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Vi har valt att diskutera följande frågor:  

Vad krävs organisatoriskt på en skola för att lärarna ska kunna fördjupa 

ämneskunskaperna och skapa möjlighet till kollegialt samarbete.  

 

Vi behöver tid för samplanering inom arbetslaget och ämneslagen. Det behövs tid på 

schemat avsatt för detta. Vi behöver tid för att hitta kopplingarna mellan våra ämnen 

men även tid till att hitta progressionen i de olika ämnena på skolan.  

Vi behöver även få möjlighet för reflektion och utvärdering av vår undervisning. Vi 

upplever att vi går från lektion till lektion men hinner inte stanna upp för att reflektera 

och utvärdera. Det krävs mer tid till detta och det är en nyckel till att vi kan utveckla 

vår egen undervisning. Även när det gäller inläsning och utveckling av kunskaper i våra 

egna ämnen är tiden en bristvara. Det krävs tid att fördjupa våra egna kunskaper i våra 

ämnen.  Här vore det värt att överväga att dra ner antalet undervisningstimmar och tid 

som går till andra ansvarsområden så det är möjligt att frigöra tid för ovan nämnda 

innehåll. Här brukar ekonomin vara ett hinder. 

Organisatoriskt är följande viktigt: ”På de framgångsrika skolorna utmärks 

organiseringen av lärarnas arbete av ett samarbete med fokus på undervisningen och på 

elevernas lärande och resultat” (Jarl, Blossing, Andersson) D v s lärarnas 

huvuduppgifter ska vara att planera, organisera och utvärdera elevers lärande och 

utvecklande av kunskap, inget annat. Det ska finnas en tydlig struktur för hur skolan ska 

utveckla undervisningen och det ska finnas en funktion och vem det är som har ansvar 

för att driva på och styra utvecklingen av skolans undervisning. Det är viktigt att man 

har en ledning som driver frågan om utvecklingen av skolans undervisning. Det 

systematiska kvalitetsarbetet ska inte endast bli en pappersprodukt utan vara något 

som genomsyrar och utvecklar skolans undervisning. Det är även viktigt att pedagogerna 

på skolan känner stöttning av skolans ledning. 

Det är av betydelse att skolan systematiserar hur man kartlägger elevernas kunskaper 

och man organiserar för detta. Hur ligger eleverna till i början av läsåret och hur 

utvecklar sig deras kunskaper under utbildningen? Ledningen behöver organisera så att 

det möjliggörs regelbundna avstämningar om hur elevernas kunskaper utvecklar sig längs 

vägen.  



Det är viktigt att man har gemensamma mål för skolan som är känt av alla och som alla 

arbetar emot. Det får inte bli en pappersprodukt som läggs i byrålådan och som inte är 

levande. De behöver ständigt diskuteras och implementeras i den dagliga verksamheten 

Målen ska vara framtagna och identifierade av personalen tillsammans. Vilka är våra mål 

och vad arbetar vi emot? All personal ska vara delaktiga i att nå målen. 

 

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

i perspektivet av din egen undervisning. 

Vilka möjliga utvecklingsområden ser du mellan din undervisningspraktik och en 

fortsatt utveckling av de områden som intresserat dig mest. 

Jonas föreläsning: Om identitet. Människor i dagens samhälle är inte så sekulariserade 

som vi tror. Ungdomarna som vi arbetar med söker sig själva. Vem är jag? Vem är jag i 

förhållande till andra? Vilka grupper vill jag och får jag tillhöra? Var och med vem är jag 

trygg? Identitetssökande kan yttra sig på många olika sätt. Vissa byter utseende och 

identifierar sig med olika grupper där det råder olika normer och värderingar. Vi har 

även elever som är religiösa och påverkade av sin egen familjs åsikter och värderingar. 

Det är viktigt att be eleverna att se ting utifrån olika perspektiv. Alla har rätten till sin 

egen åsikt men man behöver kunna se saker ur olika perspektiv. Detta är skolans roll. 

Svårigheterna att hitta sin grupp och sin egen identitet kan göra att våra ungdomar 

söker sig till grupper med normer och värderingar som är av extrem art. 

Ibland är det svårt att motivera eleverna till varför man ska läsa religion. Jonas sa: 

”ingen kultur utan religiösa uttryck.” De flesta tror på något. Det behöver inte vara en 

gud inblandad alltid men vår kultur innehåller även många religiösa uttryck. T ex en 

begravning innehåller ju både religiösa och kulturella uttryck. Det går ihop. Även om man 

inte är religiös så kanske man vill ha en begravning med religiösa uttryck i en kyrka. 

När det gäller kollektivet kontra individen så är det viktigt att inte anpassa hela 

undervisningen till den lägsta nivån utan se till att även med elever som vill gå fort fram 

också får sitt. Vi behöver utmana eleverna att gå vidare i sin kunskapsutveckling. Vi 

måste anpassa på alla nivåer. 

Att känna att man äger sin kunskap är viktigt. Att man faktiskt kan något om något. Att 

man inte endast kan googla fram svaret. Detta kommer genom hårt pluggande och 

nötande. Detta skapar självförtroende och att man arbetar med och utvecklar 

arbetsminnet. Det kan även utveckla Grit. Man ger sig inte förrän man kan det och detta 

utvecklar elever. Man kan uppmuntra elever att lära sig riktigt bra om något de tycker 

är intressant. Den förmågan kan eleven sedan använda i andra skolämnen. Eleven ser att 

det går och vad det är som krävs för att lära sig något ordentligt. Det finns grunder i 

alla ämnen som eleverna behöver ha med sig, något man nöter in.  



Jonas pratade om tvärvetenskaplighet och att det är viktigt att hitta beröringsämnen 

mellan ämnen. Det är viktigt för eleverna för att få en helhetsförståelse och djupare 

inblick i olika ämnesområden. Ämnen hör ju ihop och berör varandra. Eleverna går från 

lektion till lektion och det är vattentäta skott mellan varje lektion vilket kan bli 

utmattande och drar ner intresse och motivation. Det vore bättre om vi kan hitta 

samarbeten mellan våra ämnen.  

Tips på bok: Språkutvecklande SO-undervisning 

 

 

 

 


