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Vilka delar i innehållet som du lyssnat till vill du lyfta fram som särskilt intressanta i perspektivet 

av din egen undervisning? 

Utifrån Klingberg har vi utgått från tre punkter 

● lästräning 

● arbetsminne 

● Grit 

 

När det gäller lästräning vill vi lyfta fram vikten av mer läsning under 

samhällsvetenskaplektionerna. Med detta menar vi att kunna avsätta mer tid i 

undervisningen till att öva in läsningen. Exempel på metoder i form av stafettläsning, då får 

alla elever till sig samma mängden text. Eleverna behöver få stöd i lästräningen av läraren 

oavsett ämne.  

 

För att få ökad förståelse för den lästa texten kan eleverna behöva stöd av varandra och av 

läraren. Läraren kan exempelvis ställa frågor under läsningen, gå igenom begrepp. En 

annan strategi kan vara att läraren sammanfattar innehållet innan eleverna läser, då kan de 

få en allmän förståelse av exempelvis vilken typ av text och innehåll. Att arbeta med EPA för 

att eleverna kollegialt ska sammanfatta ämneskunskaper.  

 

Den andra punkten som Klingberg lyfte fram under föreläsningen var arbetsminnet och 

vikten av att arbeta med det eftersom vissa tar in mera än andra. Elever har olika 

arbetsminne, vilket påverkar vår undervisning. En lärare bör vara mer medveten om detta i 

sin undervisning för att få med eleverna. Att tidigt sätta in minnesträning till de elever som 

har svårt att koncentrera sig samt svårt att följa instruktioner. Öva arbetsminnet med att 

repetera kontinuerligt under lektionen, i början, mitten och slutet av lektionen. Eleverna 

förväntas kunna mycket till slutet av årskurs 9, även saker som man arbetat med under 

årskurs 7. Via kontinuerlig repetition av begrepp och fakta kan man mäta hur mycket en elev 

tagit till sig. Learning by testning är enligt Klingberg en övning som visat resultat vid 

arbetsminnesträning. Detta är något som går att applicera vid mitten av arbetsområdet i 

samhällsvetenskap för att se om hur mycket eleverna kan.  

 

Viktigt att lärarna tänker igenom hur man skriver instruktioner så att eleverna vet vad de ska 

göra i skolan. Genom att svara på de pedagogiska frågorna vet eleverna vad som förväntas. 

Klingberg lyfte fram att många elever får dålig självkänsla på grund av många 

misslyckanden då arbetsminnet sviker. Då får man dålig självkänsla påverkar det 

motivationen.  

 

Det viktigaste ämnet ifrån Klingberg är Grit, att hålla fast vid ett långsiktigt mål. Ett exempel 

som han tog upp var att “med rätt feedback ökar kämparandan”. Det innebär att inte ge för 

mycket positiv feedback, men kommentarer om hur vi kan utveckla deras kunskap. Vi anser 

att man gör detta via att skapa en god relation med eleverna. Då vet läraren på ett ungefär 

över hur man kan nå ut till denna eleven för att få sin “rätta” feedback. Vi vill lyfta fram vikten 

av att arbeta med att skapa större sammanhang i ämnet. Exempelvis som Nilshagen tog upp 

att eleven är en del av världen. De har en mening och att veta detta kan i sin del i världen 

kan skapa en helhetsuppfattning. Det är viktigt att vi som samhällskunskapslärare att 

använda oss av externa aktörer till exempel göra studiebesök för att få en sammanhang.  


