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Välkommen till Anna Whitlocks gymnasium, ett 
modernt läroverk för det 21:a århundradet! 

 

Här beskriver vi riktlinjerna för vårt arbete på Anna Whitlocks gymnasium, hur vi arbetar 
och organiserar oss, hur vi undervisar och vad vi som arbetar här strävar efter att vara. 

 

Våra kärnvärden 
 

Bildning Vi är öppna för många perspektiv och strävar efter att vara i 
ständig utveckling. 

 

Innovation Vi är nyfikna och provar gärna nytt i enlighet med våra 
prioriteringar. 

 

Hållbarhet Vi tar ansvar för framtid och samtid och väljer det hållbara 
alternativet. 

 

Utvecklingsanda Vi skapar skolan från grunden tillsammans.  

 

 

Öppenhet  Vi är öppna mot omvärlden och samverkar med olika typer av 
verksamheter utanför skolan. 

 

 

 

 



Bildning och innovation för en hållbar framtid 
Våra elever 
På Anna Whitlocks gymnasium bedrivs undervisning och annan verksamhet som ger 
eleverna lust att lära och som stärker deras tillit till den egna förmågan. Relationen till 
eleverna präglas av positiva förväntningar. Eleverna utvecklas i riktning mot skolans 
vision och utvecklar handlingskompetens och självständighet i en miljö som stödjer en 
sådan utveckling.  

 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Eleven är alltid i centrum. 
• Relationen till eleverna präglas av positiva förväntningar. 
• Elevernas förutsättningar för lärande utvecklas genom fokus på ett hållbart 

lärande. 
• Vi uttrycker oss med omsorg när vi pratar om våra elever och undviker svepande 

generaliseringar. 

 

Bildning 
Bildning handlar om att eleven växer in i sitt lärande och blir mer självständig i sitt sätt 
att urskilja vad som är väsentligt för att utveckla sitt kunnande. Bildning beskriver 
således ett sätt att vara och förhålla sig till omvärlden och är ett centralt begrepp i 
arbetet både för elever och personal. Bildning är livslångt, gäller livets alla områden och 
förändrar vårt sätt att se på oss själva, varandra och världen.  

På Anna Whitlocks gymnasium tillägnar sig eleverna olika perspektiv och förmåga att 
urskilja tillvarons komplexitet för en bildningsnivå som leder till självständighet, integritet 
och tillit till den egna förmågan. 

(Att se sig själv i sin praktik: Om bildningspedagogik vid Anna Whitlocks gymnasium - se 
bilaga 2.) 

 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Elever och lärare arbetar formativt på ett sätt som ger eleverna lust att lära och 

stärker deras tillit till den egna förmågan. 
• Med ett professionellt urval av innehåll och aktiviteter blir undervisningen 

tillgänglig, d.v.s. möjlig att ta sig an för alla elever i klassrummet. 
• Lärare och elever arbetar med ett normmedvetet och kritiskt förhållningssätt för 

att öka vår kapacitet att möta samhällets komplexitet och nå större förståelse för 
en värld av ständig förändring. 

 



Innovation 
Att vara innovativ innebär att våga och vilja utveckla sin egen verksamhet men också 
att påverka de större sammanhang vi verkar inom. På Anna Whitlocks gymnasium är 
detta en hörnsten i verksamheten för att skapa och återskapa en verksamhet som är 
aktuell, nytänkande och intressant.  

Att vara innovativ kan också betyda att vi prövar nya saker, att vi delar och tar till oss 
nya idéer. Detta i ett klimat där det är möjligt att tänka och reflektera högt, provprata 
utan att bli dömd på förhand och att vi möter varandra med respekt, tillit och stöd i 
innovation och utvecklingsprocesser.  

 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Vi vågar och prövar egna och andras idéer och bidrar till en kultur som 

uppmuntrar detta. 
• Att vara en intresserad mottagare är lika viktigt som att dela med sig och vara 

transparent. 

 

Hållbarhet 
Vi ska utbilda eleverna att hantera en framtid vi inte kan förutse, och bygger en 
verksamhet som genomsyras av hållbarhet och ansvar. Vi utgår från att det handlar om 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt att dessa perspektiv genomsyrar vårt 
agerande i vardagen.  

Kärnvärdet hållbarhet tar sig hos oss uttryck genom undervisning och lärande om och för 
hållbar utveckling samt genom hållbara val i skolans organisation och aktiviteter. 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Vi agerar hållbart i vår vardag och beslut präglas av hållbarhetsperspektivet. 
• Hållbarhet ur olika perspektiv belyses i alla kurser med syfte att utveckla 

handlingskompetens hos våra elever. 

 

Utvecklingsanda 
Anna Whitlocks gymnasium är en nystartad skola som vi hjälps åt att göra så fantastisk 
som möjligt. Alla hugger i där det behövs och vi hjälps åt. Även om skolan är ny vill vi att 
denna anda kännetecknar vår verksamhet även när vi inte är nystartade. Att tänka nytt, 
tänka om och våga pröva är viktiga förutsättningar för att kunna vara innovativ, 
nyskapande och möta samtidens utmaningar på bästa sätt. 

Genom en gemensam vision, programöverskridande organisation och god 
kommunikation skapar vi sammanhållning och gemenskap, och bygger tillsammans ett 
läroverk för det 21:a århundradet. Vi är alla delaktiga i att se till att våra kärnvärden 



genomsyrar verksamheten så att vi kan ge en utbildning för hållbar utveckling som vilar 
på visionen om bildning och innovation. 

(Vision för Anna Whitlocks gymnasium - se bilaga 1.) 

 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Alla hjälps åt med det som behövs.  
• Pröva och testa är norm snarare än undantag. 
• Att vara i förändring är ett normaltillstånd snarare än ett projekt. 

 

En skola 
Vi tar alla med oss unika erfarenheter och kompetenser för att bygga något nytt och 
gemensamt. Vi ser variationen i våra utbildningar och våra egna kompetenser som en 
styrka i arbetet med att utveckla skolan. 

Anna Whitlocks gymnasium är en sammanhållen skola med programöverskridande 
organisation och samarbete. Vi arbetar tillsammans i riktning mot vår vision, med 
kompetenser och aspekter från hela verksamheten. Hos oss är det avgörande att vi 
hjälps åt, stöttar varandra och delar gemensamma framsteg. Därför prioriterar vi 
helheten genom att vi som individer stöttar, utmanar och utvecklar varandra för skolans 
bästa. 

 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Alla elever är allas ansvar. 
• Gemensam reflektion och dialog är avgörande för professionsutveckling. 

  



Vi arbetar och organiserar oss   
Team - grunden till goda framsteg 
På Anna Whitlocks gymnasium arbetar vi tillsammans i team. Teamet är en hörnsten för 
att vi ska utvecklas, att jobba i team är en modell som präglar hela verksamheten. 

Teamstrukturen genomsyrar vårt dagliga arbete på Anna Whitlocks gymnasium. Utöver 
nio undervisningsteam finns team för elevhälsa, restaurang, bibliotek och administration. 
Teamen leds av en teamledare. 

Undervisningsteamen är ämnesöverskridande och består av flera program, där även 
personal från elevhälsa och bibliotek ingår. Genom att blanda kompetenser och 
perspektiv finns förutsättningar för en verksamhet präglad av samarbete och gemensam 
förståelse. 

Genom teamen transformeras och konkretiseras vision och styrdokument till lärande för 
eleverna och ambitionen är att vi genom teamarbete visar eleverna nyttan av blandade 
kompetenser för att förverkliga en undervisning i bildningens namn. 

Att vara ett team innebär att man tillsammans löser vardagens utmaningar och skapar 
möjligheter och samarbeten som leder till att verksamhet och individer uppnår sina mål. 
Ambitionen med teamen på Anna Whitlocks gymnasium är att dessa är ett sammanhang 
där kollegor sammansvetsas och där innovation, utveckling och delakultur frodas. 

(Organisation läsår 22/23 - se bilaga 5.) 

 

Några viktiga principer i vårt arbete:  
• Teamarbete bygger på samarbete, respekt och gemenskap. 
• Fördjupad förståelse för varandras kunskap stärker bildningsperspektivet och 

möjliggör samarbeten. 
• Genom teamen transformeras och konkretiseras vision och styrdokument. 
• Vi utvecklas genom ständigt pågående samtal. 

  

Möten 
Alla verksamheter bygger på organiserade och oorganiserade möten. Det är viktigt att 
de organiserade mötena har ett tydligt syfte och en tydlig process. Därför sätter vi upp 
ett antal spelregler för de organiserade mötena som ska tas i beaktande: Den som kallar 
till ett möte ska alltid presentera mötets syfte och mål, inte kalla fler personer än vad 
som behövs och bjuda in till mötet i god tid. 

De som är inbjudna/kallade till ett möte ska vara förberedda och bidra till mötet, alla 
deltagare är lika ansvariga för mötets kvalitet som den som kallade. Beslut om mötes-
dokumentation fattas av mötesdeltagarna. 



En nyckel för att möten upplevs som meningsfulla och intressanta är att använda 
metoder och format som speglar mötets mål och syfte. Ambitionen är att pröva 
innovativa mötestekniker vilka kan öka fokus och kreativitet, och att våga testa nya 
miljöer, modeller och processer för att skapa engagemang. 

 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Organiserade möten är allas ansvar. 
• Variera, plats, metod och process för att skapa engagemang och lust. 

 

Ansvar 
Att ta initiativ och agera är en viktig aspekt av att driva en organisation i en föränderlig 
värld. Det behövs beslutsföra och drivande personer i verksamheten som med skolans 
vision för ögonen fattar beslut och tar initiativ i vardagen. Vi tror på ledarskap utan 
detaljstyrning och med positiva förväntningar, en inställning som vi tror kommer att 
fortplanta sig till vårt ledarskap gentemot eleverna och på så sätt genomsyra hela 
skolan. 

Handlingskraft och prestigelöshet är viktiga inslag i att utveckla en modern organisation 
och skola, det gäller såväl chefer, medarbetare som elever. Vi hanterar problem och 
utmaningar där de uppstår och med dem det berör. Vi strävar efter en rak, öppen och 
respektfull dialog. Kan vi inte lösa något ber vi om hjälp. Problem och utmaningar är 
aldrig ”någon annans” ansvar men alla behöver ibland hjälp för att få nya perspektiv 
eller lösa en svår utmaning. 

 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Vi utgår ifrån att individer växer med ansvar och positiv förväntan. 
• Fatta beslut, ta initiativ och agera är oftast viktigare än att vänta och inte göra 

något. 
• Be om och ge hjälp för att få bästa möjliga resultat. 

 

Vi äger vår skolas utveckling 
På Anna Whitlocks gymnasium strävar vi mot att våga utmana oss själva, lära oss av 
våra misstag och ta emot återkoppling i olika former. 

Att utvecklas och växa är helt avgörande för alla verksamheter. Vi sätter professions-
utveckling med syftet att öka elevers lärande mycket högt och menar att det sker 
genom ett aktivt reflekterande över vår praktik, såväl individuellt som tillsammans med 
andra.  

Vi utgår från ett systematiskt arbetssätt för att utveckla professionen (se bilaga 5 – 
ämnesarbete på Anna Whitlocks gymnasium).  



Utgångspunkten för utvecklingsarbetet är erfarenheter från den egna verksamheten. Vi 
är gemensamt ansvariga för skolans utveckling och med tillgång till strukturerad 
uppföljning kan vi utveckla våra kompetenser och perspektiv så att verksamheten 
utvecklas på vetenskaplig grund. 

(Professionalism och didaktiska perspektiv på Anna Whitlocks gymnasium - se bilaga 3.) 

 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Professionsutveckling med syftet att öka elevers lärande är centralt och det sker 

genom ett aktivt reflekterande över vår praktik, såväl individuellt som 
tillsammans med andra.  



Vi undervisar  
Sammanhållet och holistiskt 
Vi vill skapa en hållbar arbetsmiljö för våra elever och skolan ska kännas som en 
verksamhet där ämnen och processer är delar av en större helhet och därmed skapar 
bästa möjliga klimat för lärande. Eftersom alla lärare är en del av elevens lärmiljö ska 
samarbetet mellan lärare märkas för eleverna i deras dagliga arbete. Att ta gemensamt 
ansvar ger oss möjlighet att skapa en tillgänglig undervisning som efter tre år gör 
eleverna redo för fortsatta studier vid universitet och/eller högskola. 

Våra arbetsveckor består av längre sammanhållna arbetspass, där varje kurs i 
normalfallet har ett pass i veckan och eleverna har max tre kurser per dag. 
Sammanhållna arbetspass möjliggör arbetssätt som präglas av reflektion och fördjupad 
kunskap och de längre passen minskar fragmentiseringen av tid och innehåll. 

 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Undervisningen ska vara holistisk och lärarnas samarbete ska märkas för 

eleverna. 
• Vi tar gemensamt ansvar för att skapa en tillgänglig undervisning för alla elever. 

 

Formativ undervisning 
På Anna Whitlocks gymnasium strävar vi efter en undervisning som ger eleverna lust att 
lära, stärker tilliten till den egna förmågan vilket ökar deras motivation för lärande.  

Formativ undervisning är en central del av bildningspedagogiken på Anna Whitlocks 
gymnasium där lärandeprocessen genom formativ undervisning blir en helhet som bland 
annat består av reflekterande undervisning, återkoppling för lärande och självreglerat 
lärande (se bilaga 4).  

Det finns idag ett brett vetenskapligt stöd för att vårt förhållningssätt bör ligga nära det 
latinska ursprunget för ordet bedömning assidēre ”att sitta bredvid” som innebär en 
informell och stödjande process i lärande. 

Att undervisa formativt innebär att synliggöra och stödja elevernas kunskapsutveckling 
samt att kontinuerligt följa elevernas progression och utveckla undervisningen. Det 
handlar om att engagerat och analytiskt, medvetet forma undervisningen utifrån elevers 
lärande så att undervisningen blir tillgänglig för alla elever.  

På Anna Whitlocks gymnasium görs sammanfattande bedömningar vid två tillfällen 
under kursens gång. Det första tillfället är ett omdöme som ges halvvägs in i kursen. 
Omdömet baseras på den studieaktivitet och kunskapskvalitet som eleven dittills visat i 
fråga om kursens innehåll. Det andra tillfället är i slutet av kursen vid betygssättning då 
en helhetsbedömning av elevens kunskaper görs utifrån betygskriterierna för kursen. 



(Formativ undervisning och bedömning för lärande – undervisning på vetenskaplig grund 
- se bilaga 4.) 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Formativ undervisning är ett ramverk som genomsyrar all undervisning.  
• Vid två tillfällen under kursens gång görs en sammanfattande bedömning, först 

vid det sista tillfället görs det mot betygskriterierna i kursen. 

 

Skalbart och delbart 
Vi har inga yrkeshemligheter utan tror på transparens och att utvecklas och växa 
tillsammans. Att vara transparent, jobba skalbart och delbart främjar en kultur som 
skapar innovation och utveckling. 

Vi samarbetar, delar med oss, är stolta över det vi gör och vill ha återkoppling på det vi 
formulerar och skapar. Såväl elevers som lärares arbete visas gärna upp, både internt 
och externt genom våra digitala plattformar och andra kanaler. 

Skalbarheten, d.v.s. möjligheten för fler att använda det som skapas, tas i beaktande i 
alla projekt för att göra dem tillgängliga för hela verksamheten. 

 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Vi ber om och ger återkoppling. 
• Vi delar med oss av, och samtalar om, material, erfarenheter och resultat. 

 

Utåtriktat, öppet och nyfiket 
Att vara utåtriktad och öppen är en grundläggande del av att driva en verksamhet som 
är i ständig utveckling. Detta är en hörnsten i Anna Whitlocks gymnasiums verksamhet 
för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för framtiden. 

Samarbeten med representanter från akademi, civilsamhälle och näringsliv är en 
inspirerande del av verksamheten. Vi vill experimentera och synas, säga ja till 
samarbeten och projekt.  

Vi har etablerat flera spännande samarbeten, och strävar hela tiden efter att utveckla 
nya. Vi bjuder in intressanta gäster och besöker externa parter vilket sammantaget är en 
naturlig del av vår omvärldsanalys och vårt perspektiv på världen. 

 

Några viktiga principer i vårt arbete: 
• Vi är öppna och transparenta. 
• Vi omvärldsspanar och vill vara del av närsamhället. 
• Samarbeten är en viktig del av undervisningen på Anna Whitlocks gymnasium.  



Vi är 
Anna Whitlocks gymnasium är en varm, kreativ och modig skola. Vi som jobbar här har 
tillsammans en stor bredd av kunskaper och kompetenser. Vi tror självklart inte att dessa 
är statiska och vi behöver fortsätta sträva mot att vara: 

Elevorienterade 
Vi sätter eleven i centrum och vill främja elevers egna initiativ och tillit till den egna 
förmågan. Vi är tillmötesgående kring olika behov och arbetsformer i linje med denna 
handbok. 

Utvecklingsdrivna 
Vi är en nystartad skola med nya möjligheter. Därför vill vi vara i ständig förändring och 
sätta vårt eget avtryck på verksamheten. Vi har ett professionellt prövande 
förhållningssätt till verksamhetens möjligheter och ramar. 

Hållbarhetsfokuserade 
Anna Whitlock är en skola som bygger på att vi ska ta hand om vår samtid och framtid. 
Därför har vi hållbarhet i fokus i undervisning såväl som all annan verksamhet. 

Innovativa 
Vi vill utvecklas och är öppna för att upptäcka nya möjligheter och samarbeten, i och 
utanför skolan. Vi har tankar och idéer kring hur vi kan arbeta i riktning mot skolans 
vision, är stolta över det vi gör, vill dela med oss av vårt arbete samt ge och ta emot 
återkoppling. 

Teamspelare 
Vi vill arbeta ämnes- och programöverskridande samt vara med och förändra skolan och 
undervisningen som en helhet, tillsammans med kollegor med andra kompetenser och 
erfarenheter. 

Ansvarsfulla 
Vi tar ansvar för vårt eget arbete, strävar efter utveckling. Vi arbetar självständigt 
utifrån positiva förväntningar. 

Inkluderande 
Vi är öppna för nya perspektiv och vill verka för mångfald. Vi strävar efter ett aktivt 
normmedvetet förhållningsätt i vår undervisning, samt i mötet med andra. 

Holistiska 
Vi har ett helhetstänkande kring verksamheten och tar ansvar för hela skolans 
utveckling. 

Bildningsskapande 
Vi är intresserade av elevernas hela utveckling, ämnesövergripande kunskaper och 
övergripande mål. Vi vill ge eleverna förutsättningar att utveckla en bildningsnivå som 
leder till självständighet, integritet och tillit till den egna förmågan. 

  



Bilaga 1  

  
  
Vision för Anna Whitlocks gymnasium  
  
  

Bildning och Innovation för en hållbar framtid  
  
  
  
Vårt avstamp för Anna Whitlocks gymnasium är de utmaningar vi står inför i vår tid, precis som Anna 

Whitlock gjorde när hon startade sin nydanande skola. Vi delar hennes övertygelse att skola och 

utbildning är ett nödvändigt fundament för samhällets utveckling.  

  

Vår tids stora frågor, så som de uttrycks i de globala målen, kommer därför att genomsyra 

verksamheten vid Anna Whitlocks gymnasium. Vi är en skola med fokus på utbildning för hållbar 

utveckling. Samma ambition återfinns till exempel för Stockholms stad. I stadens budget uttrycks det 

att skolan har en viktig roll när det gäller arbetet för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad.  

En utbildning för hållbar utveckling vilar på visionen om bildning och innovation   

  

Bildning beskriver ett sätt att vara och förhålla sig till omvärlden. Bildning är livslångt och gäller 

livets alla områden och förändrar vårt sätt att se på oss själva, varandra och världen. Livets stora frågor 

är så komplexa att enkla svar och sanningar inte finns, de måste belysas ur olika perspektiv, det 

handlar både om att förklara och förstå. En bildad person har tillgång till olika perspektiv och 

accepterar att tillvarons frågor är komplexa. På Anna Whitlocks gymnasium tillägnar sig eleverna 

en bildningsnivå som leder till självständighet, integritet och tillit till den egna förmågan.  

  

Innovation förknippas med mod, kreativitet och att använda kunskaper för att våga och vilja ta 

initiativ till språng mot något nytt och okänt, att erövra handlingskompetens. Bildning och 

innovation kan därmed sägas vara att tänka och göra det nya genom, med och bortom det 

traditionella.   

  

Att arbeta med design är ett sätt att uttrycka handlingskompetens på Anna Whitlocks gymnasium. 

Design handlar både om själva problemlösningsprocessen och om den gestaltning och materialisering 

som blir resultatet av den. Design används för utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer och 

för oss på AW ligger fokus på hållbar design. En del av skolans program har Design som profil.   

  



Life science är ett tvärvetenskapligt område som handlar om liv, det vill säga livsformers egenskaper 

och utveckling, samt förutsättningar för fortsatt liv. Kunskaper om livets förutsättningar är nödvändiga 

för hållbar utveckling på jorden. En del av skolans program har Life Science som profil.  

  

För att kunna förverkliga skolans identitet och profiler har skolan ett nära samarbete med KTH, 

Konstfack, andra högskolor/universitet, organisationer och företag.   

  

Vi utbildar elever som ska hantera problem som vi idag inte kan förutse eller känner till och våra 

elever förväntas hantera teknik som ännu inte uppfunnits. Samverkan mellan den pedagogiska, sociala 

och den fysiska lärmiljön ger bra förutsättningar för att förverkliga detta.   

  

En student från Anna Whitlocks gymnasium ska lämna skolan med bildning och 

handlingskompetens för hållbar utveckling.  

  



Bilaga 2  

  
 

 

Att se sig själv i sin praktik   

Om bildningspedagogik vid Anna Whitlocks gymnasium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Vi måste kunna se oss själva i de institutioner vi bygger upp, inte minst för att individuellt kunna ta ansvar 

för det kollektiv vi ofrånkomligt är en del av (Hägglund, 2019).1 Det är med den här utgångpunkten som vi, 

individuellt och tillsammans, på allvar formar vår nya skola och oss själva. Vi uppfinner den nya institutionen 

Anna Whitlocks gymnasium, vilket kan vara en bildningsaktivitet par excellence. Att delta i en sådan aktivitet 

innebär med nödvändighet en utmaning. Men genom att bejaka utvecklingen av den egna 

självmedvetenheten gör vi oss själva ansvariga för vår situation och blir aktiva i utformningen av livet vid 

Anna Whitlocks gymnasium.  

     Vi vill inte bara se oss själv som en skola bland andra, utan snarare som en plats där världen framträder 

lite annorlunda, där livet undersöks med ett lite starkare patos och där framtidsanalysen vågar lite mer. Med 

 
1 I Martin Hägglunds bok This Life – Secular Faith and Spiritual Freedom utvecklar han ett resonemang, via sin läsning av 
Hegel och Marx, om hur formandet av oss själva är intimt förbundet med hur vi förstår oss själva genom de sociala 
institutioner vi kollektivt bygger upp.  

”Only in determinate light (and light is determined through darkness: in 
clouded light therefore), just as only in determinate darkness (and darkness is 
determined through light: in illuminated darkness therefore), can something 
be distinguished, since only clouded light and illuminated darkness have 
distinction in them and hence are determinate being, existence.” 

 

  (Hegel, The Science of Logic, 1812) 



försiktiga rörelser men djärva bildningsvisioner vill vi förändra synsätt och praktik – vilket ytterst handlar 

om att vara medvetna om hur svårt det är att vrida vår blick ur dess invanda mönster. 

     Men vi vill just detta. Och vi vill framförallt fostra en mänsklig blick och forma ett ideal för handling där 

den som handlar är medveten om sig själv i sitt agerande. Därmed blir graden av självmedvetenhet det som 

möjliggör explicit förändring och lärande. Det är en förändring och ett lärande som vi med den tyske 1700-

talsfilosofen Immanuel Kant (1724-1804) kan formulera som ett upplysningsprojekt. ”Upplysning” 

(Aufklärung) är med Kants ord ”människans utträde ur hennes självförvållade omyndighet.”2 En handling 

av frambrytande självmedvetenhet/ ”myndighet” som Kant talar om som ”utträdet ur omyndigheten” är 

det vi menar med en bildningsaktivitet (Kant, 1784). Att agera i bildningens namn (Bildung) är att försöka 

träda ut ur den invanda omyndigheten och se eller agera annorlunda i ljuset av den egna självmedvetenheten. 

Vad som då inträffar är att vi samtidigt som vi tar nya steg bort från det kända, det vi är vana3 vid och har 

kännedom om, blir främmandegjorda inför oss själva (Hegel 1770-1831) (Hegel, Andens fenomenologi, 

1807). Det som vi nyss tog för självklart blir nu till något annat – en distans som blir till genom att vi 

förskjuter och förfrämligar det kända. Det är också förskjutningen som utgör möjligheten till att bli mer 

medveten om den förändring som sker.  

 Den amerikanske poeten Wallace Stevens visar i sin dikt The creation of sound att poesin har en kraft 

som kan vrida om blicken och därmed göra det kända främmande. Hos Stevens blir det poetiska ett sätt att 

göra ”[…] the visible a little hard /…/ To see […]”.  Därför är det rörelsen mellan det självklara/kända och 

det annorlunda/främmande som blir det vridmoment i vilket vi kan fostra en erfarenhet av aktiv 

självmedvetenhet som endast framträder genom det motstånd och den fråga som fokuseras: vad är det jag 

ser när det synliga har blivit lite svårare att se? Det handlar därför om att aktivt och explicit artikulera 

skillnaden mellan vem jag var tidigare och vem jag håller på att bli (Fry, 2009).   

       En skola som bygger på en pedagogik i bildningens namn vårdar och fokuserar förfrämligandets 

fenomen, kultiverar svårigheten i att se och förkovrar sig i frågandet. Det är vår uppmärksamhet på vad som 

sker och har skett, vad som händer när vi läser och hur vår blick förändrar våra vanor som gör oss till lärande 

individer – men också till demokratiska medborgare. Vi ser här hur nära sammanbundet det demokratiska 

är med en tydligt formulerad bildningspedagogik i vilken människan ser sig själv ta form genom sin egen 

självmedvetna praktik. Vi öppnar oss för bildning genom att utmana det invanda och tålmodigt hålla oss 

kvar i det främmande, samt genom att aktivt ta oss an våra egna liv och se det egna bli annorlunda. 

  

 
2 Första stycket i Kants text om upplysningen är värd att citera i sin helhet: ”Upplysningen är människans utträde ur 
hennes självförvållade omyndighet. Omyndigheten är oförmågan att göra bruk av sitt eget förstånd utan någon annans 
ledning. Självförvållad är denna omyndighet om orsaken till densamma inte ligger i brist på förstånd, utan i brist på 
beslutsamhet och mod att göra bruk av det utan någon annans ledning. Sapere aude! Hav mod att göra bruk av ditt eget 
förstånd! lyder alltså upplysningens valspråk.”  
3 Både Platon och Aristoteles är här bra exempel på tänkare som tar fasta på frågan om vanan och det invandas 
transformationer som ett av de viktigaste momentet i människans praktiska förståelse av relationen till sig själv och 
andra. 



 

II 

 

Bildningsaktiviteten blir ett slags utträde ur en ”självvald” omyndighet och blottlägger en av pedagogikens 

kanske mest centrala frågor, nämligen att något kan förstås på ett annat sätt. Det didaktiska projektet handlar 

om att möta någon i försöket till eget ansvarstagande, att hjälpa någon med ”utträdet” ur det ”omyndiga”. 

På så sätt är bildningsfrågan en fråga om en aktiv upplysningsprocess där jaget på ett synnerligen akut sätt är 

centralt. Jaget kan dock aldrig förstå sig självt som en fri individ om hon inte parallellt förstår sig själv vara 

en del av vad vi kallar det sociala. 

     Vi förstår bara begreppet individualitet genom relationen till det sociala – inte som radikalt skilt från det 

sociala. Och de olika normer som bygger upp den värld vi föds in i är ju inte formade av oss. Därför blir 

spänningen mellan social norm och individualitet en så viktig dynamik i varje pedagogiskt projekt. Den 

historia vi utgör och som har format oss är ofta en oartikulerad levd vana. Och bildningsaktiviteten – att 

explicit bli någon annan – tar därmed sin utgångspunkt i det tidigare (förflutna) genom vilket du förstår det 

senare (framtida). Vi kan följa det här spåret vidare genom Kants efterföljare Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel (1774-1831) som på flera sätt utvecklade Kants filosofiska arv. Hegel menar att formandet (eller 

bildning) måste förstås som ett dialektiskt fenomen; som en pågående överlappning mellan det individuella 

och det sociala och mellan det tidigare och det senare. Övergången mellan dessa två aspekter av den 

mänskliga tillvaron – dess tradition och det nya—kan förstås genom hans begrepp Aufhebung. Aufhebung 

betyder att lyfta upp och gå vidare samtidigt som man bär med sig det man går bort ifrån. Den här dialektiken 

att det ena inte kan separeras utan snarare fungera som en distinktion i den helhet som utgör en människas 

liv är en väsentlig aspekt i varje självmedvetet bildningsprojekt.  

     Vägen in i bildning - eller med Kants ord ”utträde ur omyndigheten” - blir ett slags aktivitet som den 

tyske bildningsfilosofen Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835) menade skall ske med ”lust, frihet och glädje” 

(Humboldt, 1851). Bildning kräver också en handlande vilja (Fareld, 2006).4 

     Bildning som Aufhebung innebär därför en handling som medvetet håller levande överlappningen mellan 

det traditionella och det nya. När den egna traditionen synliggörs, blir den synlig just därför att vi förflyttat 

oss från den plats där vi tidigare stod. Vi får således bara syn på något först när vi upprättar en distans, men 

inte utan att tappa kontakt med den plats där vi stod – det absolut nya tycks således vara en myt. Ett lärande 

 
4 I Victoria Farelds utläggning av Humboldts syn på frihet och bildning skriver hon följande: ” […] individens 
förverkligande av sina krafter och förmågor blir för Humboldt genom bildningsbegreppet ett organiskt förlopp, dock 
inte förstått som en vegetativ, självgenererande verksamhet utan som en aktiv tillägnelseprocess, omöjlig utan 
individens egna ansträngningar och självmedvetna handlande. Här delar Humboldt Immanuel Kants syn på frihet som 
autonomi; en autonomi som människan inte innehar från början utan som hon måste erövra genom aktivitet.” 

 
 



eller en självmedveten praktik förstått genom de tre begreppen Aufklärung (upplysning), Bildung (bildning) 

och Aufhebung (upphäva/lyfta upp men hålla kvar) hjälper oss att se dynamiken i bildningspedagogiken. Det 

här innebär ett explicit självreglerande/självmedvetet kunskapsarbete. Därför är det viktigt att 

bildningsbegreppet förstås i just dessa dialektiska termer. Av detta följer en pedagogik som tar fasta på 

utvecklandet av självmedvetenhet och perspektivförskjutningar. 

      Den praktiska förskjutningen av perspektiv: att leva det kommande genom det tidigare, att gripa vår 

historia genom att aktivt ta oss an vår framtid, kräver ett självmedvetet fokus som riktar oss mot frågan om 

vilka vi vill vara. Det är en huvudrörelse i att kultivera en bildningens självmedvetna praktik. Men det är 

också en form av konstutövning: att sätta samman det invanda på ett annorlunda sätt – ibland så annorlunda 

att själva frågan om vad något är utgör själva brännpunkten. Det skakar om ramarna för vår förståelse och 

väcker oss ur vår slummer. I ett sådant försök blir undervisningskonst och praktiskt konstutövande nära 

förknippade uttryck i det att båda vill ett slags förfrämligandets rörelse. Vi vill vara en väg in i en betraktares 

eller lärandes självrelation. Vad som står på spel utgörs därför ytterst av frågan om vad något är eller med 

andra ord hur något skall förstås vara just något. Oavsett om vi talar om ett konstverk, en 

undervisningshändelse eller en skola är det frågan om betydelsen och artikuleringen som står på spel. Vi, 

läraren och konstnären, är på ett sätt ute i ett likande ärende: ett bildningspedagogiskt försök till ett 

konstnärligt uttryck, till undervisningskonst, till praktisk bildningsfilosofi: konsten och undervisningen vill 

genom sin praktik öppna frågan: vad är det jag deltar i och vem är jag som deltar.   

 

III 

 

Förutom att se bildning som självmedvetandets metamorfos har begreppet ofta förknippats med moralisk 

fostran eller klassiska studier av litteratur och konst. Den betoning som gjorts här ovan är självklart 

förknippad med dessa två aspekter, men bildningens individuella aspekt och det självmedvetna praktiska 

handlandet får inte glömmas bort i diskussionen om bildning till förmån för samtal om kanon och dygder. 

Kanon har med tradition att göra och dygd har med ideala vanor som i den nutida moraliska formen finns 

nedtecknade i det vi kallar läroplaner.  

     Traditionen är något som måste utgöra plattformen för att förstå vad det nya eller moderna är – nämligen 

nytt i relation till vad, annorlunda i relation till vad? Om vi inte gör denna relation explicit kan inte 

självmedvetenheten få fäste. Då kan vi inte bygga det nya rum av relationer till det annorlunda som krävs 

för att den ena vanan skall kunna skiljas (och därmed bli synlig) från den andra. Steget till självmedvetande 

eller att bli vetande går genom frågan, via förfrämligandet – och blir till ett projekt om att kunna ta ansvar 

för den värld jag är en del av.   

     Detta kräver att den som lär sig, är den som själv frågar och tar ansvar för att försöka svara—att det 

lärande jaget får tid och rum att följa upp, omformulera och pröva igen. Det här är vad det innebär att äga 



sitt vetande: att fråga och ta ansvar för försöket att svara. Vad en sådan process betyder är en fråga som varje 

människa har förmågan att göra explicit. Det handlar således för oss alla vid Anna Whitlocks gymnasium att 

aktualisera vår möjlighet som bildningsvarelser. 

 

 

 

 

 

Texten är skriven av Niklas Brismar Pålsson  
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Bilaga 3  

  

Professionalism och didaktiska perspektiv på Anna Whitlocks gymnasium  

  

Vi försöker bejaka att varje lärare äger sina egna val av både undervisningsform och medel. Parallellt 

med ett sådant bildningsorienterat professionsfokus – att vara den myndige och självständiga 

läraren som vi alla i den ideala situationen försöker vara – vill vi därför bygga upp en kollegial 

didaktisk seminariekultur. I det projektet finns tre huvudspår för att bygga upp en professionell 

gemenskap:  

  

I  

Hur vi tänker och praktiserar ett ämnes begreppsliga sammansättning. Här blir det ett samtal utifrån våra 

olikheter, som bottnar i vår tolkning av vad var och en uppfattar ämnet vara – till exempel kan 

ämnet svenska förstås som ’humaniora’ i hela dess bredd vilket gör det intressant att diskutera stora 

frågor som tolkning, språkliga strategier för skrivande och tal, kulturella uttryck eller vilka 

konstformer som analyseras. Frågor som: vad är det vi avser med de olika praktiker som utgör det 

vi kallar att kunna något i ett ämne? vad kan man när man kan säga något om en text? är didaktiska 

frågor som vi intresserar oss för inom skilda ämnesdiscipliner på skolan. Ett intresse som 

koncentreras i det pågående pedagogiska samtalet i våra utbildningsteam.  

  
II 

Att vi lärare ser oss själva genom ett aktivt reflekterande över vår praktik – en praktik som ständigt är under 

pågående omformning. Vi är alla och envar med och formar den gemensamma bilden av både skolan 

och ämnet och gör den processen till en levande praktisk livsform på Anna Whitlocks gymnasium. 

Därmed försöker vi förstå oss själva just genom och i samtalet, inte som något färdigt. Av det skälet 

vill vi bejaka det heterogena i samtalet. Det innebär att vi valt att inte stöpa alla i samma form utan 

snarare låta olikheten vara en styrka i att kunna utveckla våra egna sätt att se på allt från skolan, till 

ämnet, till rollen som lärare. Vi har alla våra erfarenheter som är avgörande för vår egen stabilitet, 

men om vi kan bejaka varandras olikheter och försök till att pröva nya vägar, hittar vi förmodligen 

till en plats som stärker såväl lärare som kollegium och ytterst kommer eleverna tillgodo.  

  
III 

En holistisk och dialektisk syn på ämne och bedömning ser vi på Anna Whitlocks gymnasium som vägen till en 

mer förtroendeuppbyggande didaktisk relation till elevernas lärande. Det betyder att vi ser till helheten när 

det kommer till betygsättning (som sker i slutet av kurserna). Holismen betyder helheten och att 



värderingen av helheten inte innebär att helheten faller av att någon av delarna inte är fulländad. 

Dialektisk betyder här att helhet och del växelverkar under lärandets gång - att vi praktiserar delar 

av en helhet som vi försöker gripa om och förstå under läsåret. Vi sysslar med relationen mellan 

delmängder som tillsammans bildar en syntes (en helhet) som vi kallar ämnets begreppsliga 

sammansättning. Det innebär alltså att vi både måste ha det långsiktiga målet och det närliggande 

målet i fokus – men att vi i olika skeden av processen zoomar in på olika saker. Det handlar det 

om att generera en sammansatt helhet av de olika delmängderna – helheten blir både större men 

också annorlunda än delarna.  

      Låt oss närma oss ett exempel: att träna på att växla är en delmängd av att kunna cykla på en 

cykel med växlar. Och att kunna trampa och svänga samtidigt ökar stabiliteten i kurvtagning – men 

det går ju också att rulla genom en kurva. Huvudpraktiken här är själva cyklandet och hur vi bryter 

ner den praktiken får inte skymma själva aktiviteten. Sedan kan aktiviteten när det blir dags för 

betygsättning kvalificeras på olika sätt, det vill säga olika personer cyklar olika bra. En del vinglar 

men håller balansen, en del behöver hjälp med att komma igång – men håller sen balansen, och en 

del kan både starta, svänga och växla men har svårt att stanna.   

     Vi måste se på de praktiker vi undervisar i som ett kunnande i sin början – även efter tre år. 

Och därför är det viktigt att vi har en öppen och holistisk syn på vad det innebär att kunna något 

på gymnasiet. En person kan cykla även om personen både vinglar och behöver visst stöd 

inledningsvis. Det är viktigt att vi är medvetna om att det inte är eliten som utgör normen för en 

sexårings cyklande lika lite som det är professorns kunskap som utgör normen för förståelsen av 

begreppsliga samband för en gymnasieelevs förståelse av begreppsliga samband. Vi skall självklart 

ha höga ambitioner när det gäller vart vi vill försöka nå. En hög förväntan innebär att vi tror på 

eleverna. En tro som syftar till att vi formar en stämning av tillit, som i sin tur bidrar till att ge 

någon tilltro till sig själv. Det behövs en sådan stämning av förtroende för att våga försöka sig på 

något nytt. Vi får alltså aldrig glömma att resultaten av våra höga ambitioner leder till ett kunnande, 

som kan vara väl så bra och avancerat i själva sin vinglighet. Ett praktiskt kunnande, oavsett dess grad 

av kvalitet är vingligt. Vi får inte tappa bort det, när vi betraktar den praktiska helhet som eleven 

faktiskt erbjuder oss att ta del av, i det att hon låter oss få se hennes första försök att cykla. Att 

vårda och förvalta ett sådant förtroende är det patos som borde leda oss i vårt arbete på Anna 

Whitlocks gymnasium.   

  

  

Texten är skriven av Niklas Brismar Pålsson på uppdrag av skolledningen.  
 
 
 



Bilaga 4  
  
  
Formativ undervisning och bedömning för lärande  
 - undervisning på vetenskaplig grund  
   
Det här är ett arbetsdokument som används för utvecklingen av arbetet på Anna Whitlocks gymnasium. Den 

fetade texten är utdrag från skolans handbok, handboken är ett centralt dokument i arbetet med att skapa Anna 

Whitlocks gymnasium. Handboken revideras varje år och kompletteras också med fördjupande texter kring 

centrala begrepp. Den här texten är en sådan fördjupande text.  

   

Fokus i vårt arbete på Anna Whitlocks gymnasium är att eleverna tillägnar sig olika perspektiv och en 

acceptans av tillvarons komplexitet, med målet att eleverna når en bildningsnivå som leder till 

självständighet, integritet och självförtroende.  

  

På Anna Whitlocks gymnasium strävar vi efter en undervisning som ger eleverna lust att lära och som 

stärker deras tillit till den egna förmågan. I det här arbetet är frågan om hur bedömning går till, vår 

bedömningspraktik, central. Det finns idag ett brett vetenskapligt stöd för att vårt förhållningssätt bör 

ligga nära det latinska ursprunget för ordet bedömning assidēre ”att sitta bredvid” som innebär en 

informell och stödjande process i lärande.  

   

På Anna Whitlocks gymnasium strävar vi mot att våga utmana oss själva, lära oss av våra misstag och 

ta emot återkoppling i olika former för att undersöka elevers lärande, med syfte att utveckla den egna 

undervisningen.  

  
    
Formativ undervisning  
I en stor intervjustudie tillfrågades lärare om hur de gjorde när de bedömde elevernas kunskaper och 

då nämndes prov, quiz, rapporter och liknande formella situationer. När lärarna istället tillfrågades hur 

de följde elevernas progression, hur de identifierade vad eleverna hade förstått, beskrev lärarna hur 

olika typer av klassrumsinteraktion gav en kontinuerlig och direkt information om hur det gick för 

eleverna. Dessa klassrumsinteraktioner kunde till exempel vara diskussioner i helklass, tillfällen när 

eleverna ber läraren om hjälp, situationer när eleverna diskuterar problem sinsemellan eller hade 

presentationer för varandra (Dorr-Bremme & Herman, 1986).  

  

Innebörden av ordet bedömning påverkar hur vi undervisar. Det går inte att prata om bedömning utan 

att prata om lärande och undervisning, det går inte heller att prata om lärande och undervisning utan 



att prata om bedömning (Klapp, 2015). Det latinska ursprunget för ordet bedömning, lat. assidēre (jmf 

eng. assessment), betyder ”att sitta bredvid” vilket indikerar en informell och stödjande process i 

lärande (Wiliam, Keeping Learning on track. Classroom assessment and the regulation of Learning., 

2007). Utmaningen i all bedömning är att få syn på det osynliga (Lundahl, Bedömning för lärande, 

2011).  

  

Den kontinuerliga bedömning som läraren gör av elevernas kunskapsutveckling under kursens gång är 

en väsentlig del av all undervisning. Bedömningsarbetet bör vara till stöd för lärarens dagliga arbete 

och flera studier har visat att lärarens förmåga att arbeta pedagogiskt med bedömning är det som ger 

störst effekt på elevernas kunskapsutveckling (Lundahl, Bedömning för lärande, 2011). En omedveten 

och ogenomtänkt bedömningspraktik i klassrummet kan vara förödande för elevernas lärande, medan 

en bedömningspraktik som vilar på kunskap om undervisning och lärande är ett betydelsefullt och 

effektivt verktyg för elevernas kunskapsutveckling (Wiliam, What is assessment for learning, 2011) 

(Hattie & Timperley, 2007).  

  

För elever som är nya på Anna Whitlocks gymnasium kan en bristande erfarenhet av undervisning 

som ger återkoppling på annat sätt än genom poäng och/eller betyg på enstaka uppgifter, samt 

förväntningar från vårdnadshavare, göra att eleven till en början kan känna sig lite förvirrad. Men 

eftersom det finns betydligt mer effektiva sätt att ge återkoppling på, som ger elever en positiv syn på 

sin studieförmåga och som hjälper dem att förstå vad de konkret ska göra för att komma vidare, är det 

viktigt att eleven så tidigt som möjligt förstår varför vi inte använder poäng och/eller betyg på enstaka 

uppgifter som återkoppling.    

 

Bedömning och betyg  
Bedömning och betyg påverkar elevernas motivation, deras självkänsla och deras tillförsikt (Hattie & 

Timperley, 2007). Bedömning av kunskap kan å ena sidan ha ett pedagogiskt syfte som innebär att 

främja elevens lärande, å andra sidan ha ett samhälleligt syfte genom att, till exempel i form av betyg, 

användas som urvalsinstrument för högre studier. Om man som lärare inte är medveten om i vilket 

syfte man gör sin bedömning kan det finnas en inneboende spänning mellan de båda perspektiven, en 

konflikt mellan elevens behov och ämnesplanernas krav på godkända kunskaper. Konflikten blir tydlig 

när fokus i undervisningen ligger på att måluppfyllelsen i förhållande till vad som står i ämnesplanerna 

(bedömning för betygssättning) blir viktigare än sådana mål som kan formuleras med utgångspunkt i 

elevens behov (bedömning för lärande) (Hyltegren, 2014). Denna spänning mellan ’bedömning för 

lärande’ och ’bedömning för betyg’ behöver dock aldrig uppstå. ’Bedömning för betygssättning’ görs 

bara en gång och det är i slutet av kursen. Skolverket (2018) skriver att bedömning för betyg är något 

läraren gör efter avslutad kurs.  



  

Vad säger då forskningen om betygens effekter? Vetenskapsrådets forskningsöversikt som baseras på 

6000 abstracts (vetenskapliga sammanfattningar), 500 artiklar och ett 40-tal avhandlingar visar att det 

inte finns något underlag för antagandet att betyg påverkar elevernas lärande, motivation för lärande 

eller prestationer positivt. Låga betyg som syftar till att tydligt visa för eleven och dennes 

vårdnadshavare att elevens kunskaper brister hjälper inte elever att ”skärpa sig”. Tvärtom presterar 

elever i allmänhet sämre när de får betygsliknande återkoppling (Lundahl, Hultén, Klapp, & Mickwitz, 

2015; Vingsle,  

2017). Betyg fungerar bra som urvalsmedel till högre studier men inte som generella 

motivationshöjare och inte heller som återkoppling (Cliffordson, 2008). Det är inte betygen i sig som 

gör att eleven lär sig och presterar, utan undervisningen, lärarna, möten och det som sker i och utanför 

klassrummet (Klapp, 2015). Bedömningspraxis måste bidra till att bygga elevernas förtroende till sin 

förmåga att lära sig, inte undergräva det. En del av att vara utrustad för nästa uppgift är att eleven har 

tillit till att det finns en rimlig chans att lyckas (Boud & Soler, 2015).  

  

  

På Anna Whitlocks gymnasium görs två sammanfattande bedömningar under kursens gång. Det första 

tillfället är ett omdöme som ges halvvägs in i kursen. Omdömet baseras då på den studieaktivitet och 

kunskapskvalitet som eleven dittills visat i fråga om kursens innehåll. Det andra tillfället är i slutet av 

kursen vid betygssättning då en helhetsbedömning av elevens kunskaper görs utifrån kunskapskraven 

för kursen.  

    
Återkoppling  
När bedömning ses som en del av läroprocessen blir återkopplingen till eleven central (Dysthe 2003 i 

(Grönlund, 2011)). Det huvudsakliga syftet med återkoppling är att minska skillnaden mellan elevens 

nuvarande kunnande och målet med undervisningen (Sadler, 1989).  

  

Återkoppling är kärnan i bedömning för lärande. Studier som har undersökt hur olika typer av 

återkoppling påverkar elevers lärande, skolarbete och självkänsla visar att varken betyg eller skriftligt 

beröm hade någon effekt på elevernas prestationer. Elever som fått framåtsyftande kommentarer på 

sina uppgifter visade ett större engagemang i uppgifterna. Om eleverna istället fick betyg eller 

skriftligt beröm ökade fokus på eleven som person snarare än på hur eleven löst uppgiften (Klapp, 

2015). Att ge återkoppling i form av kommentarer som enbart fokuserar på brister och inte ger råd om 

hur eleven ska arbeta framåt är inte effektivt. Återkopplingen ska vara framåtsyftande, 

uppgiftsorienterad och komma vid rätt tidpunkt (Klapp, 2015). När läraren ger återkoppling är det 

snarare hur det görs än mängden av kommentarer som är kritisk. Återkoppling som bygger på mätning 

av individuella prestationer tenderar att förstärka elevens känsla av att både framgång och motgång är 



relaterade till föreställningar om begåvning och intelligens. Eleven förbiser effekten av sina egna 

ansträngningar och blir mindre motiverad, mindre självständigt studiebenägen (Dweck, 2006).  

  

Forskning visar alltså att återkoppling i form av kommentarer (muntligt eller skriftligt) har en positiv 

effekt på elevernas lärande, medan poäng eller betyg har en negativ effekt. Effekterna blir minst lika 

negativa vid återkoppling i form av poäng eller betyg tillsammans med kommentarer. Eleverna 

kommer egentligen bara ihåg poängen/betygen, det vill säga den återkoppling som inte hjälper eleven 

framåt (Butler, 1988).  

  

Förutom att betygsbeteckningar på enskilda prov eller uppgifter inte är ett effektivt sätt att ge 

återkoppling på, är det i princip en ”omöjlighet”. Det är mycket svårt att konstruera enskilda prov eller 

uppgifter som gör det möjligt att värdera elevens kunskaper mot hela betygsskalan. Risken är också 

stor att man som lärare (och elev) luras att tro att det går att lägga ihop de enskilda ”betygen” till ett 

slutbetyg. Samma svårighet gäller återkoppling i form av bedömningsmatriser där detaljerade matriser 

kan leda till att mindre uppgifter får samma tyngd som mer omfattande uppgifter. Bedömningsmatriser 

begränsar också vilket kunnande som eleven kan visa, dels för att det redan är bestämt i matrisen på 

förhand, dels för att en förmåga i ett ämne inte lätt låter sig beskrivas kortfattat i en ruta.  

Ämneskomplexiteten tenderar att reduceras (Skolverket, 2018). Bedömningsmatriser skapar lätt en 

”avbockningskultur”, både hos lärare och hos elever, elevernas fokus kommer då att handla mer om 

vilket ”steg” eller vilken ”nivå” de ”ligger på”, än om vilka kunskaper eller förmågor de inhämtat i ett 

ämne (Tolgfors, 2018).  

  
Många kopplar ihop bedömningsmatriser och kunskapskraven, men det låter sig inte göras eftersom 

kunskapskraven inte är mål för undervisningen utan medel för att sätta betyg i slutet av kursen. 

Kunskapskraven är inte avsedda att vara grund för planering eller genomförande av undervisningen.  

Läraren planerar och genomför undervisningen med utgångspunkt i ämnesplanens syfte (Skolverket,  

2018). Kunskapskrav låter sig dessutom inte inordnas i sådana former att de kan lätt kan 

kommuniceras till eleverna (Florin Sädbom, 2015).  

  

Att beskriva komplexa kunskaper och kompetenser är svårt. Risken är att tydliga beskrivningar leder 

till förenklade beskrivningar som i sin tur leder till förenklade och ytliga kunskaper. Kunskap är svårt 

att definiera på ett tydligt sätt och som lärare måste vi hjälpa eleverna att hitta strategier för att hantera 

att lärandeprocessen är en komplex, oviss och riskfylld process. Om lärare till största del fokuserar på 

att tolka detaljer i betygskriterierna riskerar vi att missa den större bilden av elevens kunnande (Klapp, 

2015).  

  



Formativ bedömning  
Formativ bedömning är en term som inbegriper många olika begrepp såsom reflekterande 

undervisning, återkoppling för lärande, kamratåterkoppling och självreglerat lärande.  

  

Det stora genombrottet för formativ bedömning kom med artikeln ”Assessment and classroom 

learning”. Artikeln bygger på en genomgång av 580 vetenskapliga artiklar publicerad i 160 olika 

tidskrifter under 1980- och 1990-talen (Black & Wiliam, 1998). En populärvetenskaplig version 

publicerades 2001 som en bok ”Inside the black box – Raising Standards Through Classroom 

Assessment”. Författarna visade att metoden att integrera formativa bedömningar i undervisningen 

ökar elevens engagemang och förbättrar studieresultatet (Black & Wiliam, 1998). Termen formativ 

bedömning har dock, enligt Black och William, varit svår att definiera och används på många olika 

sätt. Många forskare har övergett termen till förmån för uttrycket ’bedömning för lärande’ (Hyltegren, 

2014). Förenklat kan man säga att formativ bedömning genererar information som kan användas för 

att utveckla elevernas lärande (bedömning för lärande), medan sammanfattande bedömning genererar 

information som är avsedd att ge ett betyg (bedömning för betygssättning) (Boud & Soler, 2015).  

  

Bedömning som används vid fel tidpunkt kan ha mycket negativa effekter - upprepad summativ 

bedömning hämmar möjligheten till lärande samtidigt som det syftar till att mäta det. Summativ 

bedömning förflyttar ansvaret för bedömningen (granskningen), som leder till lärande, bort från den 

enda personen som kan lära sig (eleven) och placera den i andras (lärarens) händer. Det sänder ut 

signalen att bedömningen inte är en handling av eleven, utan en handling som utförs på eleven (Boud 

& Soler, 2015).  

  

Följande handlingar är exempel som kan kopplas till begreppet formativ bedömning (Vingsle, 2017):  

• Läraren samlar belägg för elevens/elevers lärande och anpassar därefter undervisningen efter 

de identifierade behoven hos eleven, eller gruppen av elever – reflekterande undervisning.  

• Läraren ger återkoppling till elever för att föra lärandet framåt, återkopplingen tar sin 

utgångspunkt från information om elevens förståelse utifrån elevens arbete – återkoppling för 

lärande.  

• Elever ger varandra återkoppling – kamratåterkoppling.  

• Eleven bedömer själv sitt arbete (och sin förståelse) och gör modifieringar - självreglerat 

lärande.  

  

Black & Wiliam menar att:  

”Bedömning fungerar formativt när belägg för elevens prestation tas 
fram, tolkas och används av lärare, elever eller deras kamrater för att ta 



beslut om nästa steg i undervisningen som förmodligen blir bättre, eller 
bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om belägg inte funnits”.  

(Black & Wiliam, 2009. sid 9, översättning (Vingsle, 2017))  

  

  

Formativ bedömning definieras på olika sätt och följaktligen tolkas begreppet på olika sätt. Tre 

exempel på mindre önskvärda sätt som formativ bedömning ibland utövas på är när den formativa 

bedömningen blir instrumentell: när formativa tekniker används utan att läraren fördjupar sig i hur 

eleven förstår innehållet, när den formativa praktiken tenderar att fokusera mer på att insamla 

information än på att använda information för att anpassa undervisningen, eller när den formativa 

bedömningen tenderar att bli lärarcentrerad, det vill säga, det är i huvudsak läraren som är aktiv och 

eleven blir en passiv deltagare (Vingsle, 2017).   

  
Studier visar alltså att bedömning ofta blir lärarcentrerad och att eleven får en ganska passiv roll. Då 

engagerar arbetsprocessen varken elever som resurser för varandra i lärandeprocessen eller som ägare 

av sitt eget lärande. Därmed utnyttjas inte den fulla potentialen av formativ bedömning. Fokus bör i 

stället ligga på hur undervisningen stödjer elevernas självreglerade lärande, vilket anses vara en del av 

nyckelstrategin – att äga sitt eget lärande (Vingsle, 2017).   

  

Elevens acceptans för att ta ansvar för det egna lärandet och sin kunskapsutveckling definierar det 

självreglerade lärandet. Men innan eleven kan förväntas ta detta ansvar måste den naturligtvis erbjudas 

möjlighet att utveckla självbedömningsförmåga och bli uppmärksam på värdet och effektiviteten av 

den här förmågan (Boud & Soler, 2015). Självbedömningsförmåga är en förmåga som är 

sammanflätad och inbäddad i utveckling av förståelse för ett ämnesområde. Det självreglerade lärandet 

innebär till exempel att eleven gör medvetna jämförelser mellan självbedömningar och bedömningar 

av lärare, att ansvaret för bedömningsprocessen gradvis går från läraren till eleven. Målet är att eleven 

själv kan driva sitt eget lärande. Forskning visar att frekvent självbedömning ökar elevens möjligheter 

till lärande (Vingsle, 2017).  

  

Återkoppling och tid  
Att ge återkoppling utan tid att reflektera ger inte eleverna någon chans att utveckla sitt lärande 

(Vingsle, 2017). Elever behöver tid att förstå, reflektera och bearbeta återkopplingen samt ges 

möjligheter till omarbetning. Det enda sättet att som lärare få information om hur elevernas lärande 

har påverkats av den återkoppling de fått är att eleverna får möjlighet att slutföra en återkopplingsloop. 

Det här är en av de mest glömda aspekterna av återkoppling. Om inte eleverna kan använda 

återkopplingen, genom att till exempel modifiera samma uppgift, kommer varken de eller läraren som 

ger återkoppling att veta vad som har fungerat. Grunden för en återkopplingsloop som leder till 



lärande är att eleven förstår att misstag är en naturlig och nödvändig del av lärandet. Uppfattningen att 

misstag är en del av lärandet bör därför alltid uppmuntras (Boud & Soler, 2015).  

  

En återkopplingsloop kan vara lång eller mycket kort. Den kan ha en tidscykel från några minuter upp 

till ett år. En återkopplingsloop som har ett tidsomfång på en till fyra veckor kan handla om att en 

lärare använder information om elevernas kunskapsnivå (till exempel genom diskussioner i grupp eller 

enskilt, genom test eller på något annat sätt) för att göra anpassningar i undervisningen. En kortare 

återkopplingsloop kan antingen ske dag-för-dag (mellan lektioner) eller minut-för-minut (inom 

lektionen). Dag-för-dag-cykeln kan innebära att läraren som får information om något moment som är 

oklart ena lektion, till nästa lektion väljer ut en aktivitet som klargör just det momentet. Den korta 

cykeln förs ibland fram som den som har störst potential för elevers lärande (Vingsle, 2017).  

  

Bedömning för lärande främjar elevens motivation och självförtroende. Som lärare kan man börja se 

eleven som en samarbetspartner som kan ta mer och mer ansvar för sitt eget lärande (Brookhart, Moss, 

& Long, 2010). Arbetssättet leder till att eleverna orkar lägga mer tid på utmanande uppgifter, att de i 

högre grad deltar i mer komplext tänkande och mer komplex problemlösning, samt att de får högre 

förväntningar på sitt eget lärande (McGarrell & Verbeem, 2007) (Freeman, o.a., 2014).  

  

På Anna Whitlocks gymnasium strävar vi efter att ge återkoppling som ger eleverna lust att lära och 

stärker deras tillit till den egna förmågan. Vi har stor tilltro till elevernas inneboende vilja och förmåga 

att ta en aktiv och drivande roll i sitt eget lärande genom att delaktighet, initiativ och kreativitet 

uppmuntras och förstärks.    

 

Texten är skriven av Helena Danielsson Thorell på uppdrag av skolledningen. Texten är avstämd med 

Maria Andrée, docent i naturvetenskapernas didaktik vid Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet.  
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      Bilaga 5 

Läsåret 2022 2023 

Ämnesarbete 2022 2023 

Inledning 
I årets ämnesarbete arbetar vi vidare dels med hjälp av begrepp och aspekter som vi arbetat 
med under de fyra föregående åren, dels genom att ta oss an en didaktisk modell som kallas 
Organiserande syften. Begrepp och aspekter (kursiverade i Bakgrund) som vi tidigare arbetat 
med används i den didaktiska modellen. 
 

Bakgrund 
Under det första året arbetade vi med att försöka urskilja de mest väsentliga aspekterna i 
ämnet, ämnets omistliga aspekter (ämnesuppgift 2018 2019, appendix 1:1-2). I 
reflektionsuppgiften i juni 2019 provskrev vi om hur undervisning skulle kunna leda till att 
elevernas förmåga att ansvara för sitt eget lärande utvecklas (appendix1:3).  
 
I arbetet med ämnesuppgiften läsåret 2019 2020 började vi försöka ringa in begreppet 
formativ undervisning som ett sätt att, med ett engagerat och analytiskt förhållningssätt, forma 
undervisning utifrån elevers lärande och erfarenheter. Vi använde begreppen lektionssekvens 
och undervisningsloop för att planera och analysera undervisning. Analysen gjordes genom 
kollegiala tolkningar av anonymiserade elevprodukter (som till exempel kunde vara elevers 
frågor, elevtexter, posterpresentationer, muntliga presentationer mm) (appendix 2:1-2). 
Reflektionsuppgiften i juni 2020 var ett försök att identifiera, beskriva och ge förslag på hur 
man kan hantera en didaktisk utmaning som man stött på under föregående läsår (appendix 
2:3).  
 
I ämnesarbetet under läsåret 2020 2021 fortsatte vi det mödosamma men ofta givande arbetet 
att välja ut något från vår pågående undervisning som blev föremål för närläsning och 
kollegial tolkning. Syftet var att träna på den svåra konsten att ta ett steg bort från själva 
undervisningen och bara diskutera materialet utifrån uppfattningar om god kvalité i ämnet 
(appendix 3:1). I reflektionsuppgiften i juni 2021 beskrev vi ett eller flera elevexempel där vi 
kunde identifiera att en eller flera kvaliteter kom till uttryck. Vi skrev också om tankar kring 
vad vi behöver ändra på, förstärka eller förvalta för att låta kvaliteter komma i fokus i vår 
undervisning (appendix 3:2).  
 
Under läsåret 2021 2022 har vi haft fokus på SU:s handledarutbildning. Ämnesuppgiften har 
utförts i ämnesseminariegrupper som har arbetat med utgångspunkt från 
handledarutbildningens material (appendix 4). Reflektionsuppgiften i juni 2022 motsvarade 
del 1 i examinationsuppgiften i handledarutbildningen. Den handlade om att analysera den 
egna undervisningen utifrån ämnesdidaktiska teorier, modeller eller begrepp samt teorier, 
modeller eller begrepp i ledarskap, kommunikation, bedömning eller etik (appendix 4). 
 



Didaktik 
Didaktik kan ses som samlingsbegreppet för lärares professionsvetenskap på samma sätt som 
medicin är läkares professionsvetenskap. Både läkares och lärares professionsfält behandlar 
såväl vetenskap som praktik (Andrée & Bladh, 2021). 
 
Thomas Kroksmark och Staffan Selander skriver på NE (Selander & Kroksmark, 2022): 

 
Didaktik (grekiska didaktikoʹs ’undervisande’, av didaʹskō ’undervisa’) läran 
om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.  
 
Termen didaktik har varit relativt ovanligt förekommande i den 
anglosaxiska språkgemenskapen, där den närmast har motsvarats av 
pedagogy, men även ibland av den snävare termen instruction. Det som i 
svenskan och tyskan betecknas som pedagogik/pädagogik har sin 
anglosaxiska motsvarighet i education. Under senare år märks synonymer 
till didaktik, som lärande, pedagogiskt arbete och utbildningsvetenskap.  
 
Didaktiken som forsknings- och undervisningsområde utgör vid olika 
lärosäten i Sverige en egen disciplin. En betydande del av området är knutet 
till forskning relaterad till lärarutbildningarna, men också till andra 
yrkesutbildningar vid universitet och högskolor som har någon form av 
undervisning och lärande som innehåll. 

 

Didaktiska modeller 
Didaktiska modeller kan bidra till att lärare utvecklar en yrkesspecifik begreppsapparat. Det 
specialiserade språket är användbart för att reflektera och kommunicera kring undervisning. 
Professionsspråket blir ett verktyg för att göra välgrundade didaktiska val och bedriva ett 
systematiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Didaktiska modeller skulle utifrån ett 
sådant resonemang alltså kunna utgöra kärnan i det akademiska ämne som representerar 
lärarnas professionsvetenskap – didaktiken (Lunde & Sjöström, 2021). 
 
Didaktiska modeller kan användas både som analysredskap och som verktyg vid planering 
och genomförande av undervisning (Sjöström, 2018) (Wickman, et al., 2018). De används 
alltså för att reflektera över lämpliga val av syften, innehåll och undervisningsmetoder och 
kan på så sätt stödja lärarens förmåga att ge skäl för att välja ett alternativ framför ett annat 
(Wickman, et al., 2018). Didaktiska modeller ger inte färdiga svar på frågor om vad eller hur 
vi ska undervisa men Sjöström (2018) menar att modellerna har potential att förändra 
praktiken och att praktiken även kommer att påverka modellerna. I någon mening sysslar 
varje lärare med didaktisk modellering, ofta omedvetet (Sjöström, 2018). För att 
medvetandegöra processen kan man ta hjälp av vetenskapligt grundade didaktiska modeller, 
såsom Organiserande syften (Johansson & Wickman, 2014).  
 

Organiserande syften – en didaktisk modell 
Organiserande syften bygger på begreppsparet ”övergripande syfte” och ”närliggande 
syften”. Modellen tillkom genom att en lärare under ett forskningsprojekt påpekade att det är 



en förenkling att lärare och elever har ett gemensamt syfte under lektionerna. Läraren menade 
att lärare ofta har ett övergripande syfte som eleverna först senare kan förstå (Johansson & 
Wickman, 2011). Därför måste lärare till en början ge eleverna ett annat och mer elevnära 
syfte, som gör att de från början kan förstå vad de håller på med i aktiviteter och delta med de 
begrepp och erfarenheter de redan har. Lektionsmomentet måste dock väljas så att det på 
längre sikt leder till att eleverna förstår det ämnesinnehåll som är lärarens långsiktiga 
lärandemål. Undervisningen börjar därmed i elevernas befintliga erfarenheter och tar dem 
vidare mot de nya kunskaper som de ska lära sig, men ännu inte förstår (Johansson & 
Wickman, 2014). Organiserande syften ger sålunda en begreppsapparat för att reflektera över 
hur man systematiskt kan analysera och designa undervisningssekvenser med tanke på att 
skapa progression (Lunde & Sjöström, 2021). 
 
Organiserande syften delas in i närliggande syften och övergripande syften. Närliggande 
syften kan beskrivas som mer elevnära mål. Övergripande syften beskriver lärarens mer 
långsiktiga mål med undervisningen (Johansson & Wickman 2018). Närliggande syften är 
tänkta att fungera som mål-i-sikte (jmf Dewey ”end in view”), vilket betyder att eleverna kan 
delta med sina erfarenheter och sitt språk, och alltså ta sig vidare i aktiviteten i den riktning 
läraren avsett. Om närliggande syften inte fungerar som mål-i-sikte, kan eleverna inte ta sig 
vidare i aktiviteten på ett meningsfullt sätt. När närliggande syften görs kontinuerliga med det 
övergripande syftet finns det möjlighet för lärandeprogression (Johansson & Wickman, 2014). 
Figur 1 är en schematisk bild som visar närliggande syften som är kontinuerliga med 
övergripande syften. 
 

 

Närliggande syften, som inte var planerade eller förutsedda av läraren, uppstår också under 
själva genomförandet av lektionsmomentet (Anderhag, et al., 2014). Om de närliggande 
syftena inte blir kontinuerliga med det övergripande syftet, finns en risk att eleverna bara får 
fragmenterad kunskap. En annan risk kan vara att eleverna helt inriktar sig på att lösa en 
praktisk uppgift där ingen kontinuitet skapas med det övergripande syftet. Det övergripande 
syftet fungerar då inte som ett fruktbart mål-i-sikte för eleverna. Enligt Johansson och 
Wickman (2011) är en av lärarens viktigaste och svåraste uppgifter att se till att de 
närliggande och övergripande syftena blir kontinuerliga med elevernas aktiviteter under 
lektionen. 

Figur 1. Progression inom ett område. Övergripande syfte 1 uppnås genom en progression 
bestående av 9 närliggande syften, som successivt följer på varandra och leder mot det 
övergripande syftet. Progressionen sker bara om de närliggande syftena blir mål-i-sikte för 
eleverna  



 

Arbetet i ämnena 2022 2023 
Identifiera och formulera övergripande syfte med en lektionssekvens som du har tänkt att göra 
under läsåret. Övergripande syften kan vara förankrade i ämnesplanen eller i något annat 
styrdokument (examensmål, läroplan…). Stäm av med varandra i ämnesgruppen – om det är 
möjligt kan ni samarbeta och göra samma lektionssekvens. Oavsett om ni arbetar tillsammans 
eller inte, hjälp varandra att formulera övergripande och närliggande syften för 
lektionssekvensen. Närliggande syften är de elevaktiviteter som ni planerar för, under en 
laboration kan till exempel laborationsinstruktioner etablera närliggande syften. Analysen av 
elevernas aktiviteter sker genom kollegiala tolkningar av anonymiserade elevprodukter (till 
exempel elevers frågor, elevtexter, posterpresentationer, muntliga presentationer mm). Här 
handlar det om att med hjälp av ämnets omistliga aspekter identifiera god kvalité i ämnet. 
Analysen syftar till att svara på frågan – Har lektionsmomentet skapat förutsättningar för 
kontinuitet mellan närliggande och övergripande syfte? Svaret på frågan avgör om 
undervisningen behöver modifieras, planera i så fall för en sådan modifiering. En 
undervisningsloop består av planering (identifiering och formulering av syften), analys 
(kollegiala tolkningar) och eventuell modifiering. 
 
Dokumentera arbetet kring lektionssekvensen så att det lätt kan delas med lärare inom andra 
ämnesområden. 
 
 
Årets arbete bygger på de föregående årens och det långsiktiga målet är att eleverna får 
möjlighet att känna glädjen inför det som bildning kan vara inom varje ämne, ett sätt att 
fördjupa sin kännedom om världen och därigenom sig själv. 
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Läsåret 2018 2019 

Ämnesuppgift 2018 2019 
 
Tema för ämnesgrupperna vt 2019 
 
Det krävs en bred förståelse av bildning där vi förstår sakinnehåll som praktik. Om man betraktar 
bildning som en del av en utbildningsprocess, så ändras utbildningsinnehåll därmed till 
bildningsinnehåll1. För att utveckla en medveten förståelse av vad som kan utgöra 
bildningsinnehåll inom våra ämnesdiscipliner behöver vi ställa frågan om vad ett ämne är. Det 
betyder att vi ska försöka formulera ämnets mest väsentliga aspekter, vilket möjliggör ett tydligare 
didaktiskt fokus2. Att lärare har en samsyn kring de kunskaper som är väsentliga i ett ämne är en 
utgångspunkt för ämnesdidaktiskt välgrundade val. 
 
Urskilj de mest väsentliga aspekterna i ämnet – formulera 2-5 frågeställningar som 
samlar essentiella begrepp.  
 
Skriv minnesanteckningar vid varje möte, de ska användas som underlag för sammanfattningen 
som var och en gör på respektive efterföljande teammöte. Minnesanteckningarna är också 
utgångspunkt för nästa ämnesmöte. Maila minnesanteckningarna till Annica/Ove/Carina 
 
 
1Klafki; Didactic analysis as the core of preparation of instruction (Didaktische Analyse als Kern der 
Unterrichtsvorbereitung)s. 17-19, 26-28, Klafki om bildning  
s. 18-19: ”A speaker who uses the term 'contents of education' (Bildungsinhalt) tacitly acknowledges education 
(Bildung) as a basic term of pedagogy. But it would be wrong to assume that everyone using the expression invests it 
with a clearly defined idea of what it comprises, inevitably infusing it, though perhaps implicitly, with their own 
metaphysically founded ideal or with ideals derived from their own world views. On the other hand, we believe that 
the term can be usefully employed if the controversial issues of ideals are set aside and a broad-not simply formal-
understanding of education (Bildung) is agreed on; as broad, for example, as that expressed by Th. Litt:  
 
’When we refer to a person as educated (gebildet)... we mean at least that this person has succeeded in establishing a 
certain degree of order in the whole of his existence, in the wide variety of gifts, opportunities, drives and 
achievements he incorporates, linking the one to the other in the appropriate relationship, guarding against over-
emphasis, but also against suppression of the particular. However, a person can never, never create order within 
himself, unless he has regulated his relations to the world in an appropriate manner. If we regard the one side by side 
with the other, we may use the term 'education' (Bildung) for any state of mind of a person which puts him in a 
position to impose order upon himself, as well as upon his relations to the world.”’ (Litt 1963: 11). 
 
 
2Allmänna råden; exempel hur vägen mot en lärandepraktiks kvalitativa uttryck är en mycket komplex kommunikativ 
process. Vilket gör ett didaktiskt explicit fokus på lärandets praktiker – eller vad som utgör ämnets väsentliga delar än 
mer avgörande. ”Elever vill ofta ha information om vilket betyg läraren tänker sätta före betygssättningstillfället eller 
få besked om vad som krävs för ett högre betyg. De har visserligen rätt att bli informerade om sin  
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kunskapsutveckling på ett tydligt sätt, men lärare kan inte i förväg förväntas ge ett definitivt svar på vilket betyg 
eleven kommer att få eller vad som krävs för ett högre betyg. Först vid tiden för betygssättningen finns all 
information om elevens kunskaper som gör att den kan utvärderas allsidigt. Det är inte möjligt att i förväg bestämma 
hur många gånger en elev behöver visa ett kunnande med en viss kvalitet för att läraren vid betygssättningen ska 
bedöma detta i relation till någon del av kunskapskraven. På samma sätt är det heller inte möjligt att bestämma att 
det alltid räcker med att eleven visar en viss kvalitet en gång. Samtidigt är det viktigt att betyget inte kommer som en 
överraskning för en elev.” s. 29-30 (Skolverket 2018). 
 
 

Fördjupande frågeställning inför nästa omgång ämnesmöten 

Målsättningen med detta arbete är att integrera den egna professionella förståelsen av ämnet, AW´s 
vision och skolans styrdokument: läroplanen, examenmålen samt ämnets syfte (i den ordningen).  

På kort sikt kan det handla om att förbereda för vad vi beskriver för våra nya ämneskollegor i augusti 
och på längre sikt handlar det om ämnet i förhållande till elevens hela utbildning här på AW och 
frågorna utgör också grunden för det fortsatta arbetet med HUR vi omsätter detta i konkret 
undervisning samt mer systematisk utveckling av undervisningen. Slutligen är det i själva 
samtalet/processen kring detta som vi skapar en gemensam grund för vad de olika ämnena är här på 
AW. 

Frågeställning 

Hur kan vi ytterligare fördjupa de begrepp/frågor vi började formulera på det senaste ämnesmötet – 
om ämnets omistliga aspekter? På vilket sätt utgör dessa begrepp/frågor ämnets röda tråd? 

Minnesanteckningar skickas som förra gången till Carina/Ove/Annica 

Lycka till! 

/pedagogiska ledningsgruppen genom Annica 
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Reflektion juni 2019 
 
Vi har startat en skola! 
Det första året i skolans historia går mot sitt slut och vi kan verkligen vara stolta! Vi har tagit 
det första steget mot den skola som är vår vision och nu blickar vi framåt mot nästa. Vårt 
utvecklingsarbete bygger på prövande och syftet med den här reflektionen är att våra tankar 
och kanske halvfärdiga idéer utgör ett underlag för diskussionen om fokus under nästa läsår. 
Du har fått tre texter handboken, en text om bedömning och en text om bildning – de två 
senare är fördjupande och förklarande texter till delar av handboken. 
 
Använd handboken och de två texterna som utgångspunkt när du tänker kring frågan: 
På vilket sätt kan jag förändra något i min undervisning under kommande läsår så att 
elevernas förmåga att ansvar för sitt eget lärande utvecklas? 
”Provskriv” ett kortfattat svar på max ett halvt A4. Du kan skriva i vilken form du vill, som 
löpande text, i punktform eller på annat sätt. Det är viktigt att du känner dig fri att pröva – här 
finns inga ”rätta” svar och du ska heller inte känna att du måste realisera dina idéer. Vi 
prövar! 
 
Maila ditt ”prövande svar” till Annica senast 9 juni. 
Spara ditt ”prövande svar” för egen del som en del i arbetet med att utveckla undervisningen. 
Du kommer också att prata om dina tankar/idéer kring svaret i undervisningsteamet och i 
ämnesgrupperna under 10 och 11 juni. 
Allas ”prövande svar” kommer tillsammans att utgöra underlag för utvecklingsarbetet i PLG.  
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Läsåret 2019 2020 

Ämnesuppgift 2019 2020 
Ämnesgrupperna har under läsåret 2018 - 2019 startat det gemensamma arbetet med att 
identifiera och diskutera ämnets omistliga aspekter. Det här arbetet fortgår och ligger till 
grund för det fortsatta arbetet. Syftet med höstens och vinterns arbete är att konkret undersöka 
och utforma klassrumspraktiker. 
 
Det formativa förhållningsättet är ett förhållningssätt till lärande som utvecklar elevers 
förståelse och autonomi. För att undvika ett instrumentellt förhållningssätt som ställer 
bedömningen i centrum inriktar vi oss på att arbeta med formativ undervisning. Med formativ 
undervisning menar vi att lärandeprocessen är en helhet som bland annat består av 
reflekterande undervisning, återkoppling för lärande, kamratåterkoppling och självreglerat 
lärande. Formativ undervisning innebär att undervisningen formas av vad vi drar för slutsatser 
av interaktionen med eleverna. Det handlar om att, med ett engagerat och analytiskt 
förhållningssätt, forma undervisning utifrån elevers lärande och erfarenheter.  
 
I fokus står frågan om hur en aktiv förståelsepraktik hos eleverna syftar till ett synliggörande 
av undervisningspraktiken som läraren sedan tolkar och modifierar. En undervisningssekvens 
blir didaktisk genom en typ av tolkande eller medvetandegörande loop, ett skeende som 
förbinder både lärare och elev till den explicita frågan: vad är det vi försöker förstå?  
 
 
För att undersöka och utforma klassrumspraktiker använder vi två begrepp: 
undervisningssekvens och undervisningsloop. 
 
 

Undervisningssekvens 
I termen undervisningssekvens finns en nära koppling mellan den föreslagna (planerade) 
undervisningen och det föreslagna (förväntade) lärandet hos eleverna. I den här kontexten är 
undervisningssekvensen både föremål för systematisk undersökning och en produkt, där 
produkten är elevers lärande. 
 
En undervisningssekvens tas fram med syftet att eleverna ska utveckla förmågor med hjälp av 
ett visst stoff som eleverna ska bekanta sig med. Den kan vara kort eller lång. 
 
En undervisningssekvens designas så att en eller flera undervisningsaktiviteter ger någon form 
av empiri som kan synliggöra elevernas aktiviteter (och i bästa fall progression). 
 
 

Undervisningsloop 
En undervisningsloop är den didaktiska praktiken. En undervisningsloop innebär att en 
undervisningsaktivitet undersöks och analyseras med avseende på elevernas lärande.  
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Efterföljande undervisningsaktivitet anpassas därefter efter elevernas behov, vilket kan 
innebära allt från ingen modifiering alls (om elevernas progression kan anses vara 
tillfredsställande) till större revideringar.  
 
En undervisningsloop kan vara mycket kort men även lång. Flera undervisningsloopar kan 
tänkas som en självreflexiv spiral med faser av planering, handling, observation, reflektion 
och respons. 
 
 
En undervisningssekvens kan innehålla många undervisningsloopar men också, om det är en 
kort undervisningssekvens, en enda undervisningsloop.  
 
 
 

Processen 
Arbeta i mindre grupper med fokus på något intressant som du vill utveckla. 
 
Planera en undervisningssekvens och genomför en undervisningsloop genom att undersöka 
och analysera en undervisningsaktivitet i undervisningssekvensen: 

1. observera praktiken och samla empiri (det kan till exempel vara elevers frågor, 
elevtexter, posterpresentationer, muntliga presentationer mm) 

2. för en kollegialt reflexiv dialog utifrån empirin, i dialogen är det viktigt att man är 
öppen för nya tolkningsmöjligheter 

3. planera för vilken typ av respons som är lämplig (det kan till exempel vara att läraren 
anpassar sin undervisning genom att förändra eller förstärka något, att läraren ger 
eleverna gemensam eller enskild återkoppling, kamratåterkoppling, självbedömning 
där eleven bedömer sitt eget arbete och sin förståelse och därefter gör modifieringar) 

4. observera konsekvenserna av responsen (steg 1 och 2 igen) 
 
 
Dokumentera hela processen. Ni kommer att presentera ert arbete i ämnesgrupperna och i UT. 
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Reflektion juni 2020 
Vårt utvecklingsarbete bygger på prövande. Syftet med den här reflektionen innebär att vi 
försöker sätta ord på aktiviteter och faktorer som är betydelsefulla för undervisning och 
lärande. 
Utgå från din sammanställning (din ”loggbok”) av ditt ämnesfördjupande arbete (looparna) 
och skriv en reflektion utifrån följande punkter: 

1. Identifiera för dig intressanta didaktiska utmaningar/problem i relation till ditt 
ämnesfördjupningsarbete (looparna). 
 

2. När/hur blev utmaningen/problemet tydligt för dig? 
 

3. Hur försöker du forma/omforma din undervisning i relation till 
utmaningen/problemet? 

Koppla gärna vid behov dina reflektioner till någon/några av de tankar som återfinns i de 
texter som vi har läst under läsåret (referenslista nedan). Du kan skriva i vilken form du vill, 
som löpande text, i punktform eller på annat sätt. 
 
Maila din reflektion till din närmaste chef och Annica senast 9 juni. Döp dokumentet till: 
Reflektion 2020 samt din signatur. 
Spara din reflektion för egen del som en del i arbetet med att utveckla undervisningen. 
Du kommer också att prata om dina tankar/idéer i undervisningsteamet 8 juni och i 
ämnesgrupperna under kommande läsår. 
Allas reflektioner kommer tillsammans att utgöra underlag för den pedagogiska 
ledningsgruppens planering av skolans utvecklingsarbete. 
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Läsåret 2020 2021 

Ämnesuppgift 2020 2021 

Professionsutveckling på Anna Whitlocks gymnasium - Ämnesdidaktisk fördjupning 
2020 2021 
 
Hur förstår läraren vad eleverna har förstått och vad får det i sin tur för konsekvenser för 
undervisningen? Syftet med läsårets ämnesarbete är att fortsätta att konkret undersöka 
klassrumspraktiker i ett undervisningsämne. Det här läsåret ägnas arbetet åt att undersöka hur 
vi identifierar och tolkar elevers förståelse. 
 
Ämnesarbetet har sin utgångspunkt i det formativa förhållningssättet där elevers förståelse 
och autonomi utvecklas. Formativ undervisning innebär att undervisningen formas av vad 
läraren drar för slutsatser av interaktionen med eleverna (reflective teaching). Syftet är att 
tolka elevers förståelse för att sedan ställa frågor som: Vad betyder tolkningen för min egen 
verksamhet? Hur påverkas min egen undervisning? Vad är syftet med undervisningen? 
 
 

Uppgift  
Under en kurs skapas många olika typer av material till exempel inspelade gruppsamtal, 
frågor, texter, etc. I ämnesarbetet under det här läsåret tittar du tillsammans med två eller tre 
ämneskollegor närmare på en liten del av det materialet. Du väljer ut och tar med något från 
din pågående undervisning, det kan till exempel vara några texter eller ett gruppsamtal som 
blir föremål för en sorts närläsning. Det handlar om att ta ett steg bort från själva 
undervisningen och bara diskutera materialet utifrån uppfattningar om god kvalité i ämnet 
(den här diskussionen kanske kan leda tillbaka till ämnesuppgiften under läsåret 2018/2019 – 
att urskilja vad som anses vara ämnets ”omistliga aspekter”). 
 
Sista halvtimmen av ämnestiden ägnas åt att du enskilt skriftligt summerar tolkningarna och 
gör en egen reflektion med utgångspunkt från frågorna som också står här ovanför: Vad 
betyder tolkningen för min egen verksamhet? Hur påverkas min egen undervisning? Vad är 
syftet med undervisningen? 
 
Under läsåret hinner du kanske med fyra till fem sådana här ämneskollegiala samtal. 
Dokumentationen från dessa samtal används sedan för att skriva texten som utgör 
Reflektionsuppgiften juni 2021, som denna gång skrivs för att läsas av en mindre grupp 
kollegor, PLG och skolledning. 
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Reflektionsuppgift juni 2021: från ämneskvalitet till didaktisk medvetenhet 
 

1. Med utgångspunkt från ämnesgruppernas samtal om ämneskvalitet försöker du utifrån 
något eller några elevexempel artikulera en eller flera kvaliteter som kommer till 
uttryck i exemplet. 
 
Peka på frön/aspekter/eller en mer utvecklad praktik i elevuttrycket som ett exempel 
på någon för ämnet viktig kvalitet. Använd inte formuleringar från kravtext för att 
artikulera kvaliteten i elevexemplet. Istället för att använda t.ex. ”detta är nyanserat” 
handlar det om att uttrycka på vilket sätt och vad det är som görs/utförs/uttrycks. 

 
2. Du har nu artikulerat en eller flera ämneskvaliteter. Vad behöver du ändra på, 

förstärka eller förvalta för att låta dessa kvaliteter komma i fokus i din undervisning. 
Resonera kring varför du tänker som du gör. Använd gärna texterna vi läst under året 
och handboken med bilagor. 

 
 

Du kan skriva i vilken form du vill, som löpande text, i punktform eller på annat sätt. 
Omfång ca 1 – 2 sidor. 
 
 
 
Reflektionstexterna kommer att behandlas i UT 10 juni och lämnas in 11 juni innan 
semestrarna startar. 
 
Maila din reflektion till din närmaste chef och Annica senast 11 juni. Döp dokumentet 
till: Reflektion 2021 samt din signatur. 
 
Allas reflektioner kommer tillsammans att utgöra underlag för den pedagogiska 
ledningsgruppens planering av skolans utvecklingsarbete. 
Spara din reflektion för egen del som en del i arbetet med att utveckla undervisningen. 
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Läsåret 2021 2022 

Ämnesuppgift 2021 2022 
 
Ämnesseminariegrupperna arbetar med materialet i Handledarutbildningen som 
utgångspunkt. 
 
 

Reflektionsuppgift juni 2022 – del 1 i examinationsuppgiften i 
Handledarutbildningen 
Reflektion och analys av din undervisning. Analysera och reflektera över din egen 
undervisning utifrån praxistriangeln eller annan valfri modell. Ta ett eller några exempel på 
konkreta handlingar i klassrummet och analysera dem med hjälp av ämnesdidaktiska teorier, 
modeller eller begrepp samt teorier, modeller eller begrepp i ledarskap, kommunikation, 
bedömning eller etik. (Max 750 ord) 
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