
Modul 3. Inlämningsuppgift Ma/NO 

 

• Vilka delar i innehållet som du lyssnat till vill du lyfta fram som särskilt 
intressanta i perspektivet av din egen undervisning? Beakta särskilt Peter 
Fredrikssons föreläsning. 

 

Fredrik Jeppsson  

Han pratade i sin föreläsning om kroppsligt förankrad kognition och att han arbetade 
mycket med bla dramatisering. Han tog upp ett exempel där eleverna var olika former 
av energi som lägesenergi och rörelseenergi. Eleverna uppfattade ett abstrakt 
moment som energiomvandlingar på ett tydligt och konkret sätt. Mycket av det vi 
undervisar om i de naturvetenskapliga ämnena kan uppfattas som svårt att begripa 
och då kan detta vara ett bra inslag när man planerar sina lektioner. 

Ett tips som gavs var att använda google scholar och söka på student´s conception 
of.. för att få syn på vad elever har för uppfattningar om olika naturvetenskapliga 
begrepp. Det kan vara viktigt att läsa in sig på innan man introducerar ett nytt område 
och veta hur man kan möta och utmana elevernas förutfattade meningar. 

Jag tror det är viktigt att använda sig av drama, bild och musik även i matematik och 
NO-undervisningen och särskilt på år 7-9. Det känns som att många gånger så tycker 
lärare på år 7-9 att det är töntigt att tex dramatisera. Tips är att testa 
fotosyntessången (en engelsk sång) den sätter sig fast hos eleverna. Så att använda 
drama, bild och musik i sin undervisning kan hjälpa många elever.  

 

Inger Lindberg 

För oss i Matematik gruppen var Ingers föreläsning om språkutveckling och 
betydelsen av läsförståelse i högsta grad relevant. Vi hade redan innan hennes 
föredrag just talat om hur tufft det blivit att undervisa i matematik är språkgrunderna 
ändrats/försämrats med åren. 

Inger pratade om att läraren ska vägleda elever på en bro som är vägen från 
vardaglig till vetenskaplig diskurs, att eleverna ska ta sig från det sk 
närspråket/vardagsspråket till fjärrspråket/skolspråket. På denna bro springer man 
fram och tillbaka för att få med sig alla elever och det gav en fin bild av hur viktigt det 
är att tänka på att eleverna faktiskt ska tillägna sig ett nytt språk. Att man ska ha detta 
i åtanke vid planering av lektioner m m. 

Inger tryckte även på tydlighet, tydlighet, tydlighet gällande såväl syfte och mål som 
förväntningar. Också det en bra sak att ta med sig till sin egen praktik. 

 

Peter Fredriksson 

Tydlighet i kursplaner efterfrågas då de ger utrymme för en stor tolkningsfrihet. Ett 
årskurs indelat centralt innehåll för ämnen är en god tanke. Dels att underlätta vid de 
tillfällen då elever byter skola samt vid lärarbyten etc. Detta skapar en likvärdighet i 
de kunskaper en elev fått undervisning om. Likvärdighet och likvärdig skola är ett 
begrepp som rymmer många olika områden. Med tydliga mål för en likvärdig skola 
skulle synliggöra vilka insatser som krävs på lokal, kommunal och nationell nivå. 
Vilket mål börjar vi utveckla den svenska skolan mot. Vad är mest akut att förändra? 
Hur ser tidsplanen ut?       

Många lärare(skulle vara intressant om det gjordes en undersökning på detta) där 
alla undervisande lärare i Sverige får svara på frågan om man vill att centrala 
innehållet och kunskapskraven ska bli mer tydliga. Så tydliga så att det står exakt vad 



eleverna ska kunna på E, C och A-nivå och även indelat i årskurserna. Intressant att 
titta på Finlands läroplan, där är det så mycket tydligare än i Sverige.  

I Peters artikel från DN togs 10 punkter upp för en bättre skola och det var väldigt 
intressant att läsa. Man hoppas att beslutsfattare tar detta på allvar och gör dessa 
förändringar som krävs. ”Att avlasta lärare så att de kan fokusera på att planera, 
genomföra och följa upp undervisningen framstår som den viktigaste faktorn.” är ett 
citat från artikeln som känns viktigt att lyfta fram och något som vi ständigt 
återkommer till även under denna utbildning. Att vår tid äts upp av så mycket annat är 
ett ständigt klagomål från lärare. 

 

Johan Sidenvall 

Som Johan skriver i sin avhandling Lösa problem - Om elevers förutsättningar att 
lösa problem och hur lärare kan stödja processen (s 54), är det en begränsning att 
läromedel idag inte tillhandahåller problemlösningsuppgifter. Vi i gruppen håller delvis 
med om detta. Sådana uppgifter går sällan att hitta annat än på svåraste nivån. 
Dessa uppgifter kan vi dock använda som t ex gruppuppgifter i slutet eller början av 
en lektion. 

I föreläsningen fick vi höra att i framgångsrika länder är fördelningen 50/50 mellan 
procedur och att själva upptäcka lösningsmetoder. Viktigt att framhålla att det är inte 
det ena ELLER det andra utan en bra mix av de två olika arbetssätten som är vägen 
till ett effektivt lärande. 

 

Kenneth Nordgren 

Tid för samarbete. Att tillsammans planera ett ämnesområde. Göra exempelövningar 
tillsammans. Lärandemål (vad ska läras ut) och Lärandeobjekt (hur man lär ut det). 
Viktigt att ha samma planering men att man kan undervisa på det sätt som passar 
läraren / klassen. Kenneth nämnde vikten av att bygga ämnesdidaktiska strukturer på 
skolan för att organisera kollegialt samarbete. Det krävs tid men även uthålligheten 
från lärarna att fortsätta samplanera, hitta metoder och modeller samt reflektera kring 
lärande och undervisning.  Den formativa bedömningen ska spegla tillbaka till 
undervisande lärare, har eleverna uppnått målet med dagens lektion?  Hur ska nästa 
lektion inledas? Återkopplingen från eleverna är värdefull information för fortsatt 
undervisning.  

Intressant att fokus återigen ligger på ämneslag och ämnesundervisning. Kenneth 
menar att det kollegiala samarbetet primärt ska handla om ämnesundervisningen och 
det är även det som lärare efterfrågar och önskar få mer utav. Tyvärr så är det inte 
fokus när man kommer ut på skolorna utan den gemensamma tiden ägnas åt mer 
övergripande ämnen och det skapar en frustration hos lärarna. 

 

• Noggrant utvalda grundläggande begrepp för grundskola. Sedan ge lärarna en frihet 
för hur vi undervisar om dessa begrepp. Lärarna kan också ha mer frihet vad läraren 
ska fördjupa sig med sina elever i. 
 

• I det grundläggande räkna med tid för att arbeta med språkförståelse. Att eleverna 
kommer till högstadiet utan att ha läsförståelse i svenska språket. 
 

• Det bör finnas en tydlighet kring vad vi, lärare, gör om en elev år efter år ligger på 
underkänd. Gå om ett år? Ha ett annat tempo för att arbeta med matte, svenska, eng 
genom att bortanpassa några andra ämnen? Vad ska vi göra? I nuläget släpps 
eleverna vidare oavsett F betyget. Vem är det bra för? Dock, vi, lärare, har inte så 
mycket befogenhet att påverka den frågan. 
 



• Det ska stå tydligt i läroplanerna att hemmet ska uppmuntra sina barn för att gå i 
skolan, måste se till att barnet mår bra (får frukost, ser till att barnet sover och 

annat).  

Peter Fredrikssons föreläsning.  
Han lyfter fram ett organisatoriskt arbetssätt där rektorn på skolan är den som ansvarar  för 
all pedagogik på skolan, dess verksamhet och samtal.  
En administrativ chef ansvarar för all ekonomi, lokaler, svår personal mm. Detta för att 
rektorn ska kunna ägna sig åt just det som en rektor ska göra och detta låter som ett 
effektivt sätta att leda en organisation. Såklart ser man ev. detta som en svårighet på en 
mindre skola men man skulle kanske kunna lösa den ekonomiska tjänsten på ett annat sätt.  
  

Han pratade även om mindre "byskolor" där det är svårt att få tag på behöriga lärare och att 
det skulle kunna vara ett alternativ att köpa in fjärrundervisning. Detta låter som en bra sak 
att beakta då vi har en lärarbrist i hela landet och behöver säkerställa att alla elever får 
tillgång till kunskap. 
  

"Ämnesdidaktik" 

"En undervisningskonst" 

 Det jag fastnade för i boken var när författaren pratar  om "att didaktik inte är konsten att 
lära ut utan konsten att undervisa". Sid 44 

Jag funderade mycket på vad han menade men när jag sedan läste vidare fick jag en 
förklaring. Han förklarar då att det handlar om att som lärare kunna känna av vad som är det 
mest lämpliga i undervisningen just här och nu. Han benämner bla. detta som att läraren 
måste ha en fingertoppskänsla för vad, var, hur hen ska undervisa just då.  
 

Skulle du kunna utveckla några didaktiska tillämpningar som du och kollegor skulle 
kunna använda i undervisningen inom ditt ämne som berör det de didaktiska 
föreläsarna har talat kring och det litteraturen tar upp? 

Johan Sidenvall i sin föreläsning om problemlösningar berättar att det finns två sätt att arbeta 
med matematiska uppgifter, imitativt och problemlösningar. Enligt den senaste forskningen 
ska man egentligen blanda imitativt sätt med problemlösning-sätt. Problemlösningar tar mer 
tid och kraft av både lärare och elever. Dock på lång sikt kommer det ge bättre resultat, 
nämligen att eleverna förstår matematik. Att arbeta enbart med imitativ undervisning ger inte 
mycket förståelse för en genomsnittlig elev. Eleverna glömmer hur man gör liknande 
uppgifter redan efter några få veckor. Det tar tid att anamma problemlösningar särskilt om 
eleverna inte arbetat med det mycket tidigare. Som lärare ska man ge tid till sådana 
uppgifter, vänja eleverna till att man inte ger dem en konkret metod utan enbart ger klara mål 
för uppgiften. 
 

I boken “Ämnesdidaktik” reflekterar man över att läraryrket går att jämföra med konstnärer. 
Det är viktigt att vi utvecklar en fingertoppskänsla för hur man går vidare i undervisningen. 
Det behövs tid för att läraren ska kunna skaffa sig denna känsla. Under tiden man arbetar 
måste man finna tid för reflektioner kring egen undervisning, ha tid för att planera och 
efterarbeta undervisningen.  

I boken kan vi läsa om elevernas drivkraft som motivation och aktivitet. Elevernas aktiva 
lyssnande nämns som en inre aktivitet som riktas mot tänkandet kring ämnet. “Aktivt 

lyssnande är också en aktivitet, en aktivitet som lätt glöms bort. Det kanske är en bättre aktivitet än 

aldrig så många handgripliga övningar.  (Bronäs  2015, sid. 104 fr).  



Kenneth Nordgren var någså många med att det är dessutom viktigt med en kollegial 
planering och efterarbete. Skolan behöver ha gemensamma mål i varje ämne. Sedan kan 
man utifrån sin personlighet lägga upp lektionerna.  

 
 
 

Hur kan ni lära av varandras undervisningskonst från olika skolor och skolformer? 

Om man arbetar på en portfolioskola så måste man reflektera mycket med sina elever men 
även över egen undervisning. Man blir mycket rutinerad på det. När man går fortbildningar 
som den vi har nu så får man höra andra lärares sätt att tänka, undervisa, reflektera. Man 
antingen hör saker som bekräftar egna sätt och då skaffar man sig mer självförtroende eller 
så hör man ett nytt sätt att undervisa och då kan man pröva detta i sin undervisning. 
 

Jag har en lektion per vecka där jag har problemlösning. Eleverna får i sina basgrupper 
tillsammans lösa en problemlösningsuppgift. Jag försöker också att bidra med att det är 
viktigt att det finns ett samarbete mellan ämneslärare genom att ha en fast tid varje vecka 
där man träffas och planerar och efterarbetar sina lektioner. Då får eleverna en mer likvärdig 
undervisning så att inte de ena läraren undervisar om fysik och den andra läraren undervisar 
om kemi för samma årskurs. Jag försöker också i matten att göra det tydligt för eleverna 
gällande de olika förmågorna, att eleverna får veta vilka uppgifter som hör till respektive 
förmåga. Inför matteproven får de ett dokument med specifika uppgifter på grundläggande 
nivå så att det konkret vet vad de ska kunna. Det är väldigt uppskattat av eleverna och de 
ser ett ljus i tunneln att kunna lyckas på provet. Dokumentet får de bara några dagar innan 
provet så de inte bara kan fokusera på de uppgifterna och sedan inte göra något annat 
resten av lektionerna. Det är också bra att använda sig av google classroom där man startar 
en uppgift som eleverna kan skriva i, där kan jag sedan se vad eleverna har gjort varje 
lektion.  
 

Samarbete mellan skolorna i tex fysik. Dela material och ha gemensamma laborationer. 
 

Referera till litteratur, föreläsningar och länkar. 

Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning;  
Jesper Haglund, Fredrik Jeppsson 

Lärarens planering och efterarbete av lektioner; Kenneth Nordgren 

Lösa problem; Johan Sidenvall 

Med Newton bland gungor och karuseller; Ann-Marie Pendrill 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUK
EwjJlLKuhv7lAhW1ysQBHeqlCD0QFjAEegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fportal.res
earch.lu.se%2Fportal%2Ffiles%2F5374215%2F5052087.pdf&usg=AOvVaw3-
Eavg6N5xBf36RkhxgPWd 

 
Nordlab: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 
https://idpp.gu.se/intresseomraden/naturvetenskap-och-teknik/resurser-for-
larare/nordlab.se 
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