väl med de resultat jag uppnått: att även 

om många elever till synes gynnades av det kollaborativa arbetssättet så var det framför allt ett 

antal högpresterande elever som fick mest utväxling av den kollaborativa 

bedömningsprocessen.  

Den andra utmaningen läraren har med denna kategori elever är att stimulera dem på deras höga 

nivå. Ofta behöver läraren lägga så mycket tid på att hjälpa elever i behov av extra stöd att de 

mer högpresterande eleverna lämnas utan tillräcklig stimulans. Med detta kollaborativa upplägg 

sattes eleverna i förarsätet tillsammans med läraren och blev därför inte begränsade av hur 

läraren formulerat uppgiften. Eleverna utnyttjade istället sin ökade förståelse om 

kunskapskraven tillsammans med sin höga kapacitet och ambition för att nå längre i sitt lärande.   

Kollaborativt lärande 

I avsnitt 3.2 redogör jag för Vygotskijs syn på lärande som något som händer utanför individen 

som sedan leder till utveckling som kommer inifrån. För att kunna dra slutsatser om hur den 

kollaborativa ansatsen påverkade elevernas lärande så är det relevant att ställa följande frågor:  

 Har eleverna blivit utmanade att lösa uppgifter som krävde att de verkade i sin proximala 

utvecklingszon? 

 Har de löst uppgifterna med hjälp av interaktionen med kamrater och lärare, praktiska 

aktiviteter och andra verktyg för lärande?  

Även om det finns en variation mellan eleverna är min slutsats att eleverna generellt har löst 

uppgifter som var utmanande för dem och att interaktionen i klassrummet bidragit till att 

uppgifterna har lösts på ett bra sätt.  

Gruppuppgifterna skulle lösas tillsammans som grupp med en gemensam inlämning.  

Loggboken var tänkt att utgöra den individuella uppgiften som gjorde att varje individs lärande 

kunde uppmärksammas. Ett alternativ hade varit att eleverna hade individuella 

inlämningsuppgifter som de fick lösa i grupp vilket gett ett tydligare individuellt 

bedömningsunderlag. Men mitt mål var att grupparbetena i så hög grad som möjligt skulle vara 

konjunktiva, att arbeta som en grupp och inte bara i grupp (Hammar Chiriac, 2012). Ett 
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konjunktivt grupparbete förutsätter interaktion eftersom uppgiften måste lösas tillsammans, 

slutresultatet förutsätter att alla lyckas bidra. Att formulera denna typ av uppgifter är en 

utmaning för läraren.  

Att många elever inte riktigt lyckats återge i loggboken vad de gjort eller vad de lärt sig tyder 

på att grupperna lyckats lösa sina uppgifter trots att alla inte bidrog i tillräcklig eller samma 

utsträckning. Av resultatet går det också att göra tolkningen att vissa grupper arbetat på ett 

disjunktivt sätt (Hammar Chiriac, 2012) vilket innebär att en elev styrt arbetet och tagit på sig 

mycket av arbetet medan andra elever varit mer passiva. Även om de mer passiva eleverna kan 

lära sig av den ledande eleven i ett disjunktivt arbete så är min bedömning att detta arbetssätt 

inte är eftersträvansvärt sett till ett lärandeperspektiv.  

Majoriteten av grupperna bedömer jag använde sig av en kombinerad konjunktiv-additiv 

arbetsmetod vilket ur mitt perspektiv fungerade bra. Grupperna löste deluppgifter tillsammans 

som en grupp och när det fanns möjlighet delade de upp arbetet och jobbade individuellt med 

sina respektive delar som sedan adderades ihop till en gemensam produkt. Grupper med ett mer 

välfungerande samarbete hade en högre andel konjunktivt arbete vilket blev väl synligt i 

gruppinlämningarna med en jämnare kvalitet och en tydligare röd tråd mellan arbetets delar.  

Resultatet tyder på att grupparbetesformen lämpar sig bra för uppgifter som är tillräckligt 

komplexa eller annorlunda för att eleverna ska känna ett behov av att få diskutera den med sina 

kamrater. Uppgifter som eleverna känner igen och känner sig trygga med verkar däremot inte 

stimulera till gruppsamarbete på samma sätt eftersom att det då är smidigare att inte behöva ta 

hänsyn till någon annan. 

Att låta grupperna arbeta tillsammans så pass länge var medvetet för att ge grupperna en 

möjlighet att utveckla sitt samarbete över tid vilket jag försökt stimulera på olika sätt. Risken 

med detta var att grupper som varken fungerar bra ihop eller lyckas utveckla samarbetet med 

tiden påverkade elevernas lärande negativt. Resultatet tyder på att effekten av att låta grupperna 

jobba tillsammans i två månader inte är entydigt. Sett till risken att en elevs lärande påverkas 

negativt av gruppens sammansättning finns det skäl att överväga en omblandning av grupper 

alternativt en större andel individuellt arbete under momentets gång. Detta skulle kunna skapa 

en större likvärdighet i förutsättningar för lärande bland eleverna. 

Det fanns inget facit och eleverna uppmuntrades att ta egna initiativ. Att göra ett studiebesök 

eller att ringa ett företag för att ställa frågor är bra exempel på där eleverna fick använda sina 

kunskaper för att ställa frågor och söka ny kunskap i kontakt med sin omvärld. De prövade sina 

kunskaper praktiskt. Detta skapade engagemang även hos de elever som inte själva tog 

initiativet. När en kamrat satt och pratade med ett företag i mobiltelefonen satt resten av gruppen 

på helspänn av nyfikenhet för vad samtalet kunde ge. Studiebesöken på de lokala 

industriföretagen skapade en ny nivå av engagemang hos eleverna och höjde energin i 

klassrummet.  

Kollaborativ bedömningsprocess 

Jönsson (2017) menar att det behöver vara tydligt för eleven hur de kan nå målen genom att 

synliggöra kriterierna för bedömningen. Gyllander Torkildsen (2016) är inne på samma spår 

men lyfter också fram en baksida med allt för tydliga kriterier. Lärandet riskerar då att bli allt 
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för instrumentellt om följden blir att all kraft läggs på att uppnå kriterier istället för en viss 

kvalitet. Istället behöver läraren tydliggöra de kvalitativa nivåerna och ge eleven möjlighet att 

öva på självbedömning och självkorrigering. En gemensam bild av kvalitetsnivåerna förutsätter 

kollaboration mellan lärare och elever.  

Min utgångspunkt var att tydliggöra dessa kvalitetsnivåer och ge eleverna möjlighet att träna 

på självbedömning och självkorrigering. För vissa elever fungerade detta mycket bra vilket jag 

nämnt ovan om måluppfyllelse bland eleverna. För vissa elever var det mycket svårt att förhålla 

sig till kvalitetsnivåer, självbedömning och självkorrigering. För att anpassa undervisningen för 

dessa elever gjorde jag tydligare frågor och förenklade fakta-sökandet genom att hänvisa dessa 

elever till läroboken eller Internetkällor som jag bistod med. En annan variant hade kanske varit 

att tydliggöra kriterierna. Istället för en flexibel tolkning av vad ”välutvecklade resonemang” 

är kanske dessa elever hade gynnats av att få instruktionen att ”beskriv ett fenomen genom att 

ange tre orsaker och tre konsekvenser”. Samtidigt hade detta antagligen lett till att alla elever 

instrumentellt följde dessa kriterier trots att ett välutvecklat resonemang kan utformas på många 

sätt men ändå motsvara en viss kvalitet.  

En intressant reflektion kring elevernas olika sätt att hantera mål och kriterier samt sin egen 

delaktighet i processen kan kopplas till elevens syn på bedömning. Gyllander Torkildsen (2016) 

refererar till en studie gjord i Nya Zeeland som tar upp två elevperspektiv på bedömning. Ett 

perspektiv bygger på att eleven ser bedömning som ett hjälpmedel för att lära och då var det 

naturligt att se ansvaret för bedömningen som delat mellan elev och lärare. I det andra 

perspektivet kopplar eleven bedömning till resultat med följden att ansvaret för bedömningen 

ligger hos läraren. Dessa elever efterfrågar återkoppling som beskriver hur uppgiften kan 

slutföras snarare än återkoppling som beskriver hur eleven kan utveckla sina förmågor.  

Dessa två synsätt mötte jag bland eleverna under lektionsserien och hänger också ihop med 

efterfrågan på tydliga kriterier och ramar. Frågor som ”vad måste jag ha med”, ”hur mycket 

måste jag skriva”, ”räcker det här” kan relateras till bedömning kopplat till resultat. Frågor som 

”hur kan jag resonera om varför globalisering är bra” eller ”på vilket sätt kan jag argumentera 

för att elbilar är en bra hållbar lösning” är mer kopplat till förmågor. Elevernas begäran om 

olika typer av återkoppling säger därför något om deras syn på bedömning vilken i sin tur 

påverkar deras möjlighet att delta i den gemensamma förståelsen om kvalitetsnivåer.  

Detta talar för att läraren också behöver bjuda in eleverna till att reflektera om bedömningens 

syfte och försöka skapa en gemensam bild i klassrummet av vad bedömningen ska leda till.    

Om att använda loggbok 

Att använda loggbok hade flera syften i denna lektionsserie. Som Lourenço (2012), Dysthe 

(2003) och Strandberg (2006) framhåller behöver det externa lärandet i grupp varvas med det 

inre reflekterandet och egna tänkandet. Genom den inre reflektionsprocessen approprierar 

eleven de kunskaper som det interaktiva lärandet möjliggjort och eleven utvecklas. Loggboken 

kan stödja detta inre reflekterande.  

Ytterligare en funktion med loggboken kopplat till detta var att främja samarbete och motverka 

konkurrens i grupperna. Genom att eleverna kunde visa sina egna kunskaper i loggboken skulle 
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de inte behöva konkurrera med varandra i själva grupparbetet. Förhoppningen var att detta 

skulle främja det konjunktiva arbetssättet där eleverna löste uppgifterna som en grupp.  

På det sätt loggboken användes i detta moment är det svårt att dra tydliga slutsatser kring 

effekterna. Medan vissa elever tycks ha uppskattat och sporrats av möjligheten att visa sina 

individuella kunskaper för bedömningsunderlaget kan det ha varit så att andra elever 

begränsades av loggbokens betygsgrundande funktion. Istället för att bara skriva fritt kring de 

reflektioner som gjordes var det en del elever som verkade fundera mycket på hur loggboken 

skrevs på rätt sätt. Detta verkar ha lett till låsningar hos dessa elever som var svåra att få loss.  

Jag har funderat på om eleverna som inte skrev så mycket i loggboken hade skrivit mer om jag 

valt att inte använda loggboken som betygsunderlag. Granath (2008) har undersökt loggbokens 

funktioner och hennes reflektioner speglar mina på många sätt. Det är svårt att komma ifrån 

den bedömande funktionen även om läraren intygar att den inte finns där. Eleverna är vana vid 

att bli bedömda av läraren. Att bygga upp ett förtroende hos eleverna att loggboken inte syftar 

till bedömning utan som ett dialogverktyg kring elevens lärande tar nog en del tid.  

Många elever i Granaths (2008) studie vill visa upp sitt ideala jag i loggboken för läraren. Jag 

har sett exempel på detta i loggböckerna men också det omvända. En del elever ger i loggboken 

uttryck för dåligt självförtroende, uppgivenhet och frustration som snarare tenderar att vara lite 

negativt i överkant. Granath (2008) tar upp att loggboken ofta blir intim. Elever i hennes studie 

menade att det handlar om att synas i skolan och att få respons. Det gäller att sticka ut. 

Loggboken blir en arena för att bli sedd av läraren och det är viktigt att få svar, att se att läraren 

verkligen har läst. Vissa loggböcker gav uttryck för dåligt självförtroende men gav också en 

tydlig signal till mig som lärare att eleven söker extra stöd från mig.  

Det hade varit intressant att studera loggboken som verktyg vid grupparbeten mer djupgående 

för att utveckla arbetssättet. En del av de mer högpresterande eleverna, de som ofta drar ett stort 

lass vid grupparbeten, verkar ha slappnat av lite i och med möjligheten att visa sina egna 

kunskaper i loggboken. De behövde därför inte konkurrera med sina gruppkamrater i det 

gemensamma arbetet vilket lyfte samarbetet. En del högpresterande elever litade inte riktigt på 

loggbokens betydelse för individuell bedömning och hade därför en mer konkurrensinriktad 

inställning till det gemensamma arbetet vilket inte främjade samarbete.  

Loggboken syftade också till att utgöra individuellt bedömningsunderlag. Zhang och Ohland 

(2009) hittade i sin forskning en korrelation mellan individens bidrag, arbetsinsats i gruppen 

och individens lärande. Loggböcker och i viss utsträckning klassrumsobservationer låg till 

grund för att bedöma i vilken mån individernas kunskapsnivå kunde anses ligga i nivå med 

gruppens betyg. Vissa elever visade också, genom utvecklade resonemang och tankar i 

loggboken, att deras individuella lärande och kunskapsnivå motsvarade ett högre betyg än vad 

gruppen presterade.  

Precis som Granath (2008) observerar i sin studie så finns det elever som är väldigt svåra att 

förmås att skriva speciellt mycket i loggboken, även om metoden används längre tid än vad jag 

hade att ta i anspråk. Därför är det viktigt att verkligen fundera igenom hur det individuella 

lärandet kan dokumenteras även hos dessa elever. Min slutsats är att loggboken var ett 

funktionellt verktyg för individuell bedömning för en majoritet av eleverna, särskilt för de mest 
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högpresterande, men arbetssättet måste utvecklas för att ge alla elever likvärdig möjlighet att 

visa sina kunskaper. Denna utmaning gäller inte bara loggboken som verktyg. Även skriftliga 

prov eller uppsatser, muntliga redovisningar och andra examinationsformer passar eleverna 

olika bra. Därför är det viktigt att som lärare variera examinationsformen. Med en kollaborativ 

ansats är det viktigt att examinationsformen möjliggör elevernas inflytande över innehållet och 

formen för lärandet. Loggboken tycker jag har den potentialen men det gäller som sagt noga 

fundera på hur det individuella bedömningsunderlaget ska bli tillräckligt för varje elev.  

7.3. Metoddiskussion 

På det stora hela har den plan jag gjorde inför utvecklingsarbetet fungerat väl. Syftet och 

frågeställningarna har ändrats från ett fokus på kollaborativ bedömning till kollaborativt lärande 

som innefattar både undervisningen och bedömningsprocessen. Detta föranledde att 

litteraturstudien breddades och att intervjuerna strukturerades om. Det bredare syftet gjorde att 

det didaktiska upplägget synliggjordes på ett naturligare sätt i utvecklingsarbetet och att den 

kollaborativa bedömningsprocessen kunde beskrivas tillsammans med den kollaborativa 

undervisningen. Undervisning och bedömning planerades som en helhet med en tydlig röd tråd 

dem emellan och därför var det förlösande för utvecklingsarbetet att ändra syfte och 

frågeställningar som tidigare varit för snävt avgränsade.  

Reliabilitet och validitet   

Denna studies reliabilitet bygger på att studiens syfte, genomförande av undervisningen och 

vetenskaplig metod är tydligt kopplad till teori, skolans styrdokument och tidigare forskning. 

Detta ökar läsarens förståelse för författarens förståelsehorisont och ökar transparensen i de 

tolkningar som görs av insamlad data.  

Resultat och slutsatser överensstämmer relativt väl tidigare forskning på området (till exempel 

effekter av grupparbete eller utmaningen att nå fram till alla med den kollaborativa 

undervisningen) vilket stärker studiens reliabilitet. De erfarenheter som kan härledas ur studien 

kopplat till mitt specifika didaktiska upplägg tror jag kan vara användbara för att utveckla det 

kollaborativa arbetssättet. Jag tänker till exempel på hur kunskapskraven användes och 

reflektionerna om loggboken som verktyg vid grupparbete.  

Som jag lyfter fram i metodavsnittet ska aktionsforskning generaliseras med försiktighet. De 

observationer jag gjort i klassrummet har påverkats av min egen agenda som observatör och 

lärare. Det är svårt att beskriva skeendena på ett sätt som möjliggör replikerbarhet. 

Tillförlitligheten i studien måste därför betraktas med detta i åtanke. Det är svårt att fånga allt 

som händer i klassrummet och elevernas liv som påverkar lärandet. Elevens lärande påverkas 

både av det läraren kan påverka och saker som ligger utanför lärarens kontroll. Ett slagsmål 

bland eleverna på morgonen kan vara den egentliga orsaken till en stökig lektion medan jag 

som observatör riskerar att bara se det som händer i klassrummet och drar kanske därför fel 

slutsatser om min egen lärarinsats vid det aktuella tillfället. En elev som har det tufft i livet 

utanför skolan kanske påverkas mer av det än lärarens didaktiska upplägg men som observatör 

under en kort period är det svårt att få inblick i alla elevers förutsättningar och vad som påverkar 

lärandet.    
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Studiens validitet byggde på att klassrumsobservationer, loggböcker, bedömningar och 

intervjuer kompletterade varandra och minskade risken för att slutsatserna gjordes på fel 

grunder. Intervjuerna tillförde det viktiga elevperspektivet och förstärkte de andra 

observationerna jag gjorde men gav också anledning att begrunda tidigare observationer från 

en annan synvinkel.  

Grupp-/parintervjuerna med eleverna gick bra och intervjuplanen och frågorna gav ett bra 

underlag. Tidigare erfarenheter från att intervjua elever på högstadiet var viktiga för mina 

förberedelser och under själva intervjuerna eftersom det krävdes en viss vana och skicklighet 

för att intervjuerna skulle bli bra. Det som fungerade mindre bra, trots mina ansträngningar, var 

att få tillräckligt många elever att anmäla sig för att urvalet skulle bli bra.  

Att det krävdes informerat samtycke från vårdnadshavare var ett praktiskt problem eftersom det 

fordrade av eleven att ta initiativ att prata med vårdnadshavaren och få ett skriftligt 

godkännande. Jag ville inte kontakta föräldrarna direkt (till exempel via IT-systemet 

Schoolsoft) eftersom allt byggde på att eleven ville delta i intervjun. Jag valde att skicka med 

eleverna utskrivna papper med information och möjlighet att underteckna men med facit i hand 

så borde jag gjort annorlunda. Resultatet blev att sex tjejer ställde upp och hade ifylld blankett 

och att en kille ställde upp som inte hade blankett men däremot hade fyllt 15 år vilket innebar 

att vårdnadshavares godkännande inte behövdes.   

Jag hade velat ha en balans mellan tjejer och killar men också en möjlighet att göra ett urval 

som skapade homogena intervjupar och en blandning av elever. Detta för att få en bredare 

förståelse för hur individer med olika personlighet och förutsättningar upplevde arbetssättet. 

Istället så valde jag att intervjua alla som ställde upp och hade samtycke från vårdnadshavare.  

Det hade stärkt utvecklingsarbetet om urvalet för intervjuerna varit annorlunda, särskilt om fler 

killar hade ställt upp för intervjuerna. Även om syftet inte specifikt var att undersöka skillnader 

mellan tjejer och killar så var det en faktor som hade varit intressant att titta mer på. Övriga 

observationer gav den möjligheten men jag valde att inte gå på djupet kring denna aspekt.  

Det hade stärkt studien om jag arbetat mer systematiskt med hur loggböckerna skulle kunna 

användas för att besvara frågeställningarna. Nu var fokus på lärandet och kunskapsinnehållet 

för individuell bedömning men kanske hade jag med relativt enkla medel kunnat ställa frågor 

till eleverna i loggböckerna som hade gett ytterligare mer data om elevernas lärande kopplat 

till den kollaborativa ansatsen. Det viktiga var att eleverna skrev loggbok och gjorde saker för 

sitt eget lärande och inte för lärarens skull (till exempel dennes utvecklingsarbete). En mer 

genomtänkt plan för loggboken hade antagligen kunnat förena dessa intressen.   
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 Slutord 

Syftet med detta utvecklingsarbete var att öka kunskapen om hur kollaborativ undervisning och 

en kollaborativ bedömningsprocess påverkar lärandet och måluppfyllelsen i ämnet geografi. 

För egen del har jag lärt mig otroligt mycket under processens gång och är mycket sugen på att 

förfina och pröva nya arbetssätt kopplade till kollaborativt lärande.  

Tre viktiga lärdomar jag själv gör inför mitt kommande yrkesliv som lärare är följande:  

 Kollaborativ undervisning och kanske framför allt kollaborativ bedömningsprocess kan 

vara ett effektivt sätt att frigöra och stimulera högpresterande elever.  

 Individuell bedömning vid kollaborativ undervisning är en utmaning för läraren och 

kräver noggranna förberedelser. Loggboken ger en flexibilitet som möjliggör elevernas 

inflytande över undervisningens form och innehåll men erfarenheten från detta arbete 

är att vissa elever är svåra att förmå skriva i loggboken vilket kräver en plan för 

säkerställa tillräckligt individuellt bedömningsunderlag.  

 Kollaborativ undervisning och bedömning har stor potential men arbetssättet tjänar 

sannolikt på att arbetas in över tid så att eleverna hinner anpassa sig för att kunna 

tillgodogöra sig potentialen fullt ut. Målet kan vara att som lärare successivt och 

strukturerat dela med sig av ansvaret för det gemensamma arbetet i klassrummet och att 

eleverna med tiden ökar sitt ansvarstagande för lärandet.  

Utvecklingsarbetets resultat och slutsatser är ett litet bidrag till kunskapen om kollaborativt 

lärande i geografi utan att göra anspråk på att ha funnit ett fulländat sätt att bedriva kollaborativ 

undervisning och bedömning. Kollaborativt lärande är roligt men utmanande. Svårt men 

givande. Lite skrämmande men framför allt spännande!  

Som utvecklingsarbete under tio veckor var ämnesområdet intressant men det som vore verkligt 

spännande att utforska är effekterna av att arbeta kollaborativt med en klass över en längre tid, 

helst med start i sjunde klass och kontinuerligt fram till slutet av högstadiet. Det skulle ge 

möjlighet att bygga upp samspelet mellan lärare och elever över tid och skapa arbetssätt som 

ger likvärdiga möjligheter för alla elever.  

Att ha gemensamt kollegialt utvecklingsarbete kring kollaborativt lärande är också en intressant 

möjlighet. Detta synsätt på lärande rymmer så mycket energi och didaktiskt utforskande som 

bygger på samarbete mellan alla inblandade att det kan bidra till en läromiljö som präglas av 

nyfikenhet, delaktighet och livslångt lärande.  
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Bilaga 1 – Lektionsplanering klass 8A 

Slut, bilaga 1. 

Lektionsplanering 8A 

Lektion Vecka Dag Innehåll 

1 41 Onsdag Intro 

2  Torsdag Kunskapskraven 

3  Fredag Kunskapskraven 

4 42 Tisdag Kunskapskraven 

5  Onsdag Individuell loggbok/Quizfrågor 

6  Torsdag Gör Quiz-frågor/Planering av grupparbete 

7  Fredag Gör Quiz-frågor/Individuell loggbok/Planering grupparbete 

8 43 Tisdag Quiz/Planering av grupparbete/Grupparbete 

9  Torsdag Planering grupparbete 

10  Fredag Planering grupparbete/ loggbok 

11 45 Tisdag Grupparbete 

12  Onsdag Grupparbete 

13  Torsdag Förbereda studiebesök 

14  Fredag Förbereda studiebesök - Lämna in! 

15 46 Tisdag Individuell loggbok 

16  Onsdag Grupparbete/ Stäm av studiebesök 

17  Torsdag Studiebesök 

18  Fredag Sammanställ studiebesök 

19 47 Tisdag Sammanställ studiebesök/grupparbete 

20  Onsdag Grupparbete 

21  Torsdag Grupparbete 

22 48 Tisdag Kollaborativ bedömning/loggbok 

23  Onsdag Kollaborativ bedömning/loggbok 

24  Torsdag Kollaborativ bedömning/loggbok 

25  Fredag Summering 
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Bilaga 2 – Tabell gruppinlämningar 

 

 

Slut, bilaga 2.  
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Bilaga 3 - Kunskapskrav och kriterier för grupparbete med valfritt ämne 

 

Slut, bilaga 3. 
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Bilaga 4 – Intervjumall 

Intervjumall 

Inledning:  

Syftet med den här intervjun är att jag som lärare vill förstå hur den undervisning jag 

genomförde med er fungerade, jag håller ju fortfarande på och lär mig. Jag skriver också en 

uppsats nu för min lärarexamen. Den handlar särskilt om hur man som lärare kan hjälpa 

eleverna att själva förstå och använda kunskapskraven för att utveckla sig i skolan. Det brukar 

kallas förmåga till självbedömning. 

Tanken är att vi ska vara klara samtidigt som lektionen är slut, alltså cirka 45 minuter. Jag skulle 

behöva spela in intervjun så att jag kan lyssna och anteckna efteråt. Är det OK med er?  

Ingen annan än jag kommer att lyssna och när jag skriver sedan kommer ingen veta vilka ni är, 

det är anonymt. Om ni känner att ni inte vill vara med längre, oavsett anledning, så är det ok. 

Ni behöver inte förklara er. Om ni skulle vilja läsa min uppsats när den är klar så är det bara att 

säga till så ska jag ordna det.  

Det kan ju vara lite nervöst att vara med i en intervju. Det är helt okej i så fall. Jag är också lite 

nervös för jag är inte så van att intervjua. Men jag tänker att vi hjälps åt och gör så gott vi kan. 

Om ni inte förstår någon fråga jag ställer så säg till. Det kan vara så att någon av er inte kommer 

att tänka på något svar på en fråga men då kanske den ena har någon tanke som leder till att 

andra kommer på något. Jag kommer därför försöka vara lite tyst ibland så ni hinner tänka och 

kanske kan hjälpa varandra att komma på svar.  

Har ni några frågor innan vi börjar?  

Föst skulle jag vilja fråga er om vad ni tänker kring hur ni lärt er under detta moment. Målet är 

ju inte att kunna kunskapskraven utan att lära sig saker om geografi. Målet med detta sätt att 

arbeta var förutom att ni skulle få träna på självbedömning att ni skulle få utforska 

ämnesområdet utifrån det ni själva tyckte var intressant och utifrån er individuella 

kunskapsnivå.  

Hur har lektionsupplägget påverkat hur mycket du lärt dig under detta moment?  

Att få påverka innehållet 

Att förstå och påverka arbetet genom självbedömning 

Vad har gjort att du lärt dig mer?  

Vad har hindrat dig från att lära dig mer? 

På vilket sätt gjorde det här sättet att arbeta på att du tyckte det blev intressant? 

På vilket sätt gjorde det här sättet att arbeta på att du förstod det du lärde dig om? 

På vilket sätt påverkade detta sätt att arbeta din motivation?  

Under det här momentet som jag har haft med er så har ni fått träna på att förstå kunskapskraven 

lite mer och sen har ni i grupperna både inför studiebesöket och i grupparbetet använt 

kunskapskraven för att utforma frågor till företagen och göra arbetet om det ämne ni valde i 

grupparbetet.  
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Hur har det här sättet att arbeta på påverkat hur du förstår kunskapskraven som vi 

jobbade med? 

Fanns det skillnader mellan er i gruppen hur ni förstod kunskapskraven? 

Vad var för- eller nackdelarna med att ni jobbade i grupp när det gällde att förstå 

kunskapskraven? 

Det vanliga är ju att läraren tittar på elevens arbete och ger förslag på hur det kan utvecklas. 

Men om eleven är bra på att själv förstå vad som krävs för ett visst betyg och kan se vad som 

behöver utvecklas så brukar det kallas för förmåga till självbedömning.  

Hur tänker du att ni har fått träna på självbedömning med det här sättet att arbeta?  

På vilket sätt använde ni det ni visste om kunskapskraven för att utveckla ert grupparbete 

om ämnet ni valde själva? Om ni inte gjorde det, vad tror ni det berodde på? 

Hur var det att som grupp försöka utveckla varandras delar i arbetena? Hur gjorde ni? 

Om det inte funkade så bra, varför tror ni det blev så? 

Använde du kunskapskraven för att utveckla din egen del av arbetet eller det du skrev i 

loggboken? Hur gjorde du? Om inte, varför? 

Hur upplevde du bedömningssamtalet vi hade i slutet av momentet? Vad lärde ni er av 

det?  

Upplever du att du blivit bättre på självbedömning i geografi efter det här momentet?  

Hur tror ni att ni kan använda den förmågan i framtiden? 

Upplevde du, personligen, att grupparbetesformen var till hjälp för utveckla ditt 

arbete/lära dig mer eller var det ett hinder? Varför? 

De frågor jag ställt hittills har jag tänkt handlat mycket om själva förmågan till självbedömning. 

Men det räcker ju inte med bara förmåga, det behövs ju också en vilja och ambition för att 

självbedömning ska fungera.  

Känner du att viljan, motivationen, att försöka förbättra arbetet ökar när förståelsen för 

kunskapskraven ökar? Varför, varför inte? 

På vilket sätt pratade ni i gruppen om kunskapskraven under arbetets gång? Var det 

något särskilt som gjorde att ni pratade mer om kunskapskraven, några särskilda 

tillfällen?  

Om inte, varför tror du inte gjorde det? 

Hade ni något gemensamt uppsatt mål i gruppen? Hur påverkade det er? 

Upplevde du, personligen, att grupparbetesformen ökade din motivation för att förbättra 

ditt arbete jämfört med när du jobbar helt individuellt? Varför, varför inte?  

Slut, bilaga 4.
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Bilaga 5 - Kunskapskrav och kriterier för grupparbetet Studiebesök 

 

Slut, bilaga 5.  




