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Vår diskussion tog avstamp i den första frågan: Vilka delar i innehållet som du lyssnat till vill du lyfta 

fram som särskilt intressanta i perspektivet av din egen undervisning? De delar vi tog fasta på var 

arbetsminne, feedback, läsning och läsvana, GRIT samt genetik och miljö.  

Arbetsminne  

Ingen av lärarna arbetar idag aktivt kring arbetsminnesträning. En aspekt är tid, var skall tiden hittas för 

att träna arbetsminne? En tanke är att det handlar om organisation på skolan. De elever som behöver 

arbetsminnesträning mest kunde gynnas av att få träning i detta i liten grupp, till exempel med 

speciallärare.  

Som ämneslärare kan vi stödja träningen av arbetsminnet genom att ge till exempel 

instruktionsmomentet mera utrymme under lektionerna. Läraren kan börja med att ge instruktionerna 

enbart muntligt för att sedan be elverna parvis att återge dem eller att återge dem i grupp. Instruktionerna 

skrivs först efter det upp på tavlan som stöd. Då har vi också gett instruktionerna mera betydelse. En 

annan tanke är att vi kanske kan använda minnesträning på samma sätt som pausgymnastik eller ”brain 

breaks”.  

Gränsen mellan vad som är arbetsminne och långtidsminne är något diffus. I arbetsgruppen 

finns en osäkerhet om vad som faller inom vilken kategori.  

Feedback  

Det gäller att hitta ett sätt att ge krävande feedback som utmanar eleven men som samtidigt 

upprätthåller motivationen. I dag känner flera att de är mera positiva i sin feedback för att uppmuntra 

eleverna. Vi lärare skall våga berätta för eleverna vad vi tror att de kan uppnå om de anstränger sig. Vi 

måste visa eleverna att vi har förväntningar på dem som de kan uppnå oberoende av vilket ställe på 

betygsskalan de befinner sig. Vi har en skyldighet att utveckla alla elever på den nivå de befinner sig.  

Läsning och läsvana  

Elevernas läsvana har förändrats mycket under åren. Eleverna har svårt att ta till sig längre texter och 

har inte förmågan att översiktsläsa.  

En annan aspekt av läsning och lästräning är vad som händer med läsningen efter att själva 

avkodningen knäckts. Eleverna får inte alltid lästräning som förbereder dem för att ta sig an mera 

krävande texter i högre årskurser. I dagens skolor får högläsningen allt mera utrymme och den 

individuella läsningen under skoltid glöms lite bort.. Flera lärare anser ändå att läsning är någonting 

eleverna uppskattar och att en nyckel för att få eleverna intresserade av läsningen är att ge dem 

tillräckligt mycket lektionstid i början av boken för att verkligen komma in i boken.  



GRIT  

I en ideal värld hade vi fått ett bra och färdigt träningsprogram för GRIT. Hur kan man egentligen träna 

GRIT? Det vi har fått veta är att det är viktigt att prata med elever om vikten av ansträngning och att 

känslan av sammanhang påverkar. Vi kan hjälpa dem i det här genom att förklara målet och relevansen 

med undervisningen.  

Det är viktigt att diskutera långsiktiga mål med eleverna. Då får de själv analysera och 

lägga ord på sina tankar. Om man talar om GRIT och vad det innebär kanske eleverna också kan  

bli mera medvetna om hurudana de är som människor i relation till GRIT. En tanke kunde vara att ge 

eleverna en skrivuppgift om sina drömmar och mål. Många elever fokuserar bara på att bli klara och 

inte på vägen dit.  

Det som har framkommit ur litteraturen och föreläsningarna är att inre motivation och lustfyllt 

lärande inte spelar någon roll för inlärningen. Det som verkar ha en inverkan är det långsiktiga målet. 

”Boring but important”.  

GRIT handlar ju dock inte bara om skolframgång utan finns i alla olika sammanhang.  

Genetik och miljö  

I Torkel Klingbergs bok framgår flera gånger att genetik har enormt stor inverkan på inlärningstakt. 

Eftersom vi inte kan påverka vår genetik så får vi fundera på hur vi kan påverka till exempel 

klassrumsmiljön. Miljö är en aspekt som har inverkan på elever och den individuella faktorn i det, ”du 

blir som du umgås”, är någonting vi kan försöka jobba med.  

Det är inte bara klassrumsmiljön som påverkar utan det är också otroligt viktigt att få med 

närmiljön. Hur når vi ut till närmiljön så att klimatet där också bestyrker vikten av utbildning och kunskap? 

Enligt Klinberg kan vi kompensera vårt genetiska arv med mera tid. Kan vi stärka elever med 

långsammare inlärningstakt genom att erbjuda dem tillgång till en läsgrupp eller mattegrupp? Många 

elever förmår inte att självmant öva mera och har dessutom en svag motor.  

Det här är igen en skolorganisatorisk fråga. Finns det resurser för att ha 

smågruppsundervisning eller tvålärarsystem på utvalda lektioner? Till slut tar tiden dock slut eftersom 

elever också behöver återhämtning och fritid.  

Testing  

Klingberg menar att då vi återkallar kunskap under skarpt läge så befästs kunskapen. Med det här i 

åtanke skulle testing kunna vara en metod att pröva på.  


