Levla lärmiljön – Anpassningar & Åtgärder

Observationer
Pedagogiska observationer inom skolan används för att samla in information. Det kan handla om
olika typer av information inom många olika områden. En observation kan sedan vara en
gemensam utgångspunkt för reflektion eller en del i en kartläggning. Det är lättare att få till stånd
en konstruktiv reflektion om observationen inte innehåller värderingar eller värdeord utan endast
beskriver vad som sker. Analys kan göras vid ett senare tillfälle. Analysen ska i sin tur ligga till grund
för ett vidare arbete.
Observationerna kan beskriva hur pedagoger eller elever agerar, hur lektioner är strukturerade,
hur genomgångar följer en röd tråd, hur ordet fördelas i en grupp, hur samspelet ser ut i en grupp,
hur samspelet mellan pedagog/ledare och elev/elever ser ut etc.

Frågeställningar inför en observation
Vad ska observeras?
I vilket syfte görs observationen?
Vad vill vi få ut av observationen?
Ska vi observera ett avgränsade beteende/områden eller helheter?
Vilka handlingar eller skeenden är utmärkande för det vi vill observera?
Vad ska vi titta efter om vi vill se exempel på detta?
Hur känner vi igen det som är utmärkande för det vi vill observera?
När och med vilka görs analysen?
Observationer kan gärna vara systematiska och tillräckligt många för att kunna synliggöra ett
mönster. Man kan med fördel använda en observationsmall som passar för observationens art.

Exempel
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Exempel från Karlstad Universitet

Återkoppling och analys av observationer
Observatören och den ”observerade” träffas och reflekterar över vad observationen gav. Vad såg
vi? Tolkar vi det som hände på samma sätt? Fick vi fram något värdefullt som vi kan arbeta vidare
med? Vi tittar åter på syftet, fick vi svar på våra frågeställningar? Vi analyserar tillsammans, vad blir
nästa steg i arbetet? Vad behöver förändras, utvecklas eller kompenseras?
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