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Upplägg 

• Analysredskapets delar 

• Som stöd i analys av undervisning 

• Elevers lärande 

• Leta bevis i undervisningen 

• Analysera – använd analysredskapet 

• Nästa övning 

• Ämnesspecifik undervisningsfilm 



Skillnad Utvärdering – Analys 
av genomförd undervisning 

Utvärdering – 
 VAD  

Analys –  
HUR & VARFÖR 

UTVÄRDERING ANALYS 



Analysredskap - del 1  
Redskap för att kunna analysera ett 

lärandemålsarbete och utveckla ÄDK-arbetet 

 
 

Planering, undervisning, utvärdering, 
undervisning, utvärdering och utveckling av  

1. Hur motiveras val av innehåll för lektionen/-erna? 
 Utifrån styrdokumenten  

 Vilket Lärandemål ingår undervisningen under?  
 skärningspunkt mellan någon del av syftesbeskrivningen 

och centralt innehåll  
 

 Vilket Övergripande mål ingår undervisningen under? 
 

 Utifrån innehållsstruktur 
o Bärande teoretiska aspekter av lärandetmålet? 

 
 Utifrån elevernas behov av lärande  

o Troliga kritiska aspekter 
o Kritiska aspekter 

 …. 



Analysredskap del 2 

På vilka sätt sker undervisningen utifrån Variationsteoretiska principer dvs. utifrån innehållets behandling? 

• Undervisningsstruktur  

• Helhet - Ingångsbiljett 

• Delar – behandling av troliga eller kritiska aspekter 

• Helhet –Utgångsbiljett 

• Vad hålls konstant och vad varieras?  

 

• När delarna/kritiska aspekter behandlas 

• Kontrast före generalisering för att ge eleverna möjlighet att lära den/de kritiska aspekterna 

• Generalisering i form av att eleverna får testa sina nyvunna kunskaper i andra sammanhang samt tvingas 
justera utifrån den nya situationens förutsättningar 

• Ej ett uppvisande av kontraster eller generaliseringar utan eleverna måste ges möjlighet att arbeta med 
variationerna och uppleva variationerna, samt dra slutsatser av dem 

 

• Var uppgifterna relevanta och effektiva för det vi ville att eleverna skulle lära?  

• Fick vi reda på hur eleverna uppfattade det vi ville att de skulle lära och fanns det möjlighet för oss att få syn 
på elevernas uppfattningar? 

• Var uppgifterna tillräckligt öppna för att eleverna skulle kunna ge uttryck för sina uppfattningar samtidigt som 
uppgifterna var specifika för det vi ville att eleverna skulle lära  

• Fanns uppgifterna i en relevant kontext för eleverna och det större Lärandemålet? 

•   

• Hjälpte de innehållsliga momenten i undervisningen att skapa möjligheter till det lärande vi önskade? 

• Vilket innehåll behandlades och var det relevant innehåll som behandlades utifrån det eleverna skulle lära? 

• Var det en logisk ordning som innehållet behandlades i? 

• Fick eleverna först möjlighet att uppleva kontrast/-er och sedan möjlighet att generalisera kunskapen? 

• På vilket/vilka sätt gjorde formen i undervisningen att det blev lättare/svårare för eleverna att lära innehållet? 

 

 

 



Analysredskap – del 3 
• På vilka sätt ges eleverna möjlighet att 

• Uppleva relevans för det innehåll som är avsett att lära – Relevansstruktur 

• Motivation  

• Utifrån elevernas behov av lärande 

• Problem som ska lösas tillsammans 

• Sammanhang 

• Innehållsmässig extern horisont – innehåll från tidigare undervisning som 
relaterar till lektionens/-ernas innehåll, dvs. relationen till andra teoretiska 
och/eller kritiska aspekter samt Lärandemålet som helhet 

• Vara delaktiga i kunskapandet 

• På vilket sätt bidrar elevers uppfattningar i planering av undervisning? 

• Hur bidrar och behandlas elevers uppfattningar i undervisningen?  

• Synliggöra lärandet 

• Få syn på sitt eget lärande 

• Gruppens gemensamma kunskapande som produkt och process lyfts fram och 
eventuellt dokumenteras 

 



Analysredskap – del 4 
• På vilka sätt genomförs arbetet systematiskt och formativt fokuserat 

relationen mellan undervisning och elevers lärande? 

• Undervisningens påverkan på elevernas lärande?  

• På vilka sätt blir elevernas lärande och kritiska aspekter synliga för lärarna 
i utvärdering av undervisning? 

• Hur analyseras undervisningen? 

• Innehållets behandling kontra formen för undervisning (se punkt 2 & 
3) 

• Undervisningsens genomförande kontra annat vi inte kan påverka  

•   

• Hur används utvärdering och analys för att formera kommande undervisning?  

• … 

 

 



Analysreskap – del 5 

• Hur kan nästa lärandemålsarbete göras än mer kvalitativ utifrån 
ovan analys?  

• Vad gör vi bra i vårt lärandemålsarbete? 

• Hur kan vi förstärka detta till nästa lärandemålsarbete? 

• Vad är vi i behov av att utveckla till nästa lärandemålsarbete? 

• Hur ska vi arbeta för att utveckla just detta? 

•   

• Välj ett fåtal i taget av ovanstående att fokusera till nästa lärandemålsarbete 



Analysredskap – del 6 

• Hur kan ÄDK arbetet utvecklas så att det blir ett än mer kvalitativt stöd för oss lärare i det 
dagliga arbetet vi gör? 

  

 



Introduktion undervisning - 
Musik 

 

 

 

• Musiklektion åk 4 

  
Målet med lektionen - Eleverna ska utveckla förmågan att slå an 
lösa strängar i puls på en bas och genom en låt. 

Lärandemål: utveckla förmågan att använda som 
pulsgivare i ett band. Eleverna ska kunna använda basen i 
en samspelssituation där basen spelas i puls och i rätt 
ton/grundton. Basen kan i samspelet ses som 
motorn/botten/grunden där de andra kan förhålla sig till 
den och där ettan kan bli tydlig med hjälp av basen för de 
andra i samspelet  



Musiklektion 
• Andra lektionen  

 

• Förra lektionen – ingångsbiljett, slå an strängar i en slinga.  

 

• Lektionen efter kommer troligen behandla att greppa och trycka ner 
”rätt” sträng på basen samtidigt som de slår an strängarna 

 

• Kommande lektioner kommer sedan behandla själva ackompanjemanget 
där basen ska kunna användas som motor/botten/grund som andra kan 
förhålla sig till 

 

• Lektionens innehåll grundar vi på  
• lämplig början 

• något vi ofta tar förgivet  

• något eleverna har svårt med  (märks i resten av sin utveckling av att kunna spela bas 
samt använda basen som pulsgivare).  

• I ingångsbiljetten förstärktes detta! 

 

• Eleverna har bra koll på att spela akustisk gitarr 

 

 

 

 



Kritiska aspekter  

• Särskilja att hålla basen mot magen från att lägga den ner i knät.  
• För att enklare greppa halsen och slå an i puls, samt för att enklare kunna slå an en sträng i taget.  

 

• Särskilja att slå an med ett rullande finger från att kroka och nypa med fingret.  
• För att pulsljudet ska låta tydligt, samt för att enklare kunna förhålla sig till pulsen (speciellt när den 

är lite snabbare)  

• Särskilja att man bör slå an med pekfingret nerifrån och upp från att slå an med 
tummen uppifrån och ner. 

• För att få ett så bra stöd som möjligt i anslaget vilket gör det lättare att få till ett rullande anslag och 
därmed kunna förhålla sig till pulsen där pulsljudet blir tydligt och rent.  

 

• Särskilja att slå an en sträng i taget från att slå an flera strängar. 
• För att det ska bli ett tydligt och rent pulsljud 

 

• Urskilja att för att slå an i en puls så slår man an en ton på varje pulsslag.  

 

• Urskilja ettan i takten som det pulsslag man byter sträng på när man slår an 
pulsen.  

 



Analysredskap del 1  
Hur motiveras val av innehållet för lektionen/-erna? 
Utifrån styrdokumenten  

Vilket Lärandemål ingår undervisningen under?
  

skärningspunkt mellan någon del av 
syftesbeskrivningen och centralt innehåll  

  
Vilket Övergripande mål ingår undervisningen under? 
  
Utifrån innehållsstruktur 

Bärande teoretiska aspekter av lärandetmålet? 
  
Utifrån elevernas behov av lärande  

Troliga kritiska aspekter 
Kritiska aspekter 

…. 

Vet vi ej! 

Vet vi ej! Lektionens innehåll grundar vi på  
lämplig början 
något vi ofta tar förgivet  
något eleverna har svårt med  (märks i resten av sin utveckling 
av att kunna spela bas samt använda basen som pulsgivare).  
I ingångsbiljetten förstärktes detta! 

Ingångsbiljett 
Kritiska aspekter 



Analysera ämnesspecifik undervisning av lektionsfilm 
med hjälp av analysredskap  

• Vi tittar på hela sekvensen – 20 min. 

• Ta stöd i analysredskapet – del 2 & 3  

 

• Egen reflektion – 10 min 

 

• Vi studerar analysredskapet utifrån den 
undervisning vi sett.  



Analysredskap del 2 
På vilka sätt sker undervisningen utifrån Variationsteoretiska principer dvs. utifrån innehållets behandling? 

• Undervisningsstruktur  

• Helhet - Ingångsbiljett 

• Delar – behandling av troliga eller kritiska aspekter 

• Helhet –Utgångsbiljett 

• Vad hålls konstant och vad varieras?  

 

• När delarna/kritiska aspekter behandlas 

• Kontrast före generalisering för att ge eleverna möjlighet att lära den/de kritiska aspekterna 

• Generalisering i form av att eleverna får testa sina nyvunna kunskaper i andra sammanhang samt tvingas 
justera utifrån den nya situationens förutsättningar 

• Ej ett uppvisande av kontraster eller generaliseringar utan eleverna måste ges möjlighet att arbeta med 
variationerna och uppleva variationerna, samt dra slutsatser av dem 

 

• Var uppgifterna relevanta och effektiva för det vi ville att eleverna skulle lära?  

• Fick vi reda på hur eleverna uppfattade det vi ville att de skulle lära och fanns det möjlighet för oss att få syn 
på elevernas uppfattningar? 

• Var uppgifterna tillräckligt öppna för att eleverna skulle kunna ge uttryck för sina uppfattningar samtidigt som 
uppgifterna var specifika för det vi ville att eleverna skulle lära  

• Fanns uppgifterna i en relevant kontext för eleverna och det större Lärandemålet? 

•   

• Hjälpte de innehållsliga momenten i undervisningen att skapa möjligheter till det lärande vi önskade? 

• Vilket innehåll behandlades och var det relevant innehåll som behandlades utifrån det eleverna skulle lära? 

• Var det en logisk ordning som innehållet behandlades i? 

• Fick eleverna först möjlighet att uppleva kontrast/-er och sedan möjlighet att generalisera kunskapen? 

• På vilket/vilka sätt gjorde formen i undervisningen att det blev lättare/svårare för eleverna att lära innehållet? 

 

 

 

Delar till helhet 

Varierar tex anslagen 
(kontrast) 

Generaliserar – testar med låt 
Inga fler i den här lektionen 

Uppvisande av kontraster – 
lite snabbt 

Moment – tangerar kritisk 
aspekter 

Utveckling i uppfattningar 
Ja på vissa kritiska aspekter 
? På andra som tex slå an 
en puls.  Kontext ? Ja i vissa delar ? 

(tillsammans) I andra ? (alla 
bas – större lärandemålet?) 

Innehållet relevant 
Ordning ?  



Analysredskap – del 3 

• På vilka sätt ges eleverna möjlighet att 

• Uppleva relevans för det innehåll som är avsett att lära – Relevansstruktur 

• Motivation  

• Utifrån elevernas behov av lärande 

• Problem som ska lösas tillsammans 

• Sammanhang 

• Innehållsmässig extern horisont – innehåll från tidigare undervisning som 
relaterar till lektionens/-ernas innehåll, dvs. relationen till andra teoretiska 
och/eller kritiska aspekter samt Lärandemålet som helhet 

• Vara delaktiga i kunskapandet 

• På vilket sätt bidrar elevers uppfattningar i planering av undervisning? 

• Hur bidrar och behandlas elevers uppfattningar i undervisningen?  

• Synliggöra lärandet 

• Få syn på sitt eget lärande 

• Gruppens gemensamma kunskapande som produkt och process lyfts fram och 
eventuellt dokumenteras 

 

? för läraren men ej för 
eleverna 

? för läraren men ej för 
eleverna. 
Ackompanjemang? Bas 
som pulsgivande? 

I planeringen 
I undervisningen – dämpa 
anslags strängen 

Indikationer? 
Anta?  



Efterarbete 



Analysredskapet 

• Använd som stöd i Ämnesspecifik 
undervisningsfilm efter lunch.  

 

• Ej modell – som stöd! 

• Ställ frågor till undervisningen 

• Använd ej som att leta svar, checka av. 

 


