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ÄDK – Ämnesdidaktiskt 
kollegium
• Ett kollaborativt arbete där vi 

systematiskt utvecklar vår undervisning 
för elevernas bästa möjliga lärande

• Utgår från elevernas behov, samt deras 
uppfattning kring innehållet (skillnader i 
uppfattningar ses som en tillgång)

• Den dagliga undervisningen utgör 
grunden för arbetet

• Vi tar stöd och hjälp av strukturer samt 
en teori om lärande - Variationsteorin





ÄDK-gången Lärandemål 

- Vad ska eleverna lära sig?

Teoretiska aspekter 

- Vad innebär det att kunna lärandemålet? 

- Vad kan man när man kan?

Ta reda på elevers uppfattningar

- skapa förtest/ingångsbiljett/observation ... 

- Hur uppfattar våra elever det här?

Uttryck - uppfattning - Kritisk aspekt

Kritisk aspekt 

- Vadeleverna behöver lära sig? 

Undervisningsplanering 

- Vad behöver eleverna lära sig? - Variationsmönster

Utvärdering & Analys av undervisning 

- Vad lärde sig eleverna? 

- När i vår undervisning fick de möjlighet att lära det de lärde?

Planering av nästa undervisning 



Variationsteorin 
– en teori om lärande

• Lärande innebär en förändrad syn på något

• Det som varierar är möjligt att urskilja

• För att förstå vad något är måste jag förstå vad det inte är



Det som varierar är möjligt att urskilja

Konstant – storlek

Varierar – lövens form och färg

Konstant – färg, storlek

Varierar – lövens form



Exempel från vår skola - Demokrati

Lärare på fritidshem uttryckte att eleverna 
behövde utveckla förståelsen av vad det 
innebär att:

Skapa och upprätthålla goda relationer 
samt samarbeta utifrån ett demokratiskt 
och empatiskt förhållningssätt (syftestext, 
fritidshem, lgr 22).

Demokratiska värderingar och principer i 
sammanhang som är bekanta för eleverna 
(centralt innehåll, fritidshem, lgr 22). 

Vi behöver 
jobba med 
demokrati!



Demokratiska principer 
i läroplanen 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever (2.3 Elevernas ansvar och 
inflytande)

Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska 
former (2.3 Elevernas ansvar och inflytande)

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och 
processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten (Fritidshemmets syfte).

demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i 
verksamheten (Förskoleklassens syfte).

utvecklar förtrogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om 
värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska 
undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare (syfte ämnet 
samhällskunskap).

Grundläggande demokratiska principer. Vad åsikts- och yttrandefrihet samt majoritetsprincipen kan innebära i skolan och i 
samhället (centralt innehåll samhällskunskap åk 1 -3).

”Med demokratiska värden och principer avses alla de värden och principer som gradvis har fogats och kan komma att fogas 
till demokratibegreppet. Vilka dessa värden och principer är preciseras i regel inte i kursplanen. Det beror på att en lista över 
demokratiska värden och principer skulle kunna bli väldigt lång, och risken finns att något skulle fattas. Listan är inte heller
statisk eller en gång för alla given.”

”Kunskaper om demokratins principer är grundläggande för att förstå demokratibegreppet. Demokratiska principer kan 
konkretiseras genom demokratiska arbetsformer i klassrummet, där alla får komma till tals och alla har rätt att inneha och 
yttra sina åsikter. ”



Begreppet demokrati
Förståelse för åsikts- och yttrandefriheten samt majoritetsprincipen
Demokratiska principer:
- Alla har samma värde och alla ska mötas med respekt
- Alla ska kunna delta och alla ska mötas med respekt
- Alla ska kunna delta och alla får säga sin mening
- Alla har en röst var
- Majoriteten bestämmer, men minoriteten ska respekteras
Vad ett demokratiskt förhållningssätt i min vardag kan innebära.
Vad det innebär att alla har samma värde.
Vad är rättvist/orättvist utifrån att alla ska kunna delta.
Förståelse för andras behov/olikheter.
Förståelse för hur jag tar reda på andras åsikter (lyssna på andra).
Att respektera andra, även om jag inte tycker lika.
Förståelse för vad det innebär att kompromissa.

Teoretiska aspekter 

- Vad innebär det att 

kunna lärandemålet? 

- Vad kan man när man 

kan?



För att kunna utgå från elevernas förståelse av lärandemålet 
behöver vi ta reda på elevernas uppfattning om.. 

Lärandemål 

- Vad ska eleverna lära sig?

Teoretiska aspekter 

- Vad innebär det att kunna lärandemålet? 

- Vad kan man när man kan?

Ta reda på elevers uppfattningar 

- skapa förtest/ingångsbiljett/observation ... 

- Hur uppfattar våra elever det här?

Uttryck - uppfattning - Kritisk aspekt

Kritisk aspekt 

- Vadeleverna behöver lära sig? 

Undervisningsplanering 

- Vad behöver eleverna lära sig? - Variationsmönster

Utvärdering & Analys av undervisning 

- Vad lärde sig eleverna? 

- När i vår undervisning fick de möjlighet att lära det de lärde?

Planering av nästa undervisning 



För att kunna 
utgå från 
elevernas 
förståelse av 
lärandemålet 
behöver vi ta 
reda på 
elevernas 
uppfattning om.. 

Uttryck:

• Nästan alla elever uttrycker att demokrati betyder att man 
röstar. 

• Eleverna uttrycker att det är orättvist om inte alla får göra 
samma sak. 

• Elever som skriker för att få sin vilja igenom. 

• Hjälp mig nu! (Läraren är upptagen, hjälper andra)

• Alla springer in, ska komma först in i gympahallen, knuffas 
(alla ska ändå samlas innan vi börjar, alla kommer få leka)

• En elev tar alla ärtpåsar i leken trädgårdsmästaren, de 
andra har inga.

• Några elever bygger koja med alla plintar och mattor (det 
funkade inte för dem att vara med i aktiviteten av olika 
anledningar). En elev ser och vill också bygga. Eleven som 
kommer tycker de ska dela med sig, annars är det orättvist!



Kritiska aspekter 
- De aspekter av 
innehållet 
eleverna ännu 
inte urskilt



Demokratiska principer:  
- Alla har samma värde!
- Alla har en röst

Variationsmönster:

• kontrast

Vad något är kan förstås 
mot en jämförelse med vad 
det skulle kunna vara. 



Variationsmönster möjliggör lärande
- kontrast och generalisering

Eleverna behöver särskilja rättvist;

från - att alla får/gör lika

till - att alla har olika behov och att det därför är rättvist att 
anpassa så att alla kan delta.

lika ≠ rättvist

Undervisningsplanering: 
- Vad behöver eleverna lära sig?
- Variationsmönster



Variationsmönster möjliggör lärande
- kontrast

Eleverna behöver urskilja vad som 
är rättvist och orättvist om alla ska 
kunna delta.



Variationsmönster möjliggör 
lärande
- kontrast och generalisering

• Eleverna behöver urskilja vad det innebär att 
vara en i en grupp, där alla är lika mycket 
värda. 



Variationsmönster möjliggör 
lärande
- kontrast

• Eleverna behöver urskilja fler 
aspekter av demokrati från att det 
endast innebär att rösta.

Att få tycka vad man vill 

≠ 

Att få som man vill                



Utvärdering & analys
Lärandemål 

- Vad ska eleverna lära sig?

Teoretiska aspekter 

- Vad innebär det att kunna lärandemålet? 

- Vad kan man när man kan?

Ta reda på elevers uppfattningar 

- skapa förtest/ingångsbiljett/observation ... 

- Hur uppfattar våra elever det här?

Uttryck - uppfattning - Kritisk aspekt

Kritisk aspekt 

- Vadeleverna behöver lära sig? 

Undervisningsplanering 

- Vad behöver eleverna lära sig? - Variationsmönster

Utvärdering & Analys av undervisning 

- Vad lärde sig eleverna? 

- När i vår undervisning fick de möjlighet att lära det de lärde?

Planering av nästa undervisning 

Eleverna har fått en vidare förståelse för vad demokrati 
innebär. 

Från att bara uttrycka att det är när de röstar, till att 
beskriva att man får säga vad man tycker och att alla ska 
få vara med.

Att använda korten med t ex ”Jag en del av en grupp”, 
har vi kunnat jobba med demokratiska principer i 
sammanhang som är bekanta för eleverna, 
situationsbundet. 

Detta sätt att kunna generalisera till många olika 
sammanhang upplever vi har gett en djupare förståelse. 





Reflektion
Lärandemål 

Utveckla förmågan att reflektera. 

Teoretiska aspekter 

- Stanna upp och tänker efter 

- Fundera i tysthet innan man svarar 

- Jämför alternativ 

- Inte säger första bästa 

Ta reda på elevers uppfattningar

- Hur uppfattar våra elever det här?

Uttryck - uppfattning - Kritisk aspekt

Kritisk aspekt 

Fördelen med att tänka efter (reflektera), ger 
ett bättre svar/ handlande/utfall. Det blir inte 
lika lätt fel. 

Urskilja att handlingar kan påverkas av mina 
val. För att kunna välja måste jag stanna upp. 

Undervisningsplanering 

- Vad behöver eleverna lära sig? 

- Variationsmönster

Känsla – tanke - handling

Känsla – handling



- Tack för att ni lyssnat!
malin.eklange@vaggeryd.se
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