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4.1.2 Andra långsiktiga mål
Andra långsiktiga mål kan vara att ge eleverna stöd för att bli:

• Nyfikna

• Förmögna att fokusera på det som är relevant

• Fulla av förundran

• Villiga att lära sig av sina misstag

• Öppna för nya erfarenheter

• Uthålliga

• Motståndskraftiga

• Risktagande

• Förmögna till självreglering

• Redo att be om stöd och coachning

Ovanstående är naturligtvis varken en hierarkisk eller uttömmande lista. Men 
genom att tydligt formulera liknande långsiktiga mål blir det lättare för dig som 
lärare att anpassa din återkoppling till eleverna även med dessa i åtanke.

Det kan vara värt att påminna om att Lev Vygotskij, en av pionjärerna inom 
lärandets psykologi, skrev utförligt om betydelsen av den lärandekultur som 
omger oss. Han menade att unga människor helt enkelt lär sig av alla som finns 
runt dem – vad man ska skratta åt, vara rädd för, försöka, undvika, och så vidare. 
Han underströk att de yngre härmar mentala och beteendemässiga drag från de 
äldre, och varnade oss: sättet vi reagerar på olika saker kan påverka de unga mer 
än den kunskap vi försöker förmedla.

Det innebär att vi som arbetar med unga människor har ett stort ansvar! Det 
gör det också särskilt viktigt att arbeta med återkoppling på ett vettigt sätt.

4.2 LÄRANDEMÅL (LM) OCH FRAMGÅNGSKRITERIER (FK)

Tydlighet om lärandemål och framgångskriterier underlättar för eleverna att 
generera egen återkoppling. Tydlighet på dessa områden gör det också lättare för 
läraren att se till att återkopplingen verkligen hänvisar till lärandemål (avsnitt 
2.1.8) och har fokus på framtida praktik (avsnitt 2.1.4). Det hjälper också alla 
inblandade att bibehålla fokus på lärandet (avsnitt 3.1.2).

marshmallow. De fick veta att det var tillåtet att äta det de valt genast, men om 
de kunde vänta 15 minuter utan att smaka, så skulle de få en till.

Det finns videoklipp från dessa experiment tillgängliga på internet – ta gärna 
en titt! Man kan se barn som vägrar att ens titta på sin marshmallow, andra som 
kikar på den mellan fingrarna, ett barn som slickar tallriken men noga undviker 
sin marshmallow, och till och med ett barn som klappar på den som ett litet 
husdjur.

Ungefär en tredjedel av barnen kunde skjuta upp sin behovstillfredsställelse 
tillräckligt länge för att belönas med en andra marshmallow. Ju äldre barnet var, 
desto mer sannolikt att de klarade av det. Men efter att ha gjort uppföljande stu-
dier drog Mischel också följande slutsatser:

Barnen som inte kunde vänta hade större frekvens av beteendeproblem både 
hemma och i skolan, de hade lägre betyg, de hade svårare att hantera stressiga 
situationer och att koncentrera sig, och de hade svårare att upprätthålla vän-
skapsrelationer.
 Barnen som kunde vänta ville verkligen också äta upp godsaken, men för-
mådde distrahera sig själva genom att hålla för ögonen, leka kurragömma, eller 
sjunga sånger. Deras begär försvann inte, de glömde bara bort det en liten stund.
Fyrtio år efter det första experimentet sökte forskarna upp 60 av de ursprung-
liga deltagarna, och bjöd in dem att medverka i en ny studie. Där visades de i en 
snabb serie ett antal bilder med ansikten med olika uttryck – glädje, neutralitet, 
rädsla – och ombads trycka på en knapp varje gång de såg ett ansikte som ut-
tryckte rädsla.

Detta kan tyckas vara en lätt uppgift, men som B.J. Casey, en neuropsykolog som 
ingick i Mischels team, skriver: ”Ett ansikte som uttrycker glädje är ett socialt 
tecken som är svårt att stå emot.” Resultaten visade att deltagarna som hade haft 
svårt att skjuta upp behovstillfredsställelsen när de var små, också hade svårt att 
låta bli att trycka på knappen trots att det de såg var ett ansikte som uttryckte 
glädje och inte rädsla.

Uppföljningsexperimenten avslutades med att deltagarna fick upprepa testet 
samtidigt som de undersöktes med hjärnscanner. Deltagarna med starkare för-
måga till självkontroll visade ökad aktivitet i de regioner av hjärnan som hänger 
samman med undvikande av risker, medan deltagarna med svagare förmåga till 
självkontroll visade ökad aktivitet i de regioner av hjärnan som hänger samman 
med belöningssystem och beroende.

Slutsatsen vi drar av dessa experiment är att vi bör hjälpa elever att utveckla 
sin förmåga att vänta och att skjuta upp behovstillfredsställelse. Att ställa upp 
tydliga mål och att arbeta med återkoppling är kraftfulla verktyg för just detta.
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sätt, eller överanvänds, så att de inte längre har någon positiv inverkan på elev-
ernas lärande.

För att undvika dessa felsteg följer här några rekommendationer för arbetet 
med lärandemål och framgångskriterier. Många av rekommendationerna utgår 
ifrån en exempelklass med tio- till elvaåringar i Newcastle.

Vi är väl medvetna om att följande exempel inte direkt passar i Sverige, även 
om en lärare i engelska skulle kunna använda dem när eleverna undervisas om 
engelskspråkiga länder. Förhoppningen är att exemplen kan ge uppslag och idéer 
om hur ni kan skapa lärandemål och framgångskriterier som stämmer överens 
med den svenska läroplanen.

Lärandemål
Att förstå skillnaderna mellan England, Storbritannien (GB), Förenade kungari-
ket (UK) och de Brittiska öarna.

Framgångskriterier 

• Identifiera vilka länder som ingår i GB, i UK och de Brittiska öarna.

• Markera de olika länderna på en karta.

• Skriv ut det fullständiga namnet för UK.

Nedanstående resonemang om hur man kan arbeta effektivare med lärandemål 
och framgångskriterier utgår ifrån detta exempel.

4.2.1 Försäkra dig om att LM och FK är relevanta
De flesta elever vill veta varför de ska göra de uppgifter du delar ut. Varför ska 
de lära sig det du ber dem att lära sig? Vad är poängen? Därför brukar vi säga att 
lärare bör se till att de ”sänder på WII-FM”, det vill säga Radio What’s In It For Me.

Utifrån exemplet med kartan ovan: Skulle dina elever vara intresserade av att 
känna till skillnaden mellan England, GB, UK och de Brittiska öarna? Om inte, 
vad kan du göra för att påverka deras motivation?

På skolan i Newcastle som vi nämnde var många av eleverna på olika sätt 
engagerade i sport. Kanske vore det således en bra idé att omformulera fram-
gångskriterierna så här:

• Identifiera vilka fem lag som bidrar med spelare till The British & Irish 

Lions rugbylag.

Lärandemål: Beskriver vad eleverna förväntas veta, förstå eller kunna göra, vid 
lektionens slut eller undervisningsavsnittets slut.

Framgångskriterier: Beskriver vad elevernas arbete ska visa för att de ska kunna 
sägas ha realiserat lärandemålen. Kriterierna tar upp det som är viktigast 
att göra, det som måste vara med i ett arbete eller vad man ska fokusera på.

Kom ihåg att kombinationen av lärandemål och kriterier ska hjälpa eleverna att 
besvara de tre grundläggande återkopplingsfrågorna:

1. Vad är det jag försöker lära mig?

2. Vilka framsteg har jag gjort hittills?

3. Vad ska jag göra härnäst?

Effektiva lärandemål och framgångskriterier
Det ger många fördelar att arbeta med effektiva lärandemål (LM) och fram-
gångskriterier (FK):

• De hjälper dig att utforma effektiva lärandeaktiviteter.

• De ger eleverna en förståelse för vad de strävar efter (LM) och vilka 
steg de kan ta (FK) för att uppnå lärandemålet. 

• De ger stöd för elevernas framsteg.

• De ger eleverna ett språk att tala om sitt lärande med.

• De hjälper eleverna att bli mer oberoende och hitta sin egen 
motivation.

• De ger dig som lärare ett fokus när du ställer frågor om lärandet och 
formulerar delmål.

• De ger eleverna något tydligt att hänvisa till när de ger varandra och 
sig själva återkoppling.

• De underlättar självreglering.

• De fungerar som stöd för att stämma av hur det går med 
lärandeprocessen.

Lärandemål och framgångskriterier fungerar ofta som stöd för framsteg och för 
effektiv återkoppling. Men i vissa klassrum används de antingen på ett olämpligt 
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• Berätta för eleverna om vilka LM är för området, och be dem att 
föreslå vad som skulle behöva göras för att uppnå dem (det vill säga 
vilka FK som vore lämpliga).

• Berätta för eleverna om vilka LM är för området, liksom ett par FK, 
och be dem föreslå ytterligare FK.

• Gå igenom för dig själv hur LM och FK formulerades tidigare 
gånger du undervisat om ämnet, titta på resultaten och gör en kritisk 
bedömning av hur effektiva och precisa de var. Använd slutsatserna för 
att formulera de nya LM och FK.

• Ge eleverna en lång lista av möjliga FK och be dem att välja ut – 
kanske genom att rösta – vilka kriterier som de menar skulle vara mest 
intressanta/effektiva/produktiva att arbeta utifrån.

• Utgå ifrån en kort lista med FK och be eleverna att komma med 
förslag på hur de skulle kunna göras mer intressanta. (Jämför ovan där 
sportintresse eller musikintresse kunde användas som exempel.)

4.2.3 Släpp loss kriterierna
Att ge eleverna en uppsättning detaljerade framgångskriterier kan ibland upple-
vas som att det finns en färdig mall att fylla i: ”Gör precis detta och detta, så är 
det klart sedan!” Som vi kommer att se i kapitel 5, så behöver detta alls inte vara 
ett problem. Men det kan vara ett problem om all din undervisning är upplagd 
på detta sätt.

För att se till att det blir variation på de LM och FK du använder, kan du 
prova att använda dig av några av följande förslag:

A. Ta med en ”Vem bryr sig”-fråga 
Till exempel: 

FK: ”Visa varför det är viktigt att känna till skillnaderna mellan Eng-
land, Storbritannien (GB), Förenade kungariket (UK) och de Brittiska 
öarna.”

Eller ändra LM, så att det blir:

LM: ”Att förstå varför någon tycker det är viktigt att förstå skillnaderna 
mellan England, Storbritannien (GB), Förenade kungariket (UK) och de 
Brittiska öarna.”

• Markera på en karta var de olika lagen spelar sina internationella 
matcher när de har hemmaplan.

• Jämför och beskriv skillnaderna mellan den engelska och den irländska 
lagkaptenens pass.

Andra elever i samma klass var mer intresserade av musik. Med det som utgångs-
punkt kunde några av kriterierna formuleras på följande sätt:

• Adele är från England; Tom Jones är från Wales; Ronan Keating är 
från Irland; Snow Patrol är från Nordirland; Franz Ferdinand är från 
Skottland. Redogör för vilka regioner de olika artisterna kommer ifrån 
(Ronan Keating är till exempel inte britt, eftersom Irland inte är en del 
av Storbritannien.).

• Placera ut fotografier på de olika artisterna på kartan, för att markera 
vilket land de kommer ifrån. Färgmarkera fotografierna för att visa om 
de ingår i GB, UK och/eller de Brittiska öarna.

• På Adeles pass står det ”UK”. Vad betyder den förkortningen?

4.2.2 Låt eleverna delta i formulerandet av LM och FK
Låt eleverna delta i formulerandet av lärandemål och framgångskriterier i så 
stor utsträckning som möjligt. Nedan presenteras några förslag på hur detta kan 
göras:

• Formulera LM och FK utifrån frågor som eleverna ställt under tidigare 
lektioner.

• Använd olika bilder, berättelser eller objekt som stimuli, och be 
eleverna ställa frågor – använd dessa när du formulerar LM och FK.

• Börja arbeta med ett nytt ämne genom att fråga eleverna vad de skulle 
vilja veta om det, och vad de tror att de behöver veta för att behärska 
ämnet.

• Dela med dig av (anonymiserade) tidigare elevers arbeten på samma 
tema, och ge dina nuvarande elever i uppgift att försöka rekonstruera 
vilka LM och FK som gällde den gången.
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dem i uppgift att formulera mål för lektionens slut eller för det avsnitt ni håller 
på med. 

Till exempel:

LM: Att förstå skillnaderna mellan nationalitet och identitet.
FK: (1) Ta reda på vilken nationalitet följande artister har: Adele; Tom 
Jones; Ronan Keating; Snow Patrol; Franz Ferdinand. (2) Förklara varför 
det är mer sannolikt att Adele skulle säga att hon är britt, än att medlem-
marna i Franz Ferdinand skulle göra det. (3) Rita upp ett Venn-diagram 
som visar relationerna mellan nationalitet och identitet.

B. LM och FK i efterhand
Sätt igång en aktivitet som engagerar eleverna på ett uppslukande sätt, utan att 
inleda med någon förklaring eller formulering om mål. Vid lämpligt tillfälle, 
kanske när aktiviteten börjar klinga av, be dem reflektera över vad de gjort och 
formulera möjliga lärandemål och framgångskriterier i efterhand. 

C. Undvik LM och FK som uteslutande fokuserar på innehåll
Som framgick av exemplen med uppgiften att rita ett hus och skriva en uppsats 
i historia (avsnitt 4.0), så är det ofta effektivt att ange LM och FK som har en 
tydlig koppling till ett behärskande av innehållet eller ett visst kunnande. Men 
en del elever kommer att uppfatta detta som en föreskriven väg som de inte får 
avvika ifrån (i kapitel 5 ges förslag på hur man åtminstone kan minska frekven-
sen för detta).

Om du blandar LM och FK som fokuserar på innehåll med sådana som foku-
serar på process, så kan du minska risken för att dina elever närmar sig uppgiften 
som något som ska bockas av på en lista. Till exempel:

LM: ”Att samarbeta på ett bra sätt för att ta reda på vad deltagarna i 
gruppen är intresserade av att lära sig om de olika länderna som ingår i 
de Brittiska öarna.”
FK: (1) Var och en av deltagarna i gruppen ska nämna minst en sak som 
intresserar dem om detta ämne. (2) Gruppen ska sortera frågorna som 
formulerats i olika kategorier (öppna/stängda, lätta att besvara/svåra att 
besvara, etcetera). (3) Gruppen ska planera sitt lärande och benämna 
några steg som behöver tas för att förverkliga lärandemålen.

B. Använd LM och FK som ger utrymme för flera svar
Att använda LM och FK som ger utrymme för flera svar kan öka elevernas 
intresse. Till exempel:

VAD SKA BORT?

”England, GB, UK och de Brittiska öarna – vad ska bort och varför?” 
(Du kan läsa mer om ”Vad ska bort” i Utmanande dialog, kapitel 9). 56

FERMI-FRÅGOR

Formulera en så kallad ”Fermi-fråga” (se Utmanande frågor). Till exem-
pel: ”Hur många proffsidrottare finns det i England, respektive GB, UK 
och de Brittiska öarna?”

FOKUSERA PÅ PROCESSEN

Ordna en aktivitet som kräver att dina elever engagerar sig både i proces-
sen och i ämnet. Till exempel: ”Av England, GB, UK och de Brittiska 
öarna, bestäm vilket som är bäst och motivera.” För att realisera denna 
LM, måste eleverna avgöra vad ”bäst” ska betyda – till exempel bästa 
stället att vara på semestern, bästa ekonomin, bäst inom sport, bästa 
musiken, bästa stället att vara ung på, och så vidare.

4.2.4 Lös upp det formelaktiga
Att inleda varje lektion med att gå igenom LM och FK är ingen bra idé. Det leder 
lätt till väldigt förutsägbara och formelaktiga inledningar (vilket i och för sig inte 
nödvändigtvis är dåligt, beroende på elevernas ålder och förmåga). 

Generellt är det bra att variera sättet man inleder lektionerna. I relation till 
LM och FK kan det innebära att man ibland börjar med en öppen fråga som 
leder till utforskande, i stället för den förutbestämda ordning som oftast uttrycks 
genom färdiga LM och FK.

Här följer några förslag på hur man kan variera timing och användande av 
LM och FK:

A. Först stimulerande exempel, därefter LM och FK
Börja med ett stimulerande exempel (till exempel en bild eller en berättelse). 
Lyft fram några nyckelbegrepp, och be eleverna att välja vilket som är ”viktigast” 
(detta kan kräva att kriterier formuleras). Be därefter eleverna att formulera 
några frågor som vore värda att utforska. När eleverna väl kommit igång med 
denna aktivitet kan du be dem att benämna vilket lärande som pågår och ge 
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När vi (författarna till denna bok) undervisade på heltid, så avsatte vi en liten 
stund varje vecka för att ge en inledande översikt över de ämnen vi skulle ta 
upp nästkommande vecka. Om vi till exempel skulle börja med ”turism” som 
ett nytt ämne, så kunde vi fråga eleverna (a) vad de ville veta om turism, och (b) 
vad de tyckte att de borde veta om turism när vi avslutat lektionerna på temat. 
Vi skrev upp frågorna på tavlan, sammanställde dem i olika arbetsenheter (eller 
lektionsplaner) och började, om det fanns tid, att nysta i några av dem. En del 
elever började då att utforska ämnet redan över helgen för att vara förberedda 
när veckan drog igång. Ibland organiserade vi ”förberedelseklubbar” (ungefär 
som fritids efter skoltid, eller som att gå till idrottsträning eller musiklektion, 
men ägnade dem åt förberedelser för nästkommande veckas teman). Och ibland 
hade vi kontakt med föräldrar för att uppmuntra dem att ge stöd för sina barns 
lärande utifrån dessa ”förberedelser” (Du kan läsa mer om detta i Utmanande 

undervisning i klassrummet, s. 55f.).59

Att arbeta med förberedelser och ge inledande översikter har många fördelar 
– nedan följer några som vi upplevt särskilt betydande:

• Att ge inledande översikter är motiverande för eleverna eftersom de 
upplever att de är delaktiga i planerandet av och beslutandet över sitt 
eget lärande.

• Att ge inledande översikter gör det möjligt för eleverna att förbereda 
sig bättre inför lektionerna. Alltför ofta vet eleverna inte vad som är 
på gång innan lektionen börjar. Att ha fått en inledande översikt ger 
betänketid, tillfälle att börja utforska ämnet, och möjlighet att ta sig  
an lektionerna med en känsla av att vara väl förberedd.

• Att ge inledande översikter möjliggör för föräldrarna att ge mer effek-
tivt stöd åt sina barns lärande. I stället för att känna sig distansierad 
från barnens skolgång, får föräldrarna en chans att engagera sig.

• Att ge inledande översikter kan vara särskilt effektivt för elever som 
tycker att det är svårt att hålla jämn takt med resten av klassen. Genom 
att ge dessa elever en genomgång av vad som kommer härnäst, kan de 
utveckla en känsla av försprång och stärka sitt självförtroende. Redan 
detta gör det mödan värt att arbeta med inledande översikter, även 
med en liten grupp.

Med allt detta i åtanke, är inledande översikter förmodligen ett av de allra bästa 
tillfällena att gå igenom LM och FK. Det är så klart inte alltid lämpligt, men 

4.2.5 Skräddarsy och anpassa
Frank Egan, vars arbete med kriterier för uppsatser i historia vi tog upp i 
avsnitt 4.0.7, kunde konstatera att hans initiativ först fick samtliga elever att 
prestera bättre. Men med tiden visade det sig att vissa elever hade vuxit ifrån 
den ursprungliga listan, medan andra fortfarande kämpade med att förstå vissa 
aspekter av den. Det är i sådana situationer det visar sig hur viktigt det är att 
skräddarsy och anpassa individuella mål till individuella elever.

Det finns såklart många sätt att göra detta. Här följer några exempel:

• Ge vissa elever en längre lista på kriterier och andra en kortare.

• Lägg till några extrauppgifter bland kriterierna för de mer avancerade 
eleverna (vi ger en uppsjö av exempel i avsnitt 4.4 och 4.5).

• Differentiera utifrån resultat – det vill säga, ge alla elever samma 
lista över kriterier, men räkna med att svaren kommer att skilja sig 
såväl kvantitativt som kvalitativt (försök dock att se till att dina för-
väntningar vad gäller skillnader inte får en negativ inverkan på hur 
elever väljer att svara).

• Låt vissa studenter få hela listan med kriterier, andra få en kortare, och 
låt de mest avancerade formulera en egen lista.

Lägg märke till att syftet med dessa anpassningar är att engagera och utmana 
varje elev utifrån den nivå de befinner sig på just nu. De ska inte användas för att 
kategorisera eller gruppera utifrån antaganden (eller observationer) om nivåer 
av förmåga som om detta vore något statiskt. Det är vår uppgift som lärare att 
vägleda våra elever att utvecklas ytterligare i relation till de förmågor de har just 
nu. De LM och FK vi ber eleverna att arbeta utifrån ska leda dem in i en zon där 
de ”wobblar” (se Utmanande undervisning i klassrummet, s. 66–90).57

4.2.6 Förberedelser 
Att ge en inledande översikt som ett slags förberedelsearbete är ett mycket effek-
tivt sätt att engagera eleverna och förstärka lärandet. I en forskningsgenomgång 
av John Hattie fann han flera studier som visade att inledande översikter kan ha 
en effektstorlek på 0,9.58 Detta är påfallande med tanke på att det typiska resul-
tatet i de 65 000 studier Hattie går igenom ligger på ES=0,4. Med andra ord: Att 
ge en inledande översikt kan hjälpa eleverna att fördubbla sina framsteg!

I det här sammanhanget betyder ”förberedelser” att man berättar om vad 
som ska hända härnäst, så att eleverna kan förbereda sig bättre för sitt lärande.
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• Vilka framsteg har du gjort i relation till lärandemålet för detta avsnitt?

• Vilka FK tyckte du var enkla att klara av? Vilka var mer utmanande?

• Vilka strategier för lärande använde du dig av för att göra framsteg på 
vägen mot lärandemålet?

• Vad var det mest intressanta du lärde dig om skillnaderna mellan 
England, GB, UK och de Brittiska öarna?

• Vilka frågor har du nu, som du skulle vilja att vi undersöker 
tillsammans härnäst?

4.2.8 Använd FK för att generera återkoppling
Detta kanske inte är att ha ”sparat det bästa till sist”, men det är åtminstone att 
ha sparat det allra viktigaste till sist. Om kriterierna inte används i arbetet med 
återkoppling, så har man verkligen missat något! Detta är anledningen till att 
kapitlet om LM och FK är det mest omfattande i denna bok. Lärandemålen ska 
fungera som stöd för att besvara den första återkopplingsfrågan: Vad är det jag 
försöker göra? 

1. Vad är det jag försöker lära mig?

Framgångskriterierna ska fungera som stöd för att besvara den andra och tredje 
frågan:

2. Vilka framsteg har jag gjort hittills?

3. Vad ska jag göra härnäst?

Som vi visade utifrån exemplet med uppgiften att rita ett hus, kan bra kriterier 
vara hela skillnaden mellan bra återkoppling och dålig. Eller snarare: mellan bra 
återkoppling och ingen återkoppling alls.

Så var noga med att se till att dina elever alltid hänvisar till lärandemålen och 
framgångskriterierna när de arbetar med återkoppling.

det är i många fall något vi kan rekommendera – även om du bara riktar dig till 
några få elever som du vet behöver lite hjälp på traven för att komma ikapp.

4.2.7 Se till att du får användning för LM och FK!
Det är ganska meningslöst att spilla tid på att förbereda utmärkta formuleringar 
av LM och FK om du sedan inte hänvisar till dem på lektionerna. Hela poängen 
är att dina elever ska få tydliga förväntningar inför lektionerna, och att de ska få 
stöd i att ge återkoppling till sig själva och sina kamrater. Men om LM och FK 
bara blir en rutin att gå igenom vid början av varje lektion (och det har vi sett i 
alltför många klassrum), så kommer de att förlora sin verkan.

När du väl har formulerat, samskapat eller kommit överens om LM och FK, är 
det alltså viktigt att du använder dem på att bra sätt. Nedan följer några exempel.

4.2.7.1 Använd LM och FK för att generera frågor
Använd LM och FK för att skapa fokus för vidareutvecklande frågor. Till exempel:

• Vad har ni lärt er om The British & Irish Lions så här långt?

• Hur många av er kan redogöra för skillnaden mellan GB och UK nu?

• Är det någon som kan säga varför det vi har skrivit upp som 
lärandemål för det här avsnittet är väldigt viktigt för en del människor?

• Vilka av artisterna vi pratat om tillhör flest av kategorierna engelsk, 
britt, medborgare i UK eller kommer från de Brittiska öarna?

4.2.7.2 Använd LM och FK för att fastställa vilka framsteg enskilda 
elever gjort
Använd LM och FK för att fastställa vilka framsteg enskilda elever gjort, så att 
du kan avgöra om de behöver mera stöd eller mera utmaningar. Till exempel:

• En fråga som ger stöd skulle kunna vara: ”I The British & Irish Lions 
ingår spelare från fem länder. Jag tror att du hittat tre av dem. Kan du 
hitta de två som är kvar?”

• En utmanande fråga skulle kunna vara: ”Om Skottland hade röstat för 
självständighet 2014, hur tror du att det skulle ha påverkat England, 
GB, UK och de Brittiska öarna?”

4.2.7.3 Använd LM och FK för att granska lärandet 
När du uppmanar eleverna att granska sitt eget lärande, bör de använda sig av 
LM och FK. Exempel på frågor kan vara följande:
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Kunskap
Att vara specifik när det gäller vilka kunskaper du vill att dina elever ska tillägna 
sig, är till stor hjälp för att formulera produktiva och varierade lärandemål. Till 
exempel:

• Kunskap om ett visst ämne (exempelvis kunskap om skillnaderna 
mellan England, GB, UK och de Brittiska öarna).

• Kunskap om hur man gör något (exempelvis kunskap om hur man 
lokaliserar England, GB, UK och de Brittiska öarna på en karta).

• Kunskap om varför något är viktigt (exempelvis kunskap om varför det 
är viktigt att kunna skilja mellan England, GB, UK och de Brittiska 
öarna).

• Kunskap om vad som är orsaken till något (exempelvis att veta vad 
som var orsakerna till att de olika regionerna skapades).

Förståelse
Förståelse bygger på kunskap och kräver något slags intellektuellt processande. 
Dina elever kan till exempel kanske räkna upp några bakomliggande orsaker till 
en historisk tilldragelse (och därigenom visa att de har viss kunskap), men för att 
de ska sägas förstå orsakerna så krävs det analys och tolkning. 

Detta gör att förståelse är något som är mer krävande än endast kunskap. 
Ha detta i åtanke när du formulerar dina lärandemål, så att du skapar en balans 
mellan kunskap och förståelse som ger tillfälle för alla elever att engagera sig. 

Exempel på lärandemål som lägger fokus på förståelse kan vara följande:

• Förstå orsakerna till en historisk tilldragelse.

• Förstå effekterna en viss diet har på hälsan.

• Förstå hur ett argumenterande språkbruk kan få läsare att hålla med 
författaren.

• Förstå hur internet kan användas för forskning.

• Förstå vad som händer i kroppen när man äter kolhydrater.

• Förstå varför X orsakar Y.

• Förstå innebörden av vissa symboler inom en religion.

4.3 ATT FORMULERA EFFEKTIVA LM OCH FK

Kom ihåg att lärandemål och framgångskriterier alltid bör vara:

• Möjliga för eleverna att förstå.

• Anpassade till varje individs behov.

• Kopplade till stora, betydelsefulla, idéer.

• Meningsfulla i elevernas liv.

Nedan följer en vägledning för formulerandet av maximalt effektiva lärandemål 
och framgångskriterier.

4.3.1 Att ha kunskap, att förstå och att kunna göra
Formulerandet av effektiva lärandemål bör utgå från följande frågor:

• Vad är det jag vill att eleverna ska ha kunskap om?

• Vad är det jag vill att eleverna ska förstå?

• Vad är det jag vill att eleverna ska kunna göra?

Om du ser till att ALLA lärandemål kan knytas till ”att kunna”, ”att förstå” och 
”att kunna göra” kommer du inte att misslyckas. Att hålla fast vid den principen 
kopplar även ihop elevernas lärande med SOLO-taxonomin (Biggs & Collis, 1982).

I slutet av en lektion, aktivitet eller ett ämne är lärandemålet för eleverna till 
exempel:

Lärandemålsbegrepp SOLO-steg
Att ha kunskap om… Unistrukturell och multistrukturell nivå
Att förstå … Relationell nivå 
Att kunna göra … Utvidgat abstrakt nivå

När man formulerar lärandemålen kan det ibland kännas svårt att begränsa sig 
till dessa tre begrepp (att kunna, att förstå, att kunna göra).  

Men att lägga tid på detta förberedande steg är värdefullt för att utvecklas 
vidare som lärare. I en del skolor låter man just detta vara i fokus för lärarnas 
utvecklingsdagar. Resultatet sägs bli att personalen får en bättre förståelse för 
det som ska läras ut och en stärkt gemensam tillit till de metoder som man arbe-
tar med på skolan.
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Specific – LM bör vara specifika, det vill säga tydligt definierade och koncist 
formulerade.

Measurable – LM bör ha aspekter som kan ”mätas”, så att eleverna kan få en 
uppfattning om vilka framsteg de gjort hittills.

Achievable eller Aspirational – beroende på ditt syfte, kan det vara bra om LM är 
tillräckligt utmanande för att engagera eleverna samtidigt som de är till-
räckligt realistiska för att de ska ha något slags chans att lyckas (då är de 
”achievable”). Eller så kan LM snarare vara något att bara sträva efter, så 
att de främst hjälper eleverna att sikta högre än de annars skulle (då är de 
”aspirational”).

Relevant – LM måste vara relevanta för dina elevers nuvarande lärandesitua-
tion, så att de dels bygger vidare på deras befintliga kunskap, förståelse och 
förmågor, dels leder vidare mot ytterligare utforskande och engagemang.

Timely – LM bör formuleras vid rätt tillfälle (då är de ”timely”), så att de fångar 
elevernas intresse. De kan till exempel anknyta till en aktuell fråga, en 
kontrovers eller ett ämne som nyligen varit upp i klassrummet (eller i kor-
ridorerna), eller så kan de hänvisa till frågor som eleverna nyligen ställt.

C. Använd språk som är begripligt för dina elever

• Se till att lärandemålen är formulerade så att de är meningsfulla och 
tydliga, och på ett språk som är lämpligt för dina elever utifrån ålder 
och förmåga.

• Bygg på med allt fler tekniska termer efterhand, så att dina elever lär 
sig förstå och tillämpa dem allt mera.

D. Använd ord som lägger fokus på lärandet

• Tydligt formulerade lärandemål bör hjälpa eleverna att lägga fokus inte 
endast på uppgifterna, utan också på det egna lärandet. De bör också 
bidra till att elevernas språk för att tala om lärande utvecklas. Det kan 
underlätta att inleda med fraser som:

Vi ska lära oss att … (ha kunskap om, förstå, kunna göra …)
Vi ska sträva efter att … (ha kunskap om, förstå, kunna göra …) 

Förmåga (att kunna göra) 
Lärandemål som lägger fokus på förmågor formuleras lämpligen genom att 
inleda med orden ”att kunna” följt av ett verb. Till exempel:

• Att kunna skriva en sammanfattning.

• Att kunna lösa ett problem genom att använda flera olika verktyg.

• Att kunna arbeta som delaktig i en grupp.

• Att kunna peka ut övertygande argument som en författare anfört.

• Att kunna experimentera med olika material för att uppnå en bestämd 
verkan.

Lärandemål som lägger fokus på förmågor kommer ofta att inbegripa såväl kun-
skap som förståelse. För att till exempel kunna skriva en sammanfattning, måste 
eleven ha kunskap om vad en sammanfattning är och vilka delar den behöver 
innehålla. Det är ytterligare en anledning till att SOLO-taxonomin ofta används 
som utgångspunkt för att formulera lärandemål.

4.3.2 Att formulera lärandemål i skrift
Här följer några förslag på hur man kan förbättra såväl stil som kvalitet på skrift-
liga lärandemål:

A. Kontextualisera lärandemålen

• Koppla ihop lärandemålen med ett större sammanhang (att till exempel 
kunna använda en tallinje för att lära sig division). 

• Koppla ihop lärandemålen med något eleven lärt sig tidigare (om hen 
till exempel har lärt sig använda en tallinje för att dividera med 2 är 
målet nu att kunna använda en tallinje för att dividera med 3). 

• Koppla ihop lärandet med långsiktiga mål för eleverna (att till exempel 
kunna använda en tallinje för att utveckla taluppfattning). 

B. Använd SMARTa lärandemål
SMART är en förkortning som sammanfattar några viktiga egenskaper för 
kriterier som ställs upp i relation till måluppfyllelse, och som ofta används i 
arbetslivet. S står för ”Specific”, M står för ”Measurable”. De tre andra bokstä-
verna tolkas olika av olika författare.

I vårt sammanhang är SMARTa lärandemål:
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3. Förstå vad

4. Betydelse

5. Påverkan, resultat 

6. Planera och anpassa

7. Producera

8. Uppfatta

9. Struktur

10. Identifiera skillnader, orsaker och verkningar

11. Flera aspekter

För mer inspiration till formuleringar med fokus på lärande, se vår analys av 
Blooms taxonomi i avsnitt 5.2.

E. Se till att lärandemålen är lätt tillgängliga

• Se till att lärandemålen är lätt tillgängliga, kanske upphängda på 
väggen. De fungerar som referenspunkt för eleverna under hela 
lärandeprocessen, och kan vara särskilt användbara när eleverna ger 
återkoppling till sig själva eller varandra.

4.3.3 Att formulera effektiva framgångskriterier
Nedan följer några råd om hur man kan förbättra kvaliteten på och formulering-
arna av framgångskriterierna:

A. Koppla ihop framgångskriterier med lärandemål

• Kriterierna bör sammanfatta de viktigaste stegen eller beståndsdelarna 
som eleverna måste ha på plats för att uppnå lärandemålet.

• Kriterierna bör utvecklas utifrån lärandemålen, och ta upp de 
viktigaste sakerna som ska göras, inkluderas eller fokuseras på. 

• Lägg mer fokus på själva lärandet än på att lyckas lösa uppgifter.

Vi ska utmana oss själva att … (ha kunskap om, förstå, kunna göra …) 
Vi ska upptäcka hur vi ska … (få kunskap om, förstå, kunna göra …) 

Uttryck som ingår i ”lärandespråk” kan vara nedanstående (se också hur de 
används i praktiken i vårt exempel i avsnitt 4.4):

1. Dela upp

2. Identifiera och benämna

3. Skriva och skapa

4. Planera och färdigställa

5. Förstå egenskaper

6. Ha kunskap om orsakerna 

7. Ha bollkontroll och spela på ett säkert sätt

8. Skapa

9. Förstå påverkan

10. Komponera

11. Jämföra

12. Skillnad

13. Likheter och skillnader

14. Förstå betydelsen av

15. Huvuddrag

16. Att förstå varför

17. Att kunna och att förstå

18. Att ha kunskap om några …

Ytterligare uttryck i lärandespråket (jämför exemplet med lärandemål i avsnitt 4.5):

1. Förstå varför

2. Använda och skapa 
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visar kvalitet på E-, C- och A-nivå. Kom ihåg att uttryckligen koppla 
ihop kriterierna och dina bedömningar.

• Samma sak fungerar även med prestationer i ämnen som musik och 
idrott. Du kan till exempel visa videoklipp i stället för skriftliga 
arbeten. Återigen: Kom ihåg att uttryckligen koppla ihop kriterierna 
och dina bedömningar.

D. Låt dina elever delta i formulerandet av framgångskriterierna

• Låt dina elever delta i formulerandet av kriterierna genom att fråga 
dem vad som skulle behöva göras för att uppnå lärandemålen.

• Visa eleverna två eller tre exempel på arbeten och be dem formulera 
kriterier som kan användas för att bedöma kvaliteten.

• Ge eleverna de första två eller tre kriterierna, och be dem om förslag på 
flera.

E. Individualisera kriterierna

• Samma form passar inte alltid alla! Idealet vore att anpassa LM och 
FK till varje elev, så att de är lämpliga för de förmågor de har och den 
utvecklingsfas de befinner sig i.

• LM och FK bör också anpassas så att de passar elever vars lärande 
påverkas starkt av deras förhållningssätt. Det kan du göra till exempel 
med hjälp av FFK-modellen (se avsnitt 5.4).

• Använd effektiva tekniker för att ställa frågor, så att du får en  
detaljerad bild av vad de enskilda eleverna behöver i form av stöd och 
utmaningar.

• Lär dina elever hur de kan formulera sina egna kriterier, så att de kan 
arbeta mer självständigt.

• Använd verktyg såsom ”Utmaningsmodellen” (se avsnitt 6.1 och 
kapitel 8) för att hjälpa elever att klargöra var de är i sin lärandeprocess, 
och vilka kriterier som skulle kunna hjälpa dem vidare just nu.

B. Se till att blandningen av olika typer av kriterier är välavvägd

• Variera vad kriterierna lägger fokus på, så att du över en veckas tid 
eller två har använt ord som betonar lärande, kunskap, förståelse, 
strategier för tänkande och kunnande (se vidare avsnitt 5.2 och 5.3 för 
inspiration).

• Se till att en del av kriterierna lägger fokus på processen. Detta är till 
exempel ofta fallet i ämnet matematik. Till exempel:

LÄRANDEMÅL

Att kunna multiplicera tvåsiffriga tal genom faktorisering.

FRAMGÅNGSKRITERIER

i. Skriv upp talet som ska beräknas.

ii. Dela upp det största talet i tiotal och ental.

iii. Multiplicera varje enhet med tre.

iv. Addera resultaten så att du får en summa.

v. Fyll i svaret på talet du skrev upp.

EXEMPEL:

i. 35 x 3 =

ii. 35 är 30 och 5

iii. 30 x 3 = 90, 5 x 3 = 15

iv. 90 + 15 = 105

v. 35 x 3 = 105

C. Ge en modell för lösningen 

• Dina elever behöver en tydlig uppfattning om hur en bra lösning kan 
se ut.

• Du kan visa vad du förväntar dig genom att använda exempel som 
tydliggör kriterierna. Du kan till exempel ge eleverna tre arbeten som 
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4.4 EXEMPEL PÅ LM OCH FK FÖR 7–11-ÅRINGAR

Nedan följer exempel på lärandemål och kriterier som fl era av författarna till 
denna bok använt i praktiken med sina elever.

Det viktiga är egentligen i vilken utvecklingsfas eleven befi nner sig – ålders-
spannet ska bara ses som en ungefärlig indikation.

De understrukna orden markerar verb som hör till ”lärandespråket”.
De kursiverade raderna är förslag på tilläggskriterier.

4.4.1 Matematik: Division

LÄRANDEMÅL

Att kunna använda en tallinje för att räkna division med heltal.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Börja från 0 och hoppa framåt med steg som motsvarar talet vi delar 
med (om du till exempel ska dela med 3, så ska du hoppa framåt tre 
steg åt gången).

• Sluta hoppa när du kommer fram till det talet som skulle delas.

• Räkna hur många hopp du gjorde för att komma fram till talet som 
skulle delas.

4.4.2 Matematik

LÄRANDEMÅL

Att kunna identifi era och peka ut bråktal som är lika stora (till exempel är en 
halv, 1/2, lika stort som två fj ärdedelar, 2/4).

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Använda objekt eller teckningar för att visa att bråktal är lika stora.

• Förklara för andra att lika stora bråktal har samma värde.

• Visa att några bråktal är lika stora genom att skriva dem med siff ror 
och decimaler.

• Skriva en text där du ger exempel på bråktal som är lika stora.

4.4.3 Svenska: En spännande berättelse

LÄRANDEMÅL

Att kunna skriva en berättelse som använder beskrivande ord för att skapa 
spänning.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Beskriva skådeplatsen i det första stycket.

• Bygga upp spänning, förväntan och förundran.10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 ÷ 5 =

1 2 3

1_

4

1_

8
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• Använda preteritumformen på ett varierat sätt.

• Använda temporala konjunktioner på ett korrekt sätt i skrivandet. 

• Fokusera på specifika personer och händelser, snarare än att föra en 
allmän diskussion.

• Engagera läsaren genom att använda ett beskrivande språk.

• Diskutera med en kamrat om det är möjligt att ha med framtida händelser i en 

återberättande text.

4.4.5 Naturvetenskap: Material och ämnen i vår omgivning

LÄRANDEMÅL

Att förstå egenskaperna hos fasta ämnen och vätskor.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Skilja mellan fasta ämnen och vätskor med hjälp av ett Venn-diagram 
(trä, järn, schampo, raklödder, et cetera).

• Beskriva likheter mellan fasta ämnen och vätskor (till exempel vad 
gäller mätbara egenskaper).

• Beskriva skillnader mellan fasta ämnen och vätskor (vätskor är till 
exempel möjliga att hälla, men 
inte fasta ämnen). 

• Klassifi cera objekt som 
tvättsvamp, ris och sand.

• Ta reda på vad något som varken 

är ett fast ämne eller en vätska ska 

kallas.

• Använda kusliga adjektiv och eff ektfulla verb 
och adverb. 

• Avsluta berättelsen med en cliff hanger.

• Bedöma vilka fem av de ord som du använt 

som var mest verksamma 

för att skapa en kuslig 

stämning.

4.4.4 Svenska: Återberättande text

LÄRANDEMÅL

Att kunna planera och färdigställa en återberättande text.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Identifi era viktiga drag i och strukturer för återberättande text, genom 
att granska exempel såsom 
dagbokstexter, tidningsartiklar, 
personliga historier.

• Använda ett lyckodiagram (se 
Utmanande dialog, kapitel 10) 60 
för att kartlägga ett skeende 
kronologiskt och peka ut olika 
händelsers betydelse för en 
persons liv.

• Skriva i första eller tredje person.
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4.4.7 Idrott: Innebandy

LÄRANDEMÅL

Att kunna kontrollera bollen när du dribblar och att spela på ett säkert sätt.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Hålla klubban med två händer ibland och med en hand ibland.

• Använda klubban för att bibehålla kontroll över bollen.

• Låta bli att titta nedåt, så att du undviker att krocka med andra.

• Ändra riktning, och ändå behålla bollkontroll.

• Skydda dig från skador genom att 
använda utrustningen på rätt sätt.

• Föreslå övningar för att förbättra 

din egen teknik.

4.4.6 Historia: Bosättningar

LÄRANDEMÅL

Att ha kunskap om  att människor har fl yttat mellan olika områden genom his-
torien, och av olika anledningar.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Peka ut platser på en karta för att visa resor som människor du känner 
har gjort.

• Diskutera och berätta om egna erfarenheter av att fl ytta.

• Sammanfatta olika skäl till att människor fl yttar.

• Ge en översikt över resor som folkgrupper du läst om i historieämnet 
tidigare (till exempel romare eller vikingar) har gjort.

• Skilja mellan ord som ”migration”, ”invandring”, ”fl ykting” med fl era, 
och kunna göra distinktioner mellan dessa och ord som ”invasion”, 
”erövring”, ”ockupation”, med fl era.

• Föreställa dig och beskriva hur du själv skulle uppleva det om du var 
tvungen att fl ytta från ett land till ett annat. Berätta om hur detta 
skulle skilja sig från resor man själv väljer att göra.
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4.4.8 IKT: Att rita bilder

LÄRANDEMÅL

Att kunna använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att 
skapa bilder.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Beskriva hur IKT kan användas för att skapa bilder.

• Välja lämpliga verktyg för att skapa bilder som kommunicerar idéer 
(till exempel kunna hantera en digital penna och använda kommandot 
”fylla” för att skapa visuella 
effekter; kunna använda 
”spray”-verktyget).

• Välja färger och mönster 
lämpliga för olika syften.

• Visa att du kan spara ditt 
arbete genom att använda 
”spara som”-kommandot.

• Diskutera hur IKT har varit till 

hjälp för dig respektive varit ett 

hinder för dig under lektionen.

4.4.9 Bild: Tolkning

LÄRANDEMÅL

Att förstå vilken skillnaden i eff ekt mellan ett foto och en teckning som förestäl-
ler samma objekt kan vara.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Benämna likheter och skillnader mellan teckningen och fotot.

• Förutsäga vilket medium som kommer att fungera bäst i relation till 
olika syften.

• Utforska olika kombinationer och mellanting mellan foto och 
teckning.

• Diskutera vilket av medierna som är bäst på att skildra verkligheten, och 

argumentera för dina åsikter.

4.4.10 Musik: Komponerande

LÄRANDEMÅL

Att kunna komponera enkla rytmer och melodier.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Identifi era notvärdet och relatera det till taktslag.

• Känna till vad en halvnot och en fj ärdedelsnot innebär.

• Identifi era nottecknet för paus.

• Bygga upp, skriva och spela en enkel rytm. 

• Arbeta i par och 

kombinera era 

kompositioner 

till något nytt.
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4.4.12 Geografi: Kartor och skalor

LÄRANDEMÅL

Att ha kunskap om att skalan har 
betydelse för hur en karta ser ut. 

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet 
behöver du:

• Jämföra likheter och skillnader 
mellan kartor som använder 
olika skalor.

• Rita samma tre saker (till 
exempel ett hus, en bro och 
en skola) på tre olika kartor 
med olika skalor.

• Resonera om vilka saker som skulle synas på kartor med stor skala 
jämfört med dem som har liten skala.

• Analysera vilka problem Google och andra kan ha när de ska skapa kartor.

4.4.13 Livskunskap

LÄRANDEMÅL

Att förstå några av de likheter och skillnader som fi nns i samhället du lever i.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Uppfatta att alla människor är både lika och olika varandra.

• Inse att olika faktorer spelar in för olika personers självbild, inklusive 
olika grupptillhörigheter.

• Lyssna med respekt när andra människor talar utifrån sina perspektiv, 
och själv uttrycka dig med omsorg och vänlighet.

4.4.11 Geografi: En indisk by

LÄRANDEMÅL

Att kunna använda kartor för att jämföra två platser.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Markera Storbritannien och Indien på en karta.

• Rita en karta över platsen du själv befi nner dig på, och en karta över 
den indiska byn Chembakolli, och i båda fallen låta kartan visa viktiga 
drag vad gäller befolkning och natur.

• Skissa en karta som visar hur man skulle kunna resa till Indien från 
platsen där du befi nner dig.

• Beskriva hur du tror att livet i Chembakolli gestaltar sig. 

• Spekulera över vilken slags person som skulle föredra att bo i Chembakolli och 

vilken slags person som skulle föredra att bo på den plats du befinner dig.

JämföraJämföra
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4.4.15 Religion: Påsk

LÄRANDEMÅL

Att ha kunskap om de grundläggande händelserna 
under Palmsöndagen. 

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Koppla samman de kristna riterna runt Palmsöndagen med berättelsen 
omhur vissa betraktade Jesus som den utlovade frälsaren, men andra 
förnekade detta.

• Återberätta historien om händelserna under Palmsöndagen.

• Sammanfatta berättelsen och dess viktigaste delar. 

• Refl ektera över känslorna hos Jesus och folksamlingen.

• Utforska om det fi nns liknande traditioner i andra religioner.

4.4.16 Religion: Eid al-fitr

LÄRANDEMÅL

Att förstå varför muslimer fi rar Eid al-fi tr.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Återge några av huvudpunkterna i filmen om Eid al-fitr som vi såg.

• Ge exempel på grundläggande 
behov och rättigheter som alla 
människor har.

• Visa respekt för skillnader och 
kunna tala om detta med andra.

• Att inse att vissa människor kan 

uppleva skillnader som hotfulla.

4.4.14 Religion: Jul

LÄRANDEMÅL

Du ska lära dig att förstå vilken betydelse kristna lägger i berättelsen om Jesu 
födelse.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Tolka symboliken med gestalterna i berättelsen (till exempel att 
identiteten som herde kan läsas som en vanlig person, att de tre vise 
männen kan representera de tre kända kontinenterna vid denna tid: 
Asien, Afrika och Europa, och så vidare).

• Leva dig in i de olika gestalterna i 
berättelsen och deras situation.

• Förklara vilken betydelse kristna 

lägger i berättelsen om Jesu födelse, 

genom att tolka symboliken.

I S L A M
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4.4.18 Religion: Hinduism

LÄRANDEMÅL

Att ha kunskap om några betydelsefulla aspekter av hinduers gudstro.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Redogöra för några av de trosföreställningar som hänger samman med 
det hinduiska gudsbegreppet.

• Beskriva ”Aum”-symbolen och vilken betydelse den har för hinduer.

• Reflektera över olika sätt att uttrycka  
trosföreställningar om en gud.

• Använda religiösa begrepp på ett  
korrekt sätt för att förklara innebörden  
av att vara troende.

• Nämna några hinduiska  
gudar och gudinnor.

• Redogöra för likheter mellan de  

hinduiska gudarna och gudarna hos  

vikingar och romare som vi studerade  

förra terminen.

4.5 Exempel på LM och FK för 11–19-åringar
Nedan följer exempel på lärandemål och kriterier som flera av författarna till 
denna bok använt i praktiken med sina elever.

Vi har inte angivit något åldersspann. Dels för att det viktiga egentligen är 
i vilken utvecklingsfas man befinner sig, dels för att man som lärare för elever i 
dessa åldrar ofta har erfarenhet av att undervisa olika åldrar och därför lätt kan 
välja vilka exempel som är lämpliga.

I detta avsnitt markerar de understrukna orden inte verb som hör till ”läran-
despråket” som de gjorde i avsnitt 4.4. De markerar i stället ord som kan infogas 
i FFK-modellen (se vidare avsnitt 5.4). 

De kursiverade raderna är fortfarande förslag på tilläggskriterier.

• Ställa frågor om innehållet i filmen.

• Ta reda på och förklara varför muslimer firar Eid al-fitr.

• Beskriva några av de viktigaste riterna vid firandet av Eid al-fitr och 
varför de är viktiga. 

• Jämföra vad en kristen gör under en högtidsdag och vad en muslim gör under en 

högtidsdag (till exempel Eid al-fitr) genom att göra en tidslinje.

4.4.17 Religion: Diwali

LÄRANDEMÅL

Att ha kunskap om innehållet i berättelsen om Rama och Sita.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Berätta om de viktigaste händelserna i berättelsen om Rama och Sita.

• Förklara sensmoralen i berättelsen.

• Återberätta historien, och rita en scen från den.

• Leva dig in i och berätta om Ramas och Sitas känslor och motiv.
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4.5.3 Naturvetenskap: Krafter

LÄRANDEMÅL

Att förstå vad ”lyftkraft” är och hur den påverkar  
objekt i vatten.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Förklara sambandet mellan ”lyftkraften” och ett objekts vikt.

• Argumentera för att alla objekt väger mindre i vatten än i luft.

• Förutsäga hur mycket ett objekt ”väger” när det flyter i vatten.

• Med säkerhet kunna redogöra för sambandet mellan ett objekts 
densitet och om det flyter eller inte.

• Redogöra för relationen mellan massa, densitet och volym.

• Diskutera skillnaderna mellan olika krafters påverkan när man flyter i vatten 

respektive ”promenerar” på månen.

4.5.4 Religion: Platser för religionsutövning

LÄRANDEMÅL

Att ha kunskap om betydelsen av olika heliga platser i judendom, kristendom 
och islam.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Visa respekt för de världsreligioner 
som ingår i arbetsområdet.

• Analysera bilder och teckningar av 
platser för religionsutövning.

• Peka ut olika delar av platserna och 
förklara deras inomreligiösa innebörd.

4.5.1 Matematik: Trigonometri

LÄRANDEMÅL

Du ska lära dig att använda sinus, cosinus och tangens.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Fastställa sinus, cosinus och tangens i en rätvinklig triangel.

• Sträva efter exakthet när du löser problem med  
trigonometriska funktioner.

• Förklara varför sin-, cos- och tanfunk- 

tionerna är viktiga att känna till.

4.5.2 Svenska: Metaforer och liknelser

LÄRANDEMÅL

Att förstå hur man skapar och använder metaforer och liknelser.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Identifiera en liknelse och förstå dess funktion.

• Identifiera en metafor och förstå dess funktion.

• Jämföra och kontrastera liknelser och metaforer utifrån deras 
användning och verkan.

• Identifiera liknelser i en konkret text (till exempel  
Shakespeares sonett 73).

• På ett tillförlitligt sätt kunna diskutera  
Shakespeares användning av metaforer i sonetten.

• Skapa tre egna, alternativa metaforer utifrån tre 

exempel från Shakespeares sonett, genom att förs 

analysera deras innebörd.

w

r

lyftkraft

tyngdkraft
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• Ställa relevanta frågor om dessa platser för religionsutövning, och söka 
information som kan användas för att besvara frågorna.

• Rita upp ett Venn-diagram över likheter och skillnader mellan de olika 
religionerna vad gäller platsens betydelse.

• Använda fantasin och göra en skiss över en ny plats för religionsutövning, där 

du skriver in förklaringar till de olika detaljerna.

4.5.5 Historia: Slaveri

LÄRANDEMÅL

Att ha kunskap om vilken påverkan slaveriet haft på olika afrikanska folkgrupper. 

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Använda olika kartor för att lokalisera olika områden i Afrika där olika 
folkgrupper lever.

• Refl ektera över de skilda fysiska omgivningarna påverkat kulturen i 
Nordafrika jämfört med söder om Sahara.

• Redogöra för vilka folkgrupper som främst riskerade att drabbas av 
slavhandeln utifrån de europeiska fartygens handelstrafi k.

• Visa hänsyn genom att använda 
ett respektfullt språk när du beskriver 
slaveriets negativa effekter. 

• Skriv en kort översikt över den

samhälleliga situationen i 

Afrika på 1400-talet.

4.5.6 Idrott: Strategi

LÄRANDEMÅL

Att kunna planera och anpassa strategier som 
utgår från dina egna styrkor och svagheter, 
liksom utifrån förändringar i förutsättningar 
och situationer.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Välja lämpliga angreppssätt för den specifi ka idrottsaktiviteten.

• Använda dina samlade krafter på ett eff ektivt sätt sett till hela 
idrottsaktiviteten.

• Välja när du använder mer kraft och när du fokuserar på kontroll.

• Variera intensitet med bibehållen form.

• Ta risker på ett ansvarsfullt sätt när du varierar kraft, hastighet och 
ansträngning.

• Bestämma utgångsuppställningen för olika situationer.

• Refl ektera över olika sätt att hantera en distans genom ansträngning, 

snabbhet och lagspel.

• Skilj mellan teknisk kontroll och kraft när du planerar inför en idrotts-

aktivitet.
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4.5.7 IKT: Filmskapande

LÄRANDEMÅL

Att kunna producera kreativa och effektiva  
kortfilmer som kan visas online.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Stryka under de ord och fraser i manuset  
som det ska läggas särskild vikt vid i filmen.

• Planera filmandet så att bilderna förstärker texten.

• Spela in avsnitt med tydligt uppläst text (rätt ljudstyrka, lagom snabbt 
och medryckande framfört).

• Kämpa på med redigeringsarbetet tills filmen blir precis så som ni vill 
ha den.

• Redigera filmen så att den får ett förlopp där rösterna och bilderna 
förstärker varandra.

• Lägga till lämpliga övergångar, text, musik och ljudeffekter.

• Lära dig av tidigare misstag, så att till exempel inlagda specialeffekter  
verkligen bidrar till helheten snarare än avleder från budskapet.

• Exportera filmen till ett format som lätt kan spelas på mobiltelefoner.

4.5.8 Konst: Reception

LÄRANDEMÅL

Att förstå hur en betraktare skulle kunna uppfatta ditt verk. 

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Diskutera hur du använder olika tekniker för fotografi och digital 
bearbetning för att presentera det du vill uttrycka.

• Analysera hur du använt visuella  
och taktila element i ditt verk.

• Bidra konstruktivt till arbete i  
grupp eller i par.

• Utvärdera ditt eget arbete och 
reflektera över vad du gjort för att  
nå ut till din publik.

• Ställa frågor om andras verk, och använda lämplig terminologi.

• Förklara hur du förhåller dig till symbolik i ditt bildanvändande.

• Göra förutsägelser om hur du tror att publiken kommer att uppfatta ditt verk.

• Utveckla en medvetenhet om hur du påverkar andra med ditt verk,  

och vilken bild du förmedlar av dig själv som konstnär.

4.5.9 Musik: A-B-A-formen

LÄRANDEMÅL

Att förstå A-B-A-formen som musikalisk struktur.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Sjunga och spela musik med A-B-A-form och markera upprepningens 
början.

• Komponera musik med denna form, med  
kontrasterande sektioner och musikaliska 
förbindelser mellan dem.

• Uppmuntra andra att framträda.

• Lyssna till och analysera musikexempel 
med denna form.

• Identifiera andra former som också använder 

två huvudsakliga sektioner, såsom vers och 

refräng.

A

A

B

Nottingham Utmanande återkoppling_reviderad_juni18.indd   124-125 2018-06-25   10:56



126  |  UTMANANDE ÅTERKOPPLING MÅLEN FÖREGÅR ÅTERKOPPLINGEN  |  127

4.5.10 Geografi: Brasilien

LÄRANDEMÅL

Att ha kunskap om några regionala  
skillnader i Brasilien samt deras  
orsaker och konsekvenser.

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Benämna och peka ut Brasiliens fem huvudsakliga  
regioner, samt känna till nyckelfakta om dem vad  
gäller naturtillgångar, befolkning, et cetera.

• Sammanfatta dessa nyckelfakta på en översiktlig karta,  
eller i form av en muntlig framställning för radio eller TV.

• Jämföra och kontrastera två regioner i Brasilien.

• I diskussioner och skrivande beskriva, förklara och jämföra orsaker och 
konsekvenser av demografiska förändringar i två regioner.

• Ranka de fem regionerna utifrån egna kriterier. Agera som en kritisk vän när 

du tar del av de val andra grupper gjort.

4.5.11 Livskunskap: Konfliktlösning

LÄRANDEMÅL

Att förstå olika aspekter av begreppet konflikt. 

FRAMGÅNGSKRITERIER 

För att uppnå lärandemålet behöver du:

• Samarbeta för att diskutera och ifrågasätta 
den tolkning av konflikt som presenterats 
i bilderna.

• Reflektera över andra konfliktsituationer du känner till, såväl lokalt 
och regionalt som nationellt och internationellt.

• Definiera ”konflikt”.

• Kritiskt granska olika orsaker till konflikt.

• Ifrågasätta din egen inställning till konflikter på senare tid, och 
reflektera över om du kan förändra den i framtiden.

• Förklara  hur konflikter börjar och hur de kan påverka olika grupper.

• Ta ställning till frågan om konflikter alltid är något negativt.

4.6 LÄRANDEMÅL INRIKTADE PÅ SAMARBETE

Exemplen i avsnitt 4.4 och 4.5 tar upp en rad olika LM och FK med fokus på kun-
skap och kunnande. I avsnitt 4.5 lyfte vi också fram påverkan på förhållningssätt 
som något som kan fungera som lärandemål. Läs mer om detta i avsnitt 5.4 om 
FFK-modellen.

En annan kategori som vi inte tagit upp än, är mål som hänger samman 
med processen och med samarbete i grupper. Vi har tagit upp ämnet utförligt i 
kapitel 5 i Utmanande dialog.61 Medan vi där fokuserade på olika former för grupp- 
indelning som stöd för arbetet med dialoger ska vi här ta upp kriterier du kan 
använda för att få eleverna att samarbeta effektivt.

FIGUR 9: KRITERIER FÖR EFFEKTIVT SAMARBETE
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Vi har ritat upp kriterierna i figur 9 som en diamant. Man kan presentera dem 
på andra sätt, men vi rekommenderar denna form eftersom den hjälper eleverna 
på följande sätt:

• Nio kriterier är för många för eleverna att koncentrera sig på samtidigt, 
så låt dem välja till exempel tre att fokusera på under en enskild 
lektion.

• Diamantformen ger en tydlig bild av ett hierarkiskt förhållande, där 
det översta är viktigast, nästa två är på samma nivå, och så vidare. Du 
kan välja att uppmärksamma denna hierarki om det är lämpligt utifrån 
din elevgrupp.

• Du kan låta dina elever välja ett kriterium av de översta tre, ett av de 
tre i mitten, och ett av de tre understa. Eller så kan du låta grupp A 
använde de översta tre, grupp B de tre i mitten och grupp C de tre 
understa.

• Under ett förlopp med flera lektioner kan varje grupp få ta ansvar för 
att de fokuserat på alla de nio kriterierna (ungefär som en idrottare 
kan fokusera på en eller två aspekter av sin prestation vid varje 
träningstillfälle, för att över tid förbättra helheten).

Sättet vi organiserat kriterierna i figur 9 är bara ett exempel –  du kan ändra 
ordningen på ett sätt som passar dina syften. Du kan också be eleverna att ranka 
dem utifrån hur viktiga de bedömer att de är för att få till stånd ett effektivt 
samarbete.

4.7 ÅTERBLICK

Detta kapitel har bland annat tagit upp följande punkter:

1. Återkoppling bör alltid hänvisa till lärandemål.

2. Utan tydliga lärandemål (LM) och framgångskriterier (FK), är det 
mycket svårt att generera produktiv återkoppling av god kvalitet.

3. Lärandemål uttrycker vad eleven bör ha kunskap om, förstå eller kunna 
vid lektionens eller avsnittets slut.

4. Kriterierna sammanfattar de viktigaste stegen eller beståndsdelarna som 
eleverna måste ha tagit till sig för att uppnå lärandemålet. De tar upp de 
viktigaste sakerna som ska göras, inkluderas eller fokuseras på. 

5. LM och FK hämmar inte kreativiteten – eller bör i alla fall inte göra 
det, om de används på rätt sätt.

6. LM och FK ska alltid vara möjliga för eleverna att förstå och vara 
anpassade till varje individs behov, kopplade till stora betydelsefulla 
idéer och vara meningsfulla i elevernas liv.

7. LM och FK behöver inte bara ta upp mål på kort sikt eller mål som är 
tidsbestämda, de kan också ha att göra med långsiktiga mål som att bli 
mer nyfiken, uthållig, självreglerande och villig att lära.

8. LM och FK kan fungera som ett stöd för lärare att utforma effektiva 
lärandeaktiviteter för eleverna.

9. Arbete med LM och FK stärker elevernas förståelse för vad de strävar 
efter att uppnå (LM) och vad de kan göra (FK) för att ta sig närmare 
dessa mål.

10. LM och FK erbjuder eleverna ett språk för att tala om sin lärande- 
process.

11. SMARTa lärandemål och kriterier är Specific, Measurable, Achievable 

(eller Aspirational), Relevant och Timley.

12. Att använda LM och FK som en del av en inledande översikt över 
ett nytt ämne kan vara ett effektivt sätt att hjälpa eleverna att göra 
framsteg.

4.8 NÄSTA STEG

Här följer några förslag som kan vara till stöd för dina fortsatta reflektioner:

1. Hur upplevde du övningen med att rita ett hus? Hur hade din 
återkoppling blivit om du hade känt till vilka LM och FK var?

2. Läs igenom exemplen på LM och FK i avsnitt 4.4 och 4.5, och välj 
några stycken att använda med dina elever.

3. Reflektera över resultatet, och över vad du skulle kunna ändra så att det 
fungerar bättre nästa gång.
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4. Gör ett försök att låta eleverna vara med och formulera några LM och 
FK (se avsnitt 4.2.2).

5. Gör ett försök med inledande översikter (avsnitt 4.2.6), och notera om 
det ger några resultat vad gäller elevernas framsteg.

6. Granska några av de LM och FK du arbetar med, och se om de är 
SMARTa (se avsnitt 4.3.2).

7. Formulera några långsiktiga mål tillsammans med dina elever och ta 
varje tillfälle du kan för att ge dem återkoppling med fokus på dessa mål.
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