
 
Observationsmall för undervisning  

 
Område: Kunskapssyn, inflytande och lokal pedagogisk planering 
 

Observationsområde Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 
 
 
 
Hur planeras 
undervisningen? 
Hur får eleverna veta vad 
de ska lära sig? 

Läraren planerar all 
undervisning. 
Läroboken styr hur 
undervisningen 
planeras. Planeringen 
sker av läraren 
enskilt. 
Kunskapsmålen 
presenteras inte för 
eleverna innan 
arbetsområdena 
startas 

Målen i läroplaner 
och kursplaner 
presenteras för 
eleverna innan 
arbetsområdet 
startar. Det mesta 
av undervisningen 
är planerad av 
läraren i förväg. 

Målen i läroplaner 
och kursplaner 
presenteras så 
eleverna förstår 
vad som förväntas 
av dem. 
Undervisningen 
planeras delvis 
tillsammans med 
eleverna och 
eleverna får välja 
arbetsformer. 
Planeringen av 
undervisningen 
sker även 
tillsammans i 
arbetslagen  

Målen i läroplaner 
och kursplaner 
presenteras tydlig 
för eleverna så att 
de förstår vad som 
förväntas av dem. 
Undervisningen 
planeras i samarbete 
mellan elever och 
lärare. Arbetslagen 
tar ett gemensamt 
ansvar för elevernas 
planering och 
lärande 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hur bedöms elevernas 
kunskaper? 

Eleverna bedöms via 
kunskapskontroller 
på innehåll som t ex 
läxor och prov. 
Eleverna bedöms 
efter vilka 
prestationer de gör, 
om de kommer i tid, 
om de gjort sina 
läxor eller om de har 
med sig sitt material 
till lektionerna 

Eleverna bedöms 
via både skriftliga 
och muntliga 
redovisningar. 
Eleverna bedöms 
både på innehåll 
och förmågor. Den 
mesta 
bedömningen sker 
summativt dvs via 
poäng på olika 
uppgifter vägs 
ihop i en 
gemensam 
bedömning 

Eleverna bedöms 
via skrifliga, 
muntliga 
presentationer. 
Eleverna får även 
göra 
presentationer via 
andra media. 
Eleverna bedöms 
efter vilka 
förmågor de kan 
använda i 
praktiken. Eleven 
får möjlighet att 
reflektera över sitt 
eget lärande 

Eleverna gör själva 
en värdering av sitt 
eget lärande i 
arbetsområdet. 
Läraren gör en 
formativ bedömning 
och leder eleven 
djupare in i 
kunskapsområdet. 
Läraren bedömer 
elevernas förmågor 
och alla elever 
utmanas att 
förbättra sin 
måluppfyllelse via 
mer utmanande 
examinationer där 
eleverna praktiskt 
får visa sina 
kunskapsförmågor 

Hur väljs innehållsstoff ut 
idag? Hur bearbetas 
stoffet? 

Läraren väljer själv 
ut stoffet utan 
samråd med elever. 
Det består till största 
del av lärobokstexter 

Stoffet väljs till 
största del ut av 
läraren. Ibland och 
i vissa områden 
får eleverna 
komma med egna 
synpunkter och 
önskemål om stoff 

Stoffet väljs i 
huvudsak i samråd 
mellan elever och 
lärare. Stoffet 
granskas 
källkritiskt och 
värderas i samråd 
mellan lärare och 
elever 

Stoffet väljs 
oftast/alltid i samråd 
mellan elever och 
lärare. Stoffet är 
allsidigt och varierat 
och eleverna får 
ständigt arbeta med 
att granska texter 
och andra källor och 
även värdera 
sanningshalten i 
dem 

Vilka 
undervisningsformer är 

Föreläsningar eller 
elevers individuella 

Undervisningen är 
varierad ibland 

Undervisningen 
varieras mellan 

Undervisningen 
bygger alltid på 



dominerande i 
klassrummet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arbete i läroböcker 
dominerar 
klassrumssituationen. 
Lärares arbete 
präglas av 
tillrättavisningar och 
egna genomgångar i 
helklass eller i 
mindre grupper. 
Utgångspunkten för 
undervisningen 
hämtas inte från 
elevernas närområde 
eller begreppsvärld 
utan baseras på de 
vuxnas viktiga 
frågor. 
Undervisningen 
förläggs på klassens 
medelnivå och blir 
därmed för svår för 
vissa elever och för 
svår för vissa 

och ibland är det 
mycket eget arbete 
för eleverna. 
Lärarnas arbete 
präglas av att alla i 
elevgruppen 
arbetar med 
samma saker och 
examineras på 
samma sätt 
oberoende av 
tidigare 
kunskapsnivå eller 
behov av stöd. 
Variationen beror 
i extrauppgifter 
för vissa elever 
och annat material 
för vissa elever 

individuellt arbete 
och arbete i grupp. 
Undervisningen 
baseras på 
elevernas egna 
frågor och 
funderingar. 
Undervisningen 
kan variera i 
klassrummet efter 
elevernas olika 
inlärningsstilar. 
Flera olika typer 
av verksamhet kan 
pågå i 
klassrummet 
samtidigt 

elevernas 
förförståelse och 
tidigare kunskaper. 
Undervisningen 
individualiseras 
efter varje elevs 
förmågor och 
förutsättningar. Alla 
elever utmanas 
dagligen i sitt eget 
tänkande och 
lärande. Alla 
elevers 
inlärningsstil är 
kartlagd och 
undervisningen 
byggs upp efter 
detta. Många olika 
typer av 
inlärningssituationer 
pågår därför 
ständigt i lärmiljön 

 
Övriga observationer: 
__________________________________________________ 
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