
Reflektioner från samhällsgruppen utifrån modul 4. 
 
Vi finner många aspekter intressanta från modul 4 och här följer några av de tankar vi 
diskuterat. 
 
Att träna på att läsa digitalt är väsentligt enligt Camilla Bedroth eftersom unga i dag läser 
mer digitalt och inte fått sin läsinlärning digitalt. Läskunnigheten är svag när det gäller att 
läsa på skärm.  
 
Skäl till att använda läromedel är flera och detta beror bland annat på att innehållet är 
kontrollerad i läromedel, innehållet följer läroplanen och likvärdigheten ökar i landet. Andra 
skäl är att föräldrasamverkan blir större och arbetsbördan mindre för lärare vilket stöttar 
läraren i undervisningen. Att använda läroböcker blandat med annat material och andra 
resurser är grundläggande för undervisningen. En reflektion som gruppen gör är att ett bra 
läromedel kan vara en ovärderlig resurs för lärare att genomföra uppgifter och 
arbetsmoment. Lärarhandledningar är ett stöd som hjälper att få god undervisning. 
 
Per Kornhall påvisade i sin föreläsning att läromedel har varit något negativt i skolvärlden 
och framförallt i lärarutbildningen. Detta har gett lärare som använder läromedel dåligt 
samvete och bra lärare skulle göra sitt eget material. Vi tolkar föreläsarnas budskap som att 
det är av värde att använda läromedel som är beprövat och utgivet av förlag som något 
positivt.  
 
Per Kornhall menade att läraren är den viktigaste hårdvaran för lärandet och 
individualiseringen har gått lite för långt. Undervisningen bör vara kunskapsstyrd av läraren. 
Han sa även att OECD-länderna med höga resultat har mer lärarledd undervisning. Medan 
den svenska skolan har varit mer elevstyrd.  
 
Detta knyter till föreläsningen med Adam Palmquist som pratade om att individanpassa med 
spelifiering där varje elev ska arbeta utifrån sin nivå och gå vidare när kunskapen är nådd. 
Även om det är få val som elever ska få göra så betyder detta att många olika aktiviteter 
pågår i klassrummet samtidigt. Det innebär ett stort arbete och ansvar för läraren som ska 
ha koll på ett stort antal elever som dessutom behöver få snabb återkoppling på sitt arbete. 
Palmquist menade även att arbetsområden bör vara uppdelade i små delar där kunskaper 
testas kontinuerligt. Detta kan vi se ett problem med speciellt på högre nivå då det kräver 
mycket tid för rättningsbördan blir större under en längre tid. Samtidigt kan kunskapen 
testas genom andra metoder än prov och de små delarna kan ses som övningar eller 
kontrolleras på andra sätt än prov.  
 
Adam Palmquist ställde en fråga till oss i salen att fundera på. Frågan var ”Finns det 
möjlighet i ditt klassrum för alla elever att arbeta i sin egen takt?” Målsättningen är att detta 
ska ske men svårigheten ligger i att tidsbristen gör att man måste gå vidare till nästa 
arbetsområde. Viss pedagogik som exempelvis montessoripedagogiken arbetar 
grundläggande med att eleverna ska få arbeta i sin egen takt. Trots detta är det svårt i alla 
områden.  
 



Modulen avslutades med en föreläsning av Tomas Nygren som pratade om kritiskt tänkande 
i den digitala världen. Det var uppfriskande att få göra praktiska uppgifter efter att fått 
teorier och forskning presenterat för oss. Det kritiska tänkandet är svårt för oss lärare och 
ännu svårare för elever trots att många unga tror att de kan detta. Vi fick göra omvänd 
bildsökning vilket visade sig vara mycket svårt även för oss som är utbildade och ska 
undervisa och lära elever detta. Det visar att det finns många hinder att kliva över för att 
elever ska få denna kunskap med sig i ett livslångt lärande.  
 
En diskussion som kan finnas på skolor är att lärare mellan olika ämnen tror att en elev som 
kan källkritik i ett ämne kan det i alla ämnen. Forskningen visar att det inte betyder att 
elever besitter samma kunskaper i olika ämnen. Forskningen Nygren presenterade visade att 
en matematiker och en historiker inte tänker ur samma perspektiv och att kunskapskraven 
ser olika ut.  
 
Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i vår undervisning i samhällskunskap kring kritiskt 
tänkande och dessutom fick vi praktiska och elevnära uppgifter som kan användas direkt i 
klassrummet. En uppgift som kan användas i klassrummet är spelet badnewsgame.se. Spelet 
kan användas av elever som kan arbeta tillsammans och lära av varandra. Efter spelet kan 
diskussioner föras med hjälp av lärarledda diskussioner. Detta knyter till Palmquist och hur 
spelifiering kan användas i klassrummet på ett effektivt sätt.  
 
 


