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Inledning  
Det är svårt att som lärare veta hur man bör agera enligt forskningen. Inte minst för att forskningen 
ibland verkar komma fram till olika resultat. Men också, för att forskningen ibland endast tittar på en 
isolerad aspekt och till exempel tycks glömma att undervisning sker i unika kontexter. Det finns också 
sådant som tas för sant men som sedan visar sig vara helt fel, se till exempel författaren och före 
detta undervisningsrådet vid Skolverket, Per Kornhalls svarta lista, som han presenterade vid LÄS2 
2019.   
  
Vi har fått höra att eleverna ska ha återkoppling, och helst på en gång. Frågan är vad som menas med 
på en gång i ett undervisningssammanhang. Samma lektion, samma dag, samma vecka? Annan 
forskning, som dock inte har tagits upp här, pratar om hur återkoppling ska vara utformad för att 
vara elevernas kunskapsutveckling till gagn. Kanske snubblar vi här över ytterligare en förenkling och 
låter snabbhet gå före kvalité. Den gyllene medelvägen ropar någon, och vi undrar hur den ser ut.  
  
Frågan är också; vad av det som vi idag matas med och tycker låter som självklart, kommer i 
framtiden att vara med på Kornhalls svarta lista? Vi är alla ganska överens om att en hel del gått fel i 
svensk skola på vägen fram till det som vi har idag. Därmed all anledning till en skeptisk inställning till 
det som nu presenteras som undergörande. Som alltid krävs dock flera bollar i luften samtidigt 
eftersom svensk skola behöver utvecklas och vara öppen för de metoder som kan leda till 
resultatförbättringar.   
  
1) Vilka delar är särskilt intressanta i perspektivet av din egen undervisning?  

Som språklärare är vi mycket bekymrade över att så många ungdomar upplever läsning som slöseri 
med tid. Vi önskar mera kött på benen. Vi funderar exempelvis på hur det ser ut i länder där skolan 
inte är lika digitaliserad och vi undrar om den ökade invandringen spelar in. Oavsett så är det viktigt 
att välja berättelser som tilltalar eleverna, vilket inte är helt lätt. Om möjligt bör vi försöka att 
samarbeta mera med exempelvis bibliotekarier.  I gruppen tror både lärare i svenska och engelska 
på att ägna mera lektionstid åt tyst, egen läsning för att söka stimulera läsandet. Det är också viktigt 
med hur eleverna bearbetar det lästa, och då kan läslogg vara ett sätt. Många elever idag väljer att 
“youtuba” efter information istället för att googla. Läs att man alltså hellre lyssnar än läser. En 
möjlig förklaring till det är att vi upplever att eleverna blir allt sämre på att översiktsläsa. Det 
innebär att när de får upp träffar i en sökmotor så tvingas de ändå läsa ganska mycket information. 
I gruppen finns lärare som har testat att ge läsläxor på mellanstadiet om 15 minuters läsning 
hemma om dagen vilket även flera år senare ger goda resultat i den gruppen.   
  

Digitaliseringen har hamnat i skottgluggen för allt starkare forskarartilleri. Det tycker vi är med rätta. 
Kursen har stärkt oss i att använda digitala verktyg i begränsad utsträckning. Intressant här var att 
det är projektorn som har störst positiv effekt (Kornhall 2020).  

  
Digitaliseringens utmaningar är många. En är att en väldigt stor andel av medlen tycks ha använts till 
att köpa in hårdvaror. Då har endast bottenskrap funnits kvar på kistbotten för att utbilda personalen 
och knappt det för att köpa in kvalitativa, digitala läromedel och lärverktyg.   
  
När pendeln nu verkar svänga gällande digitaliseringen, så är det viktigt att vi inte blir 
totalkonservativa. Det finns positiva effekter av digitaliseringen. Exempelvis direktkontakt med 
eleverna, möjligheten att kommentera på ett mer utförligt och direkt vis samt att eleverna kan spela 
in sig själva, exempelvis när de övar uttal i främmande språk eller när de har boksamtal utan 
närvarande lärare. Vi minns också, och tar till oss av, att den starkaste positiva effekten av 
digitalisering är, åtminstone hitintills, projektorn (Kornhall 2020). Undervisning ska vara lärarledd.   

  



2)  Skulle du kunna utveckla några didaktiska tillämpningar som du och dina kollegor skulle kunna 
använda inom ditt ämne som berör det didaktiska som föreläsarna har talat kring?   

  
Vi tycker att spelifieringen erbjuder vissa möjligheter så som verksamhetsutvecklare tillika doktorand 
Adam Palmquist 2020, uttrycker i både bok (2018) och föreläsning (2020). Kunskapsträd bidrar enligt 
vår mening till att tydliggöra ett arbetsområdes innehåll, och får det att framstå som mindre 
oöverstigligt. Över huvud taget ser vi att det inom spelifiering finns flera goda visualiseringsverktyg 
som vi lärare kan använda oss av. Inom spelifieringen framförs också vikten av att ha flera 
korta småprov. Det harmonierar med vad professor Torkel Klingberg (2019) sa i sin föreläsning i 
september om testing. Vi har sagt att vi ska testa detta vilket vi står fast vid. När vi börjar planera 
kring det, så undrar vi dock vad som menas rent konkret. Hur många småprov är korta småprov? Och 
hur ofta är ofta? Tillbaka till ett bidrag från spelifieringen så är det att hos oss lärare förankra 
“iterationstänket” (Palmquist 2018). Vi menar på att det ökar chansen att man som lärare säger 
“försök igen” istället för att med obetänksamma kommentarer dra ned eleven. Ytterligare ett bidrag 
från spelifieringen är att försöka börja enkelt så att alla elever får känna att de lyckas.   

  
Något betydligt svårare inom spelifiering är att inte gå vidare innan alla är med på tåget. Det var en 
tanke som även Kornhall lyfte mot slutet av sin föreläsning. Vi frågar oss dock i vilken utsträckning 
som det faktiskt är möjligt. Vår erfarenhet är dels att det tar mycket lång tid (år!) innan en del elever 
skulle vara ikapp samtidigt som fördjupningsuppgifter riskerar att bli en slags “vattentrampning”. 
Något vi inte riktigt fick ihop i Palmquists framställan var att elever som behöver längre tid ska 
bedömas på färre kunskapskrav. Men det rimmar illa med att vi ska bedöma alla elever på alla 
kunskapskrav. Det beskrivna förfarandet riskerar att bli en allt tyngre ryggsäck som till sist drar ned 
eleven.   

  
Spelifieringen talar även om flow (Palmquist 2018:50) och är något som har diskuterats av elevrådet 
på en av våra skolor. Eleverna menade på att lärarna kan störa dem när de är inne i arbetet. Då är vi 
tillbaka till behovet av att som lärare besitta en finkalibrerad fingertoppskänsla. Men också att ha en 
dialog med eleverna om detta.   

  
3) Vilka möjliga utvecklingsområden ser du mellan din undervisningspraktik och en fortsatt 
utveckling i perspektivet av föreläsningarna?   

  
Vi delar helt tanken om att det är viktigt med goda läromedel då de är kvalitetsgranskade. Det 
berättade Camilla Bedroth, läromedelsutvecklare vid Studentlitteratur vilket även Kornhall (2020) 
tryckte på. Vår slutsats är att det vore fel som lärare att helt släppa papper. Samverkan är det viktiga. 
När det kommer till läromedel så tycker vi att det var en viktig poäng som Bedroth att läromedel gör 
elever mindre stressade och hjälper läraren att strukturera undervisningen.   

  
Thomas Nygren, docent i historia vid Uppsala Universitet (2020) var helt inne på att anteckningar ska 
tas, och det med penna. Vår erfarenhet är att det är svårt att få eleverna att anteckna. Samtidigt så 
upplever vi att eleverna är mer med på tåget när de väl antecknar. Kanske att powerpointbilder här 
kan vara ett aber, då risken är att det går för fort framåt. Det blir ett annat tempo när läraren 
antecknar direkt på tavlan. Å andra sidan kan powerpointbilder erbjuda 
visualiseringsstöd och ger möjlighet till repetition.   

  
Nygren visade att nationella prov som görs digitalt leder till sämre elevresultat. Vi ifrågasätter om det 
gäller även för uppsatsdelar inom språk. Strävan bör hur som helst vara att göra eleverna mer 
medvetna om hur de bör gå till väga när de skriver uppsatser. Många sätter bara igång på vinst och 
förlust. Här skulle tankekartor och kladdskrivande för hand innan man skriver rent vara att föredra. 
Vid nationella provet bör eleverna absolut ha tillgång till, och använda sig av kladdpapper.  

  
 



4) Vilka samverkansområden ser ni skolor och skolformer emellan?   
Vi har påbörjat ett arbete med att sammanställa vilka skönlitterära böcker som läses på kommunens 
högstadieskolor. Detta för att försöka få syn på läsningens röda tråd. Om det ska bli något mera än 
ett initiativ krävs dock fortsatta möjligheter till samverkan, dialog och utbyte. Nätverksträffar är 
berikande och bör planeras in tidigt, vilket faller tungt på skolhuvudmän och rektorer. Förslagsvis kan 
träffarna utgå från vissa teman som vi samverkar kring, och utbyter erfarenheter om.  Det kanske 
första som borde kunna göras är att tillse att det finns en väl fungerande digital plattform för att 
diskutera med kollegor på olika skolor. Då behöver till exempel ämnesbehörighet framgå.  

  
Vi anser att det kan samverkas mer om den digitala kompetensen hos eleverna. Hur ska den se ut? 
Syftet är att eleverna i högre utsträckning ska känna igen sig vid skolbyten och övergångar. Gruppen 
har, i det här sammanhanget, påbörjat en diskussion om läromedel och lärverktyg. Frågeställningen 
är om vi i högre utsträckning bör ha gemensamma läromedel. Sett till 
kompetensförsörjningsproblematiken kan ett gemensamt läromedel vara att föredra, särskilt inom 
mindre ämnen där olegitimerad kan sakna legitimerade kollegor på enheten.    
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