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Språkgruppen  

 

Vi började att diskutera artikeln ”Skolans överdrivna fokus på individen har varit destruktiv”. Flera av 

oss höll med författaren om att karriärreformen har varit misslyckad, inte så mycket pga konkurrens 

utan pga hur arbetsgivaren har använt sig av denna. Vi kunde konstatera att man använder tjänsten 

till olika saker och att uppdragen varierar mycket. Vi tycker att karriärtjänsterna måste kopplas till 

skolans behov och att förstelärare arbetar mot hela skolans behov. Detta görs på flera av skolorna 

som är representerade i gruppen: på Montessori har förstelärarna till uppdrag att utbilda övriga 

lärare i Montessoripedagogik och på Roggeskolan har förstelärare hållit i olika utbildningar (handlett i 

läslyft, skrivlyft). Skulle karriärtjänsterna bli bättre om man kopplar dem till vidare högskolestudier?  

 

Vidare diskuterade vi vad vi tycker krävs organisatoriskt på en skola för att lärarna ska kunna 

fördjupa ämneskunskaperna och skapa möjligheter till kollegialt samarbete. De flesta av oss tyckte 

att fortbildning är mycket viktig och att det skulle vara bra med ämnesfortbildning på högskolenivå. 

Akademiskt kopplad karriärutveckling kanske skulle stimulera till fortbildning. Vissa av studiedagarna 

borde vara vikta för ämneskunskaper för att alla kommunens lärare i ett visst ämne ska kunna träffas 

och diskutera.  

 

Att skolan har samma fokus, t ex skrivträning eller lästräning, för fortbildningen är bra då hela skolan 

genomsyras av ett arbetssätt. Det har Roggeskolan gjort och tycker att det har gett resultat.  

 

Vi är överens om att det krävs tid för fortbildning och att det borde finnas en fortbildningsplan för 

alla lärare. Just nu äts tiden upp av allt annat som lärare ska göra (läxhjälp, planering av 

schemabrytande aktiviteter, mentorskapet mm). Dessutom finns möjlighet till 

kompensationsledighet ofta på just fortbildningsdagar. Man måste organisera och planera för att tid 

ges till fortbildning men även pedagogiska diskussioner och ämnesdiskussioner. Vi tycker alla att det 

är bra att arbeta med fortbildning i kollegiet om fortbildningen är strukturerad och planerad.  

 

Vår övriga diskussion under modul 2 utgick mestadels från fråga 1 ”Vilka delar i innehållet som du 

lyssnat till vill du lyfta fram som särskilt intressanta i din egen undervisning?”.  

 

Utifrån Jonas Jonssons föredrag diskuterade vi att mer övergripande ämneskunskaper och mer 

tematiskt arbete i skolan vore bra för att ge eleverna bättre sammanhang. På Montessori finns det 

längre arbetspass som möjliggör detta i viss mån. En del görs dessutom redan vad gäller att bedöma 

ett arbete/uppgift i flera ämnen men det behövs mer gemensam undervisning. En del elever tycker 

dock att det är jobbigt att bli bedömd i svenska när de gör en uppgift i no. Ett sätt att lösa det vore 

att man redan i schemat kunde möjliggöra mer ämnesövergripande arbete. En hel del temaarbete 

förekommer dock redan på skolorna. Ett exempel är att arbeta med valet till riksdagen då eleverna 

fick skapa egna partier med logga, valmanifest och debatter. På Roggeskolan har man temaveckor 

med olika teman i de olika årskurserna. Ämnesövergripande arbeten och uppgifter är dock svåra att 

organisera och tar tid att planera. Samplanering och samundervisning vore bra. Även om man vill 

samarbeta inom flera ämnen kan det vara svårt för att lektionerna ligger fel och för att det inte finns 

planeringstid. 

 

Barbro Westholm anser att alla lärare ska bli läslärare. Det låter bra tycker vi men är lite av en utopi 

därför att det är svårt att kunna lässtrategi om man är t.ex. no-lärare. Dock är det viktigt att alltid 



arbeta med begrepp inom sitt specifika ämne. Att arbeta med lästräning skulle vara ett bra ämne för 

fortbildning på skolan. Då skulle man kunna avsätta tid från arbetslag eller ämneslag.  

 

Elisabet från Roggeskolan berättar för oss om projektet med skrivlyft på skolan för att eleverna ska 

utveckla sitt skrivande. Eleverna har då fått arbeta mer för hand. De har först gjort en mindmap över 

det som de ska skriva om. Sedan har de skrivit texten för hand och fått lärarkommentarer som de har 

bearbetat. När de är klara får de renskriva på dator. Det verkar som det blir större arbetsro i 

klassrummet när eleverna använder papper och penna.  

 

Gymnasiet arbetar numera mer med att läsa på lektionstid för att få eleverna att faktiskt läsa.  

En annan fråga som vi diskuterar är hur mycket vi arbetar med mentorstexter för att visa hur 

texterna ska se ut. Under diskussionen framkommer en del exempel på detta: att eleverna ska kunna 

tala om vad det är som gör att en text är på E-, C- eller A-nivå, att eleverna i grupper skriver texter på 

olika nivåer. I kamratbedömningar blir de ofta lite snälla men om texterna är anonyma blir de tuffare.  

 

Det är viktigt att följa upp det som man gör för att veta om det fungerar eller inte. Om det inte 

fungerar måste man göra något annat. Isabelle från Montessori berättar att man har arbetat med att 

utvärdera elevernas betyg och betygens utveckling från årskurs 7 till 9. De har då kunnat konstatera 

att flickornas betyg ofta är höga redan i årskurs 7 medan pojkarnas i högre grad höjs i 9:an.  

 

Ulf Danielsson ställde frågan vad kan man som man verkligen kan. Hur får vi eleverna att förstå att 

det är viktigt att ha baskunskaper och inte bara googla? Vi ställde oss dessutom frågan om vilken 

status kunskap har i hemmet? Blir skolan ensam i sitt eget sammanhang? Om vi aldrig lär oss 

grunderna går kunskaperna förlorade. I vissa ämnen blir det extra tydligt som t ex i slöjd där man 

tillverkar saker från grunden. Elever ser inte alltid sambandet mellan mellan tyg och kläder som de 

köper. En annan aspekt är att motoriken är dålig hos eleverna. De har svårt att jobba med finmotorik 

och saker som är lite pilliga. Dessutom saknas uthålligheten saknas. Hjälper vi eleverna för mycket? 

Vi måste kanske träna uthållighet.  

 

Att eleverna inte kan vanliga ord är vanligt i skolan men även på universitetet enligt Ulf Danielsson. 

Det förekommer också att eleverna inte förstår vissa uttryck utan tolkar dessa bokstavligt i stället. En 

anledning till att eleverna nuförtiden har ett mindre ordförråd kan vara att de läser betydligt mindre.  

Samtalen hemma är dessutom färre och därmed lär de sig inte nya ord. Många elever är bra på att 

dölja att de inte förstår. Eleverna har svårt för att följa instruktionerna och frågor med delfrågor och 

svarar då bara på den första frågan. Vår uppfattning är att få eleverna tittar på nyheterna eller läser 

tidningar och därför kan det vara bra att ha nyhetsrapportering på lektionerna i SO.  

 

Vi diskuterade fördelar och nackdelar med digitala läromedel. En del är bra som t.ex. att få texten 

uppläst, göra övningar, läraren kan se vad eleverna har gjort och hur bra. Det är lättare att jobba i 

egen takt.  

 

Vi pratade också om vad vi har gjort sedan förra gången: mer krävande feedback och testing. Vi 

tycker att vi pratar för lite om metakognition. Vi skulle behöva prata mer med eleverna om att vissa 

saker är svåra men att det blir lättare med övning.  

 

 

 


