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Lärplan	  för	  lärområdet	  …………………………………………..	  
Datum:	  

Grupp:	  	  

Gruppens	  deltagare:	  	  
	  
	  

Här	  befinner	  vi	  oss	  i	  vår	  lärprocess:	  
[Beskriv	  kort	  var	  ni	  befinner	  er	  i	  er	  lärprocess	  när	  denna	  lärplan	  upprättas.	  Ta	  gärna	  hjälp	  av	  
bilderna	  nedan]	  
	  
	  
	  
	  

	  

Utmanande	  möte	  

Erfarenheter	  
lärdomar	  

Reflektion	  

Slutsatser	  	  
lärdomar	  

Problem
fråga	  

Underlag	  för	  lärande;	  
andras	  erfarenheter,	  
forskning	  

Utprövning	  av	  
lärdomar	  -‐	  
Agerande	  

	  	  

Planering	  av	  
nytt	  görande	  
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	  [I	  den	  mån	  ni	  redan	  har	  dragit	  
slutsatser/lärdomar;	  redogör	  för	  dessa.	  Om	  ni	  
också	  har	  tillämpat	  dessa	  i	  praktiken;	  beskriv	  på	  
vilket	  sätt	  ni	  har	  gjort	  detta	  t	  ex	  vilka	  förändringar	  
som	  gjorts	  i	  ert	  sätt	  att	  arbeta	  och/eller	  samspela	  
med	  eleverna	  med	  anledning	  av	  de	  slutsatser	  
/lärdomar	  som	  dragits.	  Och,	  om	  ni	  har	  kommit	  så	  
långt	  att	  ni	  också	  har	  haft	  möjlighet	  att	  följa	  upp	  
och	  utvärdera	  resultatet	  av	  dessa	  förändringar;	  
beskriv	  vad	  ni	  kom	  fram	  till.]	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Detta	  lär/avser	  vi	  lära	  om:	  

	  

Gemensamt  
skapa kunskap 

Definition av problem 
eller lärområde 

Se mönster 

Förstå varför mönstret 
ser ut som det gör à 

lärdomar 

Hur man kan lära sig 
att omsätta dessa 

lärdomar i praktiken 

Skaffa ett tillförlitligt 
underlag 
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1.	  Problem/Utvecklingsområde	  
[Beskriv	  problemet/utvecklingsområdet	  och	  hur	  det	  kommer	  till	  uttryck	  i	  er	  vardagspraktik.	  	  
Motivera	  varför	  ni	  uppfattar	  det	  vara	  angeläget	  att	  utveckla	  kunskap	  om	  detta	  genom	  att	  
relatera	  till	  aktuella	  styrdokument	  (LGr11	  och	  skolans	  helhetsidé)	  och	  eventuellt	  tidigare	  
lärdomar	  och/eller	  redan	  befintlig	  forskning]	  
	  
	  

2.	  Lärfråga	  
[Tydliggör	  gruppens	  lärfokus	  (och	  säkra	  relationen	  mellan	  process	  och	  resultat)	  med	  hjälp	  av	  
formuleringen:	  Hur	  kan	  vi	  bidra	  till…?]	  
	  

3.	  Forskningsfråga/forskningsfrågor	  
[Formulera	  gruppens	  forskningsfråga	  eller	  forskningsfrågor	  d	  v	  s	  de	  mera	  avgränsade	  
frågeställningar	  som	  ni	  använder	  er	  av	  för	  att	  få	  fram	  ett	  underlag	  för	  ert	  lärande]	  

	  
	  

Så	  här	  ser	  vår	  kommande/fortsatta	  lärprocess	  ut:	  
[Beskriv	  hur	  ska	  gå	  tillväga	  för	  att	  1)	  synliggöra	  och	  se	  mönster	  i	  era	  egna	  erfarenheter,	  2)	  
samla	  in	  ytterligare	  underlag	  för	  ert	  lärande	  och	  se	  mönster	  i	  detta,	  3)	  omsätta	  det	  lärande	  
som	  skett	  i	  praktiken	  (d	  v	  s	  tillämpa	  de	  lärdomar	  som	  dras)	  och	  4)	  utvärdera	  resultatet	  av	  de	  
förändringar	  som	  görs	  i	  praktiken.	  Obs!	  Vilken	  eller	  vilka	  faser	  som	  blir	  aktuella	  att	  beskriva	  
är	  beroende	  av	  vart	  ni	  befinner	  er	  i	  lärprocessen]	  
	  

Följande	  tid	  är	  avsatt	  för	  detta	  arbete:	  
[Ange	  datum	  och	  tid	  för	  lärgruppens	  träffar	  och	  om	  möjligt	  hur	  tiden	  mellan	  träffarna	  
kommer	  att	  disponeras	  för	  exempelvis	  loggboksskrivande,	  observationer,	  litteraturstudium	  
etc.]	  
	  

Detta	  behöver	  vi	  hjälp	  med:	  
[Beskriv	  hur	  ni	  uppfattar	  att	  ert	  behov	  av	  stöd	  och	  hjälp	  kommer	  att	  se	  ut	  under	  det	  
kommande	  året]	  
	  

Så	  här	  kommer	  vi	  att	  gå	  tillväga	  för	  att	  delge	  andra	  vad	  vi	  kommer	  fram	  till:	  
[Beskriv	  hur	  ni	  avser	  dela	  med	  er	  av	  den	  kunskap	  som	  lärgruppens	  arbete	  genererar;	  under	  
året,	  i	  samband	  med	  lärstämman,	  rapportering	  osv]	  
	  


