


Det som idag blivit tydligt kan lite kärnfullt formuleras som att nu handlar det inte bara om 
att eleverna ska kunna det centrala innehållet, utan också om att förstå det; uttryckt i form av 
kursplanernas ämnesspecifika förmågor och kunskapskrav.  Detta innebär att lärare måste få 
möjlighet att bevara och utveckla sin förtrogenhet med undervisningens innehåll och hur detta 
innehåll kan kommuniceras på ett åldersadekvat sätt i undervisningen. 

Skolverket har genom sina referensgrupper, i samband med genomförandet av Lgr11, fått 
klart för sig att relativt många lärare upplever ett visst mått av osäkerhet inför delar av ämnesin-
nehållet, kursplanernas krav och bedömning. Detta gäller inte minst för lärare som undervisar 
i orienteringsämnena i årskurs 1–6. Mot bakgrund av detta uppdrog Skolverket åt Sten Arevik 
att arbeta fram ett material som kan ligga till grund för ett lokalt utvecklingsarbete. Materialet 
grundar sig på lektionsbesök och samtal med ett 15-tal erfarna lärare som undervisar i SO i 
årskurs 1 - 6. Materialet har sammanställts i sex reportage som redovisar och diskuterar en 
undervisning med hög autenticitet, som är beprövad och tillämpbar för andra; samtidigt som 
undervisningen korresponderar väl med de krav som anges i läroplan och kursplaner. 

Vi vill erbjuda fortbildningsinsatser som fokuserar på ovanstående beskrivna problem och som i 
vid mening utgår från Skolverkets material. Vi gör detta företrädesvis i förhållande till SO-ämne-
na, men även på ett mer generellt plan till i förhållande till alla ämnen. Fortbildningens innehåll 
kan anpassas till de önskemål som finns i den specifika skolan eller kommunen. 

Fortbildningen syftar till att underlätta för lärare att utveckla och upprätthålla den didaktiska 
kompetens som är en förutsättning för de flesta elevers lärande.



Exempel på vad fortbildning kan omfatta:
 • Föreläsningar och genomgångar:
 • Bakgrund – teoretisk - historisk
 • Undervisningsexempel
 • Undervisningsmodeller
 • Undervisningsprinciper. 
 • Kursplanen, dess olika delar och hur de är tänkta att hänga ihop.
 • Bedömningsfrågor.
 • Övningar och konkretiseringar kring detta
 • Seminarier
 • Samtal
 • Sokratiska samtal
 • Workshop
 • Egna exempel
 • Bedömningsövningar utifrån elevexempel
 • Kommunicera ett innehåll
 • Professionellt samtal/kollegialt samtal
 • Individuell handledning utifrån lektionsbesök
 • Synliggöra lärarnas egen undervisning. 
 • Sammanställning av det material som arbetet vid skolan gett. Lärarnas egna  
  undervisningsexempel presenteras på konkret och principiell nivå.  



Inger Nordheden: Inger är mellanstadielärare och 
universitetsadjunkt vid Institutionen för språkdidaktik vid 
Stockholms universitet. Inger Nordheden har arbetat 
med lärarutbildning de senaste tio åren och skrivit ett 
stort antal böcker vilka behandlar hennes praktik från ett 
mångkulturellt område i Botkyrka och som bl a innehål-
ler beskrivningar av ett interkulturellt arbetssätt i många 
ämnen. 

Ann S Pihlgren: Ann är lågstadielärare och filosofie 
doktor och arbetar med forskning och skolutveckling vid 
bl.a. Ignite Research Institute och Stockholms univer-
sitet. Ann har arbetat inom alla stadier, med lärarutbild-
ning, kvalitetsutveckling, ledarutveckling, pedagogiskt ut-
vecklingsarbete i en rad kommuner och skolor i Sverige 
och även utomlands. Ann har också skrivit en rad böcker 
om didaktik, tänkande och filosoferande, elevinflytande 
och fritidshemsverksamhet. 

Sten Arevik: Sten är ämneslärare och lektor vid lärar-
utbildning vid Stockholms universitet. Sten har arbetat 
inom alla stadier och de senaste 20 åren även med 
lärarutbildning, fortbildning och utvecklingsarbete. Han 
har haft uppdrag åt Skolverket och en rad kommuner 
och skolor. Sten har även skrivit böcker med fokus på 
kunskapsutveckling och är en uppskattad föreläsare och 
seminarieledare, som håller fokus på undervisningens 
utmaningar ur lärarens klassrumsperspektiv.

Vi som arbetar med fortbildningen är: 

Inger är huvudansvarig och samordnare för projektet. Det är till henne ni mailar eller ringer för 
att göra en intresseanmälan. Mail: i.nordheden@gmail.com. Telnr: 072 525 46 46


