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• Man bör anpassa undervisning till barns lärstilar


• Barn lär bäst om de själva får upptäcka


• Fri lek utvecklar barn bäst


• Digitalisering ger bättre lärande


• Det viktigaste är att barn lär sig generella förmågor



• Det är unikt för vår art att vi undervisar. 
Och det är mycket troligt att vi rent 
evolutionärt är anpassade för att ta emot 
instruktion från andra via talat språk och 
demonstration (Csibra and Gergely 2011).



Digital läsning

• Delgado m. fl. visade 2018 i en artikel med titeln ”Kasta 
inte bort era tryckta böcker” att tryckt text gav högre 
läsförståelse än samma text i digital form. Ett väldigt 
intressant resultat var att den effekten blev starkare med 
tiden. Det vill säga eleverna lärde sig inte läsa digital text 
med tiden, tvärtom så blev läsförståelsen sämre vid digital 
läsning. Kanske beroende på ändrade sätt att läsa. Deras 
studie var en metastudie som byggde på 171 055 
deltagare (Delgado, Vargas et al. 2018).
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”En tolkning av allt detta är 
att byggandet av djup, 
konceptuell förståelse och 
tänkande av högre ordning 
kräver intensiv interaktion 
mellan lärare och studenter, 
och att tekniken ibland 
distraherar från detta 
värdefulla mänskliga 
engagemang (OECD 2015 s. 
3).” 
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Behöver vi en 
ordentlig 

diskussion om 
läromedel?

• Läromedelsfientlighet? 
• Läromedel som 

fortbildning - 
lärarhandledningar 

• Läromedelsforskning? 
• Läromedelskunskap?



• En engelsk studie visar också att länder med 
goda skolresultat i internationella 
kunskapsmätningar ofta satsar på att producera 
läromedel av hög kvalitet.  

• Författaren citerar också en forskare som skriver: 
”Attityden i utbildningskretsar i detta land har 
varit mer negativ mot läroböcker än i många 
andra länder, det i en sådan utsträckning att en 
antiläroboks-anda kan postuleras”. 

Oates, Tim (2014) Why Textbooks Count. A Policy Paper. Cambridge Assessment. Cambridge University.





• ”Under lärarutbildningen … har vi fått ta del av 
tips och idéer om hur vi kan utforma 
undervisningen främst utifrån att använda annat 
material än en lärobok”. 





• I initiala studier har vi märkt att 
lärarhandledningar till olika läromedel inte 
används särskilt mycket av svenska lärare …



• I initiala studier har vi märkt att 
lärarhandledningar till olika läromedel inte 
används särskilt mycket av svenska lärare …

• Vidare verkar det som att flera svenska 
lärarhandledningar har en tendens att förstärka 
det mycket utspridda arbetssättet i svenska 
matematikklassrum där elever löser uppgifter i 
sina böcker i sin egen takt





• Forskning visar också att finska klasslärare 
använder lärarhandledningar i stor utsträckning 
och att de upplever att dessa hjälper dem förnya 
sin undervisning (L. Pehkonen, 2004).



• Forskning visar också att finska klasslärare 
använder lärarhandledningar i stor utsträckning 
och att de upplever att dessa hjälper dem förnya 
sin undervisning (L. Pehkonen, 2004).

• Vidare är det fokus i finska lärarhandledningar 
på design av enskilda lektioner med en variation 
av aktiviteter som går ut på att stödja lärandet av 
det aktuella området och som främjar 
utvecklandet av olika förmågor.



Vad läromedel kan göra

• Stödja och utveckla undervisning


• Ge likvärdig och pedagogiskt planerad tillgång till ett 
ämnesinnehåll


• Forskningsstöd





Digitaliseringarna är bara teknik!
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Digitaliseringarna är bara teknik!

Där Sverige nu är extremt



I Sverige, Finland och Norge är andelen elever som 
menar att läsning är slöseri med tid 38–40 procent. 
I Danmark och Island är motsvarande andel 31 
procent medan andelen i OECD-länderna i 
genomsnitt ligger på drygt 28 procent.  

I Sverige, Finland och Norge har andelen elever 
som tycker att läsning är slöseri med tid ökat med 
10–11 procent enheter jämfört med 2009.  

”Rackarns allvarlig signal”



• Kunskapssyn och pedagogisk ideologi


• En lärar- och läromedelsfientlig ideologiskt formad 
konsekvens av dålig filosofi och pedagogik.





• Vi behöver beskriva och tydliggöra varför en lärare är 
den viktigaste hårdvaran i skolan, och att skicklig 
undervisning är den viktigaste mjukvaran.



• Vi behöver beskriva och tydliggöra varför en lärare är 
den viktigaste hårdvaran i skolan, och att skicklig 
undervisning är den viktigaste mjukvaran.

• Varning för individualiseringen som dyker upp om och 
om igen när man gör felslutet att man i skolan ska 
optimera individers lärande.



Skolverket



Skolverket
”En tolkning som utifrån detta synsätt gjordes från såväl 
statligt, kommunalt som fackligt håll och som fått stor 
spridning innebär att kunskap inte går att 
förmedla eller överföra från en individ till en 
annan, från den som undervisar till den som 
lär.”



Skolverket
”En tolkning som utifrån detta synsätt gjordes från såväl 
statligt, kommunalt som fackligt håll och som fått stor 
spridning innebär att kunskap inte går att 
förmedla eller överföra från en individ till en 
annan, från den som undervisar till den som 
lär.”

”Lärarens undervisande roll tonades på så sätt ner till att 
stödja och handleda medan ansvaret för elevens 
kunskapsutveckling i betydligt större utsträckning lades 
på eleven själv” 
(Skolverket. 2003. Rapport 221, Lusten att lära - med fokus på matematik).
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ave.Sweden

1-10
11-20
Others

Science	
ranking:

More	‘enquiry-
based’

More	‘teacher-
directed’

PISA	science	
(2015)



Factors associated 
with Science 
performance
Multilevel regression models 
of education systems, 
schools and students

Index	of	teacher-directed	
instruction

Index	of	enquiry-based	
instruction



• In Sweden, across four waves of TIMSS, relating to daily 
life was a negative predictor of achievement, whereas 
memorizing formulas and listening to the teacher were 
positive predictors. 


Instructional Science
pp 1–18 | Cite as

Using TIMSS items to evaluate the effectiveness of different 
instructional practices 

• Authors 
Authors and affiliations

• Kimmo ErikssonOla Helenius and Andreas Ryve

https://link.springer.com/journal/11251


Jarl, M., et al. (2017). Att organisera för skolframgång. Stockholm, 
Natur & Kultur.

• målinriktad ledning 

• kollektiv organisering av ledningen 

• målinriktad ledning på förvaltningsnivå 

• samarbete med fokus på undervisning 

• höga förväntningar på eleverna 

• kartläggning och uppföljning av elevernas 

kunskaper 

• anpassning av undervisningen 

• lärarledarskap i klassrummet (sid. 70) 



Tvärtom på bra skolor
• ”Lärarna på de framgångsrika skolorna utövar ett tydligt 

ledarskap i klassrummet. .… I praktiken innebär det ett sådant 
ledarskap lärarstyrd undervisning och helklassundervisning, 
dock inte utan inslag av andra arbetsformer.” (sid. 89)


• ”Och vi har katederundervisning… (sid. 90)”. 


• ”Sammantaget verkar det tydliga ledarskapet i klassrummet i de 
framgångsrika skolorna ta sin utgångspunkt i en traditionell 
undervisning där lärarnas förmedlande och ibland auktoritära 
undervisning står i centrum. (…) 


• Lärarledarskapet verkar ha fått renässans efter en period av 
elevernas ”eget forskande” (sid. 91)”. 

Jarl, Blossing & Andersson 2017



Inga till några 
lektioner

Några till 
många lektioner

Många till alla 
lektioner

Lärarledda metoder

U
nd

er
sö

ka
nd

e 
m

et
od

er

Inga till 
några 

lektioner

Några till 
många 

lektioner

Många till 
alla 

lektioner

Genomsnittlig poängökning
Genomsnittlig poängminskning

Andel av eleverna                  

Den mest lyckosamma 
kombinationen verkar vara 
lärarledd undervisning i de 
flesta till alla lektioner och 

undersökande i några



• Läroplanen: Skolans uppdrag är att främja lärande där individen 
stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.


• Kursplanen i historia: Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 
tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för 
nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick 
över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat 
samhällen och kulturer.


• Finland: I historieundervisningen ska eleven lära sig att kritiskt behandla 
information från olika aktörer och hur man handskas med olika slag av 
historiska källor. Genom undervisningen ska eleverna även få insikt i 
villkor för historieforskningen, framför allt dess strävan efter att skapa en 
så tillförlitlig bild av det förflutna som möjligt utgående från det 
källmaterial som finns. Undervisningens syfte är att utveckla elevers 
förmåga att analysera historia och historiska texter: förmåga att 
tillgodogöra sig historiska källor och göra kompetenta tolkningar av deras 
betydelse och roll. 
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Shulman, L. (1987). "Knowledge and Teaching: 
Foundations of the New Reform." Harvard 
educational review 57(1).

(Finns översatt i: Hjelm, S., et al., Eds. (2018). 
Nyckeltexter i utbildningsvetenskap. Stockholm, 
Natur & Kultur.)

Shulman, Lee S. (1986) Those Who Understand: 
Knowledge Growth in Teaching. Educational 
Researcher, Vol. 15, No. 2. (Feb., 1986), pp. 4-14.

Vilken är lärares  
professionskunskap?
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Professioner  
(efter Shulman 1998)

• Tjänar andra – som i ett kall

• Teoretisk och akademisk förståelse

• Skicklig praktik

• Utövande av gott omdöme

• Behov av att lära av och i sin praktik

• Professionell gemenskap



• Hon var som en dirigent för en symfoniorkester, ställde 
frågor, sökte efter alternativa svar, lockade fram de blyga 
medan hon begränsade de ivriga. Det hände inte mycket i 
klassrummet som inte gick genom Nancy, vars 
takthållning och ledning, struktur och utläggningar, 
kontrollerade rytmen i klassrummets liv. (Shulman 1987 s. 
2. min översättning).


• Hennes kombination av ämneskunskaper och pedagogisk 
skicklighet var helt enkelt bländande (Shulman 1987 s. 2 
min översättning)
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