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Arbetssätt och kursmiljö

Håkan Plith 9



10Håkan Plith



11Håkan Plith



12Håkan Plith



13Håkan Plith



14Håkan Plith



Öppna frågor
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12. Vad skulle du vilja ta bort från kursen, alternativt förbättra?
• Vår grupp är lite spretig med olika ämnen och årskurser. Svårt att få till bra diskussioner på samma nivå. 

Några av lärarna har inte heller anmält sig till kursen/projektet utan blivit "utsedda" av sin rektor utan att 
egentligen veta vad det handlade om.

• Förbättringen delvis ligger på den egna enheten, att ges tid till arbete/läsning.
• Mer tid för samarbete i gruppen
• Jag tycker att allt är bra, lite mer reflektion och gruppdiskussioner och mer tid för diskussioner om vi får 

gruppuppgift som ska lämnas in.
• Lite mer diskussionstid i grupper.
• Varit en hel del bakåtblickar om varför det är tokigt i dagens skola, gärna mer framåtblickar hur det ska bli 

bättre
• Övningarna/uppgifterna kring vilka gruppen ska prestera tillsammans är inte helt tydligt formulerade och de 

hjälper mig inte att utvecklas som lärare. Gruppen är heller inte intresserad av att arbeta tillsammans, vilket 
innebär att uppgifterna endast blir ett stressmoment. Jag har diskuterat tillsammans med deltagare från de 
övriga grupperna istället under raster/luncher/på min fritid.

• Mer arbete i ämnesgrupperna.
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13. Skulle du idag rekommendera denna kurs för andra lärare på din skola, och i så 
fall av vilka skäl?
• Ja
• Bra föreläsare
• Ja. Otroligt hög nivå på föreläsare och utbytet med de andra i min ämnesgrupp har varit väldigt givande (och 

känns som att det kommer fördjupas ännu mer med tiden)
• Ja, på grund av föreläsningarna, kurslitteraturen och utbytet från andra kursdeltagare. Vilka processer kursen 

sätter igång i huvudet!!! Vilket är menat på ett positivt sätt. Kursen har på alla sätt varit en väldigt positiv 
upplevelse och jag ångrar inte att jag tackade ja till att gå.

• Ja, intressanta föreläsningar och möjlighet att lära känna och bolla idéer med ämneskollegor vid andra skolor.
• Absolut. Jag ser fram emot varje kurstillfälle: Viktiga teman, intressanta föreläsningar. Man får båda tips för 

vardagen och insyn i aktuell forskning.
• Absolut! Mycket värdefullt att träffa andra lärare i kommunen samt att bli inspirerad av kunniga föreläsare.
• Absolut! Uppdatering på aktuell forskning, samarbete mellan lärare.
• Ja, jag tycker det är en förmån att få ta del av innehållet och bli inspirerad och få utvecklas som lärare (och 

människa).
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• Ja, för det är viktigt att reflektera över vad man gör som lärare, ta del av den senaste 
forskningen, samt fokusera på sig själv i sin lärarroll.

• Föreläsningarna har i stort varit fantastiska. De har givit andra infallsvinklar.
• Utveckla lärarkompetens och ta tillbaka tankarna om vad vårt arbete handlar om.
• Ja, det skulle jag. Intressanta föreläsningar som verkligen sätter igång tankarna och väldigt 

trevliga lärare/ansvariga för projektet som man kan skapa samarbeten med. Att möta lärare 
från andra skolor och på så sätt skapa kontakter är väldigt värdefullt anser jag.

• Riktigt bra föreläsare och kurslitteratur så jag skulle definitivt rekommendera den för andra. 
Lite oklart fortfarande vad det övergripande syftet med kursen är.

• För föreläsningarnas skull, ja absolut. Bra anslag som väcker tankar och funderingar. Men 
med kommentaren att de får vara beredda på att ta av ledig tid eller av planeringstid för att 
hinna med det arbete som inte sker på plats. Läsning av litteratur samt arbeten till 
modulerna. Jag vill hitta läsa böckerna på djupet, men den tiden finns inte riktigt just nu.
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• Absolut, det här är läsårets guldklimpar. Vilka fantastiska föreläsare! Ett stort plus 
är att alla får lyssna till alla ämnen, det är ju dessutom det vi förväntar oss av och 
önskar av våra elever - ett bredare intresse än bara det "jag gillar". Det ger så 
mycket mer. Jag är jättenöjd med dagarna.
• Mycket intressanta föreläsare
• Att bolla sina tankar/erfarenheter med andra ämneskolleger är toppen!
• Det skulle jag verkligen kunna göra
• Skolan ska bedrivas på vetenskaplig grund. Denna kurs ger argument för 

vetenskaplig grund i det "politiska"
• Intressant och givande
• Ja, definitivt. Det har varit fantastiska föreläsningar som har gett mig mycket 

input, väckt tankar, sått idéer och engagerat mig. Jag uppskattar tempot och den 
högre teoretiska nivån.
• Den har ett bra djup som vi lärare behöver


