
Reflektioner kring LÄS: Modul 3 - språkgruppen 
 
 
Fråga 1: 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. 
 
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson lyfte i sin föreläsning fram flera 
framgångsfaktorer som kan stärka den svenska skolan. En av de mest centrala aspekter han 
uppmärksammade var kollegialt lärande. Det finns olika sätt att stärka detta i vår 
undervisning. Något som vi tror på är auskultation. Det kan ge mycket för oss som lärare att 
se hur andra lärare genomför lektioner. Det ger en ett berikande perspektiv på ens egen 
undervisning då det dels kan ge oss konkreta tips på saker vi kan förbättra och visar på att 
olika sätt att hålla lektioner fungerar för olika lärare. Dessutom kan man få en bekräftelse på 
de styrkor man har då man ser brister hos kollegor. Samtalet efteråt är även viktigt där man 
efter genomförd auskultation kan diskutera lektionens styrkor och svagheter. 
 
Vi anser dock att det inte fungerar att försöka imitera andra lärare. Det finns förvisso 
kvaliteter som är universella för alla lärare men det finns också mycket där olika lärare skiljer 
sig åt, utan att något behöver vara rätt och något annat fel.  
 
Trygghet och studiero är något som Fredriksson som anser betyder mycket för svensk skola. 
Detta håller vi med om. Med hjälp av god disciplin och tydliga ramar, dock kombinerat med 
mjukhet och ett stort engagemang. En lärare på Montessori har ytterst goda erfarenheter av 
detta.  
 
Vi förde i språkgruppen en diskussion kring frågan om hur långt det kollektiva lärandet bör 
gå. Kenneth Nordgren, professor i samhällsvetenskaplig didaktik vid Karlstad universitet, 
lyfte i en föreläsning fram vikten av att det kollektiva lärandet bör gå djupt för att kunna vara 
effektivt. Han anser att det bör handla om att man som ämnesgrupp samplanerar enskilda 
moment inom de olika ämnena/kurserna. Det framkom olika uppfattningar om detta i 
gruppen. En lärare tycker till exempel att ”det är skönt att vara själv inom sitt ämne” och 
jämförde med tidigare erfarenheter då hen samplanerade enskilda moment med andra 
lärare i samma ämne. En annan lärare ansåg att hen går mer emot att uppfatta yrket som 
kollektivt än tidigare, med mycket goda erfarenheter av samarbete. De samplanerar på en 
relativt detaljerad nivå och har t.ex. gemensamma prov. Samplanering kräver, oavsett vad 
man anser om det hela, mycket tid, vilket är svårt att få på många skolor. Samarbete som 
innebär att man gör samma saker parallellt i olika ämne men bedöms inte tillsammans är ett 
enkelt sätt att ge känslan av sammanhang.  
 
Utmaningen med elever som inte har svenska som modersmål, hur oerhört långt efter de 
ligger, 5-10 år, är ett mkt stort gap att ta ifatt. Kanske inte är en lösning att ha böcker på 
modersmålet då man inte vet om de har skolspråket på sitt modersmål. Svårt. Släpper upp 
eleverna för lätt. Vi ska inte förenkla utan lotsa dem vidare mot ett mer abstrakt och förtätat 
skolspråk. De handlar om att se elevernas nivå men att jobba med dem för att få dem att nå 
högre.  
 



 
Fråga 2: 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? 
  
Enligt Inger Lindberg, professor emerita i tvåspårkighet vid Stockholms universitet, kan man 
dela upp språket i skolspråk och vardagsspråk. Övergången från vardagsspråk till skolspråk är 
svår och elever kan ha svårt att förstå komplexa begrepps innebörd. Eller som Bronäs och 
Runebou i boken Ämnesdidaktik skriver ”för många är orden bara ord”. Många ord har dolda 
associationer och tankeinnehåll enligt Bronäs och Runebou. Vi kan använda oss av detta 
genom att när vi presenterar nya begrepp (skolspråk) hela tiden gå tillbaka och förklara, gå 
vidare i lagom hög takt med nya begrepp inom skolspråket och därmed lotsa in dem i detta 
språk. Det är viktigt att inte sänka vår språknivå utan att höja deras förståelse för ett mer 
avancerat språk. Bronäs och Runebou skriver att ”en undervisning som enbart bygger på 
åskådlighet för att elever ännu inte förstår abstrakta begrepp har missat något väsentligt. 
Även om eleverna ännu inte förstår ska läraren utmana och stödja den begreppsliga 
förståelsen.” (s.57) 
 
Kenneth Nordgren lyfte fram värdet av små formativa övningar. Han betonade att de inte 
behöver vara så stora. Vi har flera exempel på sådana övningar som vi använder ofta. En 
lärare fotograferar av whiteboarden i slutet så börjar nästa lektion med att man går igenom 
den. Andra lärare använder sig mycket av loggböcker där eleverna i slutet av en lektion 
skriver vad de har lärt sig en viss lektion. Time-timer är ett annat exempel på hur man kan 
anpassa t.ex. till barnen med koncentrationssvårigheter.  
 
Johan Sidenvall, lärare och doktor i matematikdidaktik Hudiksvall och universitetslektor vid 
Mittuniversitetet, talade i en föreläsning om hur man kan förbättra 
matematikundervisningen genom till exempel att eleverna ska själva skapa lösningsmetoden 
och även om vi inte undervisar i detta ämne anser vi att det fanns en del goda didaktiska 
tillämpningar som kan göras i språkämnen. Till exempel kan man låta eleverna läsa olika 
inledningar på noveller utan att det är utskrivet vad de ska hitta. Man kan jobba på liknande 
sätt i grammatik. Överlag lyfte Sidenvall fram att eleverna bör få mindre hjälp så att de ökar 
sin ansträngning. ”Gemensamt för undervisning med framgång är ansträngning”, enligt 
Sidenvall.  
 
Koppla matematikföreläsningen till att koppla ihop olika saker, t.ex. grammatik. Byggstenar, 
som lego. Problemlösning i fokus även i grammatik, läsa mentorstexter m.m. Ta bort hjälp i 
största allmänhet.  
 
Fråga 3: Hur kan ni lära av varandras undervisningskonst från olika skolor och skolformer? 
 
Vi i språkgruppen anser att det är centralt att träffas och ha allmänna och fria diskussioner. 
Mer kontakt mellan olika stadier, t.ex. genom frågan om vilka skönlitterära böcker som man 
läser i svenska på högstadiet. Mål: att underlätta övergången mellan olika stadier. Behövs 
dock mkt mer tid. Rektorer behöver ge tid till nätverksträffar. Det måste vikas tid för detta.  
 



Det kan bli lättare att komma överens om saker. Man behöver lära känna varandra först, 
särskilt om man ska bestämma saker som alla måste följa.  
 
Även auskultation mellan olika skolor och skolformer är ett alternativ som vi vill lyfta fram. 
För att kunna verkligen ta del av varandras undervisningskonst räcker det inte att berätta om 
den, man måste ta del av den.  
 


