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Vad krävs organisatorisk på en skola för att lärarna ska kunna 
fördjupa ämneskunskaperna och skapa möjlighet till kollegialt 
samarbete? 

 

    FÖRDJUPA ÄMNESKUNSKAPERNA: 
 

● Organisera föreläsningar och workshops alt bildningsblogga under utbildning 
för att delge vad man lärt sig på utbildningar. 

● Ge tid till lärarna för ämnesträffar både lokalt på skolan och 
kommungemensamt 

● Auskultera varandra, skuggningstid inom ramtiden med tydligt uppdrag 1 
h/vecka 

● Mattelyftet-liknande upplägg med planering av moment som sedan testas på 
lektion och sedan utvärderas. Detta måste ges tid (gäller samtliga punkter). 

● Besök andra skolor 
● Samplanera undervisning  
● Fungerande samarbete på olika nivåer (mellanstadiet – högstadiet – 

gymnasiet). Vertikala ämnesträffar 
● Få gå på kurs (senaste forskning, Kleindagarna mm) 

 

    ATT SKAPA MÖJLIGHET TILL KOLLEGIALT SAMARBETE: 
 

● Samordning för veckan, korta träffar ofta 
● Arbeta med samma tema under en viss period, ämnesdagar som planeras 

och utvärderas kollegialt.  
● Auskultera varandra 
● Genomtänkt tjänstefördelning(svårt schematekniskt om för många lärare ska 

hitta tider att kunna ses för att arbeta kollegialt) 
● Skolledningen bör vara tydlig med att läraryrket inte är ett ensamjobb utan att 

lärare som har samma ämne ska ha ett nära samarbete 
● Tydliga mål och tydliga förväntningar som riktar det kollegiala samarbetet. 

Vilket ansvar har jag för mötet och i samarbetet?  
● Arbetsorganisation och utvecklingsorganisation skiljs åt och får sin tid och 

utrymme i organisationen.  
● Gemensam vision som utarbetas och förmedlas på skolan som stärker 

kollegialt lärande.  
● Delgivning av “goda exempel”  sker i skolans kommunikation och lärplattform.  

Vilka delar i innehållet som du lyssnat till vill du lyfta fram som 

särskilt intressanta i perspektivet av din egen undervisning?  

Matematik är en färdighet som måste tränas / repeteras! Ulf jämförde det med att om 
man ska bli bra på att springa så ger man sig ut och springer som en gnu...man läser 
inte en bok om “hur” man springer: en fot framför den andra osv. Vi måste ge dem 
redskapen ( relevant fakta) men de måste träna på den själva. Väcka meningsfulla 
frågor som intresserar eleverna.  

Eleverna måste befästa grundläggande förmågor t ex automatisera 
multiplikationstabellen för att sedan kunna vara kreativa.  Ämnesintegration blir en 
viktig aspekt av undervisning för att utveckla förståelse och koppla sammanhang.  



Skönt att höra att katederundervisning är tillbaka och inte längre tabu/fult. Läraren 
ska ta plats i rummet och leda undervisningen. Det är egentligen så att man som 
lärare alltid varierat sin undervisning och anpassat efter olika grupper och situationer. 
Man kan inte bara förlita sig på bara en pedagogisk metod som t ex PBL utan 
nyckelordet är variation för att möta olika gruppers olika behov.  

Ulf fokuserade på att man överdrivet mycket använder datorn i undervisningen på 
skolor. Sådana ämnen som matematik och naturvetenskap kräver mycket uthållighet 
vilket datorer tar bort från eleverna. Att använda datorer som komplement är bra för 
att man kan faktiskt automatisera uträkningar med hjälp av datorer. Dock behöver 
lärarna lära ut eleverna grunder först. Om detta håller vi med allihopa. 

Ulf Danielsson har lyft upp frågan om hur man väcker intresse hos eleverna i 
naturvetenskapliga ämnen. Det är nämligen väldigt viktigt att prata om historia. Hur 
allt började? Hur kom man fram till att universum ser ut som en diskus? Varför blev 
det viktigt att man skulle utveckla matematik? Om man pratar med eleverna om detta 
får man en mening med varje ämne eller olika ämnesområden. 

Hur viktigt det är att eleverna har en god läsförmåga (avkoda och tolka) även för våra 
ämnen (matematik och NO). Vi har märkt att vi genom åren har ändrat i texterna 
(förenklat) i proven och det gör ju att språket utarmas. Även problemlösning kräver 
goda läsare och matematikämnet och de naturvetenskapliga ämnena rymmer svåra 
ord och begrepp som behöver en förståelse och kan praktiseras, förstås i många 
situationer.    

Mentorstext (https://classroom.synonym.com/mentor-text-5324946.html) är något vi 
ska prova för bland annat laborationsrapporter. De ska få se på både bra och dåliga 
rapporter för att sedan analysera dem och “härma” den bra rapporten när de skriver 
sin egna. 

Det är viktigt att läraren kan välja när eleverna ska använda sig av digital utrustning 
och när det rent av ska använda sig av enbart papper, penna och lärobok. Därmed 
sagt kan man inte säga att det viktiga är lärandet snarare än görandet. Om man ska 
lära sig tex att springa så måste man springa. Om man ska lära sig att räkna så 
måste man träna på att räkna. Först när man har automatiserat det i hjärnan så kan 
man också bli kreativ.  

Barbro tar upp i sin föreläsning att vi ofta stöter på elever som vi bedömer ha en god 
läsförståelse eftersom de läser flytande men att läsförmåga inte är lika med 
läsförståelse. Vidden av att eleverna har en god läsförståelse för att vara hjälpta i 
samtliga ämnen. Även ämnesläraren bör betrakta sig som läs och skrivutvecklare.  

Att alla ämnen ska arbeta med läsförståelse känns viktigt. Särskilt inom 
naturvetenskapen som har som ett eget språk är det viktigt med textsamtal för att 
befästa begrepp. Innan du kan undervisa måste du fundera på hur du själv läser en 
text, säger läsforskaren Barbro Westlund. Att ägna tid till att studera texten, att ge 
eleverna tid till att bearbeta texten i skolan och inte bara förlita sig på att det ska 
göras hemma.  
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