
Modul 1: Våra tankar, Ma/NO, dag 2(tisdag 17 september) 

 

Vi har fått i uppgift att reflektera över dagens alla aktiviteter och en 
genomläst bok. Vi fastnade speciellt i två av fyra frågor: 

 

”Skulle du kunna utveckla några didaktiska tillämpningar och du och 
kollegor skulle kunna använda i undervisningen inom ditt ämne som 
omsätter innehållet?” 

 

”Vilka delar i innehållet som du lyssnat till vill du lyfta fram som 
särskilt intressanta i perspektivet av din egen undervisning?” 

 

När vi reflekterade så var vi ofta mycket överens om det vi pratade 
om. T exempel har Linda delat med oss att hon jobbar mycket med 
motivation och Grit. Efter ett antal år som verksam lärare på både 
högstadie- och gymnasieskola så har hon sett värdet i att diskutera 
med eleverna om inställning till studier och studieteknik. Det är värt 
att offra en del av undervisningstiden till att prata om HUR man lär 
sig bäst. Hon diskuterar tillsammans med sina elever att skolarbetet 
ibland är lite tufft och att man ibland måste kämpa med monotona 
uppgifter för att kunskapen skall sätta sig. Det krävs ibland att tvinga 
igenom sådana övningar, t ex upprepade tester med snabb 
återkoppling, för att de skall känna nyttan och glädjen av att ha gett 
det lilla extra. Framgång föder framgång. 
 

Vi var överens om att det är intressant och är av ett stort värde att 
vara medvetna om hur vår hjärna fungerar. Emma uppmärksammar 
ofta och går in i detalj hur specifika delar i kroppen fungerar, på vilket 
sätt de hjälper oss och vad som påverkar dem inom framförallt 
ämnet biologi. Men nu har Emma börjat reflektera över varför vi inte 
ens nämner hur hjärnan fungerar när det handlar om inlärning och 
kunskapsinhämtande i olika ämnen och situationer. Skulle vi lyfta 
detta mer tror hon att en del av eleverna skulle få en annan syn och 
motivation till inlärning. 
Hon vill även fortsätta jobba med betydelsen av extra beröm av 
elevens arbete, kraft och energi och inte deras resultat. 
 



Therese fastnade speciellt för det Torkel pratade om angående 
minnesträning. Han nämnde då en metod som heter Learning by 
testing som går ut på att genom att testa sig ofta på kortare avsnitt så 
fastnar kunskapen bättre i långtidsminnet. Hon hittade många ställen 
på nätet där man kunde läsa mer om "hur" och effekterna: 

https://www.youtube.com/watch?v=_wqG7g1kZUo 

https://en.wikipedia.org/wiki/Testing_effect 

Det här är något Therese ska prova med sin åk 3 Ekonomi. Eleverna 
har svårt för matte och svårt med koncentrationen och skjuter gärna 
upp pluggande till dagen innan ett prov. Genom att göra småtest ca 1 
gång / vecka så hoppas Therese få dem att hänga med hela vägen 
fram till provet och att det förhoppningsvis sitter kvar bättre även 
efter provet. 
 

En annan sak som Torkel tog upp i diskussionen om betydelsen av 
gener / miljö var det faktum att till en viss kunskapsnivå kan alla nå, 
det behövs bara olika lång TID. Det här är ju inte något nytt men 
borde verkligen uppmärksammas i vårskolsystem då vi inte har den 
typen av anpassningar. Varför inte gå tillbaka till det vi kallade 
allmän/särskild fast nu kalla det långsam/snabb gruppering? 

 

Therese ska också försöka använda sig av KAISER metoden (Toyota) i 
hennes undervisning / reflektion med eleverna för att försöka få dem 
att förstå var problemet med inlärningen ligger. Fel på läraren - fel på 
kursen - fel på schemat - fel på salen - eller kanske till och med så att 
det är fel på deras studieteknik (brist på den). 
 

Vi tyckte det var av ett värde att synliggöra och prata med eleverna 
om utmaningar. Mia till exempel vill göra affisch i sin sal.  
 
Om du vill lära dig något måste du träna på något svårt. 
När du gör något svårt måste du vara beredd att göra fel 
När du gör fel måste du vara beredd på att bli frustrerad 
Du ska inte tro att talang är allt som spelar roll.  
 

Det är inte de med talang som blir de bästa matematikerna utan det 
är de som har kämpat och försökt igen och igen. 
Mia gör ett test varje vecka på innehållet som eleverna har jobbat 
med och sen får de rätta varandras (learning by testing). Hon vill 

https://www.youtube.com/watch?v=_wqG7g1kZUo
https://en.wikipedia.org/wiki/Testing_effect


införa vektor-övningar i undervisningen för de elever som har det 
extra svårt. Eller ge som hemläxa att jobba med vektor.  
I NO är det viktigt att eleverna inte bara klarar sig väl utan också att 
deras kunskaper leder till nytta för hela världen. Därför vill hon säga 
till sina elever ofta meningen: ”Ni ska få med er kunskap så att ni 
klarar er i världen, men ni ska också få med er kunskap som leder till 
att världen klarar sig.” 

 

Catti märker att när hon undervisar så behöver hon ofta ge eleverna 
instruktioner, framförallt vid laborationer, med även div andra 
lektioner. Hon upplever att eleverna har svårt att följa instruktioner 
och även att hålla fokus på uppgifter över tid. Läsning av Torkels bok 
och hans föreläsning gav henne inblick i att trycka mera på att 
eleverna ska träna upp sina arbetsminnen då detta gav effekt på just 
dessa två områden. Det känns som att det är två mycket viktiga 
förmågor som har stor betydelse för hur eleverna lyckas i ämnena 
matematik och NO men också i skolan överlag.  
En annan sak som vi alla var överens om är att elever ska ses som 
snabba och långsamma när det kommer till inlärning istället för svaga 
och starka. Dock är det svårt att tillämpa i verkligheten då så många 
faktorer försvårar den flexibilitet som krävs. 
   

Att minnas i skolan är viktigt därför behöver vi, lärare, göra insatser 
som underlättar/tränar elevernas minne. För att stödja eleverna att 
minnas instruktioner kan visuellt stöd och lektionsstruktur tillämpas i 
undervisningen på vad vi ska göra; hur vi ska göra; målet för 
lektionen samt varför vi ska lära oss, tyckte vi tillsammans med Elin. 
Varför frågan kan verka motivationsstärkande då den ställs ut i 
klassrummet och ger möjlighet för eleverna att samtala kring. 
Kortfattat kan denna lektionsstruktur synliggöras på tavlan under 
lektionen. Mål och återkoppling till eleverna behöver kommuniceras 
och tydliggöras med enkla instruktioner för att stötta och 
vidbehållandet av koncentrationen. Vektor bör introduceras som 
innehåll för undervisning och tillämpas i de yngre åldrarna men kan 
även stötta elever som är i behov av extra anpassningar alternativt 
repetitionsträning i de äldre årskurserna på mellanstadiet/högstadiet. 



Man kan utöka tiden för elever som behöver läsinlärning och 
matematik. Vilka andra goda digitala hjälpmedel inom ämnet finns 
att tillgå? Repetitioner och riktade arbetspass i grupper.  
 

Det är bra att koppla samman minnesövning systematiskt i 
undervisningen. Att under ca 10 sek visa eleverna bokstäver, 
matematiska symboler eller tal, grundämnen etc. och sedan låta 
eleverna skriva ner vad de minns.  
 

Irina har uppmärksammat eleverna med dåligt korttidsminne och sku
lle vilja utveckla didaktiska tips för dem.  
 

Elever med ett dåligt kortminne behöver repetera, möta matematik 
oftare. Det som Irina har provat i år är att ha kortare lektioner, inte 
längre än 40-45 minuter. Detta ger henne möjlighet att möta 
eleverna varje dag. Det gör att det blir lättare att komma ihåg 
innehållet av gårdagens lektion. Genom att ge läxor kan läraren få 
elever möta matematik en extra gång i veckan. 
 

För att underlätta eleverna med dåligt kortminne provar Irina ha 
kortare genomgångar och ger snabba uppgifter till sina elever på 
slutet av lektionerna. 
 

Man kan göra eleverna medvetna om vad de har lärt sig på dagens 
lektion genom att sammanfatta lektionerna 5 minuter innan man 
slutar. Irina gör dessutom sina elever medvetna om vad de behöver 
kunna för att hänga bättre med på lektionerna. T ex. 
multiplikationstabell innan man läser om primtal och sammansatta 
tal, eller träna extra på enhetsomvandlingarna innan man arbetar 
med problemlösningsuppgifterna. 
 

Irina har börjat träna eleverna att lyssna först och anteckna sedan. På 
så sätt behöver man inte dela på sin uppmärksamhet och kan göra en 
sak i taget. Eleverna kan fota genomgångar för att sedan i lugn och ro 
skriva ner i sitt häfte.  
 



Eleverna med dåligt korttidsminne, som vi fick veta, har ofta ett lågt 
självförtroende. Det är viktigt att träna deras självförtroende, tyckte 
vi alla. Det går att göra genom träna med eleverna rätt studieteknik. 

 

Föreläsningarna och Torkels bok har lämnat spår hos oss alla. Det 
verkar som att vi har fått nya inblick och fick många gånger 
bekräftelse för vad man ska göra och hur man ska göra för att 
utvecklas som en god lärare. 
 

 

Deltagande lärare - Linda, Emma, Therese, Mia, Catti, Elin och Irina. 


