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Del 1: Reflektioner utifrån Peter Fredriksson föreläsning 
 
Vi önskar att träffas inom kommunen för att redan nu prata om vilka kunskaper vi förväntar 
oss vid stadieövergångarna. Stärka överlämningen. Studiedagar på samma dagar så 
möjlighet att träffas och fortbildas gemensamt inom kommunen oavsett skola.  
 
Vad är viktigast och vad ska man prioritera. När Europaskolan och Rogge träffats fick 
grundskolan exempelvis information om vilken studieteknik premieras på gymnasiet.  
 
Behöver vi alla ämnen? Vad ska prioriteras? 
Möjliggöra distanskurser även för grundskolan då behöriga lärare saknas inom vissa 
regioner. Mindre skolor behöver få finnas men då skapa förutsättningar. 
 
Vi har tidigare tagit bort ämnen som exempelvis barnkunskap, datakunskap behöver vi ha 
alla ämnen som eleverna för tillfället läser. Behöver alla barn alla ämnen? Är det rimligt att 
läsa och bli bedömd i 17 ämnen?  
 
Vi diskuterar om man kan slå samman ämnen eller få möjlighet att välja bort eller välja till.  
Prova på alla estetiska ämnena men sen få välja. De estetiska ämnena kanske borde ha 
som huvuduppdrag att ge komplement och förstärka de andra ämnena. Om man avskyr 
praktiskt estetiska ämnena ska man då behöva vara kreativ.  
 
 Diskuterar det kompensatoriska uppdraget. Är det alltid det viktigaste att alla gör samma.  
 
Vad kan vi förvänta oss. Alla lärare prioriterar sitt ämne och de kan få exempelvis väldigt 
mycket att lära sig samtidigt. Vi behöver kapa det centrala innehållet och få tid att befästa. 
Blir bristande kvalitet då vi går för snabbt fram. Många lärare har höga ambitioner om allt då 
de tycker allt är viktigt medan vissa saker inte premieras. Vissa delar inom Hi 4-6 arbetar 
redan lågstadiet med ex. vikingatiden och även om repetition är viktigt kanske vi kan kapa 
och förändra det centrala innehållet så det blir tydligt för alla.  
 
Viktigt att vi bryter ner det centrala innehållet till olika år för att göra det lättare att skapa en 
likvärdig skola.  
 

 
Del 2: Sammanfattning av uppgift, ämnesdidaktik 
 
Utifrån Fredrik Jeppssons föreläsning har vi diskuterat hur estetik kan användas i våra 
ämnen. Det är en utmaning att använda det alltid skall vara innehållet som står i centrum 
och med praktiska inslag kan det bli mer form än innehåll som tar merparten av tiden. 
praktiska inslag i ämnen som är uppbyggda teoretisk undervisning. Att använda multimodala 
verktyg kan, rätt använda, vara en tillgång. Att ”ta in verkligheten” och aktuella händelser 
kan vara ett sätt att väcka intresse och skapa sammanhang. En fördel som vi också diskuterar 
är att olika verktyg också kan gynna språkutveckling som avlastas med hjälp av bilder 



(Lindberg, föreläsning språkdidaktik) Vi upplever det kan finnas problem med att det ofta blir 
upp till lärarens egen uppfinningsrikedom och förmåga att hitta bra källmaterial, komponera 
rollspel och liknande. Att skapa ett arbetsklimat och forum där det är enkelt att dela material 
och likande kollegialt är ett sätt lösa detta.   
 
Vi resonerar också om hur vi kan utveckla ämnesdidaktiken lokalt på varje skola och en 
nyckelfaktor är det kollegialt samarbetet, det lyfter också Lindberg och Nordgren fram i sina 
föreläsningar. Vi tog också fasta på ordet samarbete istället för lärande som en bättre 
utgångspunkt. Det behövs en organisering av detta och det är något som skall ta sin 
utgångspunkt i samarbetsformen och inte att vi lärare behöver ”lära av” varandra. Det 
tenderar till att bli ett urvattnat begrepp. En modell som Nordberg tar upp och som vi tycker 
verkar rimlig att utgå från formativ undervisning som utgår från en undervisningsfråga. Den 
är konkret och ger oss en gemensam form att planera och genomföra undervisningen 
utifrån. Att samplanera är dock något som tar tid och den saknas alltför ofta. Nät vi väl har 
den tiden skall fokus skall ligga direkt på undervisningen och de utmaningar vi ställs inför. 
Exempel kan då vara att vi skall ha ett ämnesfokus med relevanta begrepp och frågan blir 
hur gör vi då?  Ett sätt är att använda de olika erfarenheter som finns i rummet, det kan 
handla om ”inträdesbiljetter” och digitala verktyg som Mentimeter (Bronäs mfl s. 126). Det 
handlar också om att ställa rätt frågor, ”lärare bör snarare ställa öppna frågor som 
visserligen kräver ett reflekterat och underbyggt svar men det finns inte bara ett korrekt svar 
(Bronäs mfl s. 105). 
 
Vi har en även diskussion om hur vi använder begrepp i undervisningen. Begrepp är en stor 
del av det s.k. skolspråket som elever kan ha problem med. (Lindberg) Här finns utmaningar 
att hantera, bör vi vara mer noggranna med vilka begrepp som finns i läroböcker och hur vi 
förklarar dessa eller bör vi göra ett urval? Det blir didaktisk avvägning. Vi tänker oss kollegialt 
samarbete också här kan vara en väg framåt. Särskilt viktigt kan diskussionen om progression 
i ämnet bli, vilka begrepp möter eleverna i grundskola och vidare till gymnasiet? Lärarens roll 
blir alltså en form av ”gatekeeper” och Lindberg använder metaforen att läraren måste se till 
att eleven skall ”springa över bron flera gånger”.  En svårighet som vi upplever att det tar 
mycket tid att säkerställa grundnivån/förståelsen hos eleverna. Det blir särskilt påtagligt i 
övergången mellan olika skolstadium, något som Lindberg också benämnde som ”kritiska 
övergångar”. Ett sätt att hantera detta är att sätta begrepp och ord i rätt kontext, vilken nivå 
detta blir är beroende på elevernas förkunskaper. Svårigheten finns i att avgöra när det är 
dags att gå vidare i undervisningen, här gäller det att testa eleverna för att synliggöra detta.  
 
Vi delar också Nordgrens bild av att de samhällsvetenskapliga ämnenas karaktär är komplex. 
Det gör valet av undervisningsmetoder extra viktigt då det på förhand inte är självklart vad 
och hur undervisningen skall omfatta. Att det råder olika perspektiv på frågorna vi tar upp 
gör det intressant men ibland svårt för eleverna. Ämnena förändras i takt med att omvärlden 
gör det. Därtill kan flera teorier om en företeelse existera samtidigt vilket at det inte finns en 
given väg att gå. Att skapa variation är inte alltid så enkelt, särskilt inte i med den 
begreppsförvirring som råder där s.k. ”katederundervisning” kan svartmålas eller hyllas i ett 
polariserat debattklimat.  Det som dock verkar går att fastslå är att läraren skall vara ledaren 
i klassrummet, det framgick med tydlighet av Skolverkets Peter Fredrikssons föreläsning.  På 
så vis kan vi se ett paradigmskifte i synen på lärarens som utgångspunkt, eleverna skall inte 
lämnas själva i ett sökande efter kunskap 


