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Alignmentplanering - vad är det?
”kollegialt.ntitg.se är en plats för professionell utveckling av lärare, rektorer och stab inom IToch NTI-gymnasierna. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse genom att stärka kvaliteten i
undervisningen.” (Länk: www.kollegialt.ntitg.se )

M

ed stort intresse har jag läst vad
som står skrivet under rubriken
Formativ bedömning / Alignmentplanering / Om Alignment.
Jag måste dock erkänna att jag inte riktigt
förstår vad det hela går ut på. I det följande
listas några exempel på oklarheter som
dessutom kan ses som bristande förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet.
1) Det sägs att syftet och målet med undervisningen är ”det kunnande och de förmågor som vi vill att eleverna ska utveckla”. Är kunnande och förmågor olika
saker? I så fall, vad är skillnaden?
2) Innehållet i undervisningen anges vara
”vad vi vill att eleverna ska kunna, kunskapsinnehållet”. Vad är det för skillnad
mellan kunnande och förmågor å ena sidan
och kunskapsinnehållet å den andra? Är
skillnaden att det förstnämnda står i ämnesplanen medan det sistnämnda är ”vad vi
vill”?
3) Hur gör man om man vill ”synliggöra
lärande”? Är det inte förbättringen av kun-

nandet man menar? Detta är väl det enda
som kan synliggöras.
4) Alignmentplanering är en mall som ska
användas av alla lärare. Syftet är bland annat att stimulera lärares reflektion över
”sin egen undervisning och sin egen kompetensprofil för att identifiera områden att
förändra och utveckla”. Förändring behöver inte vara utveckling, medan en utveckling alltid är en förändring. Så varför två
ord?
5) Men alignmentplaneringen har också ett
annat syfte, nämligen att skapa en ”röd tråd
och inre logik för eleverna”. För att detta
syfte ska uppnås behöver du som lärare
”använda minst lika mycket tid att förankra
planeringen hos eleverna som du använder
till att skapa grunderna i den”!
Följande bild visar det absurda i uppdraget
som verkar gå ut på att i förväg, innan
undervisningen ens har startat, skapa en
röd tråd och en inre logik för eleverna i
deras studier. Finns det ett enda exempel
på att detta har lyckats?

