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Roadmap

• Belysa likheter och skillnader mellan träning i matematik med träning 
i olika idrotter
• Belysa några problem med skolboksundervisning
• Ge ett förslag till lösning
• Resonera om fördelarna med det



Friskis & Svettis

• Traditionell undervisning är som ett Friskis-pass!
• Medelpass vt 16 Friskis & Svettis Strömstad
• Man går dit och får allt!
• Uppvärmning, kondition, styrka, smidighet, stretch och avslappning

https://www.youtube.com/watch?v=ObpB9jixkZk


Matematik 1c

• Omvandlingar med och utan 
räknare
• Teorifrågor
• Ekvationslösning
• Tillämpning
• Litet försök till högre matematik



Matematik 5
• Grundläggande övningar
• Teorifrågor
• Tillämpningar
• Problemlösning
• Lite försökt till högre matematik



Årskurs 7
• Grundläggande övningar
• Tillämpningar
• Huvudräkning
• Resonemang om teorin
• Problemlösning



Är detta bra?

• Ja! 
• De som går till Friskis & Svettis får bra träning
• De som tar del av lektioner och gör övningar blir duktiga



Är det bra för alla?

• Nej!
• Idrottsskador
• Fobi för folksamlingar
• Lågt självförtroende
• Elitsatsande



Hur går träning till?

• Lite tid ägnas åt att praktisera slutmålet
• Teknikträning fotboll: passningar, inkast, skott på mål
• Teknikträning simning: vändningar, starter, utan armar/ben
• Inför hinder som gör aktiviteten svårare
• Konditionsträning
• Styrketräning
• Lagbildande aktiviteter



Tränaren

• Bokför idrottarens förmåga inom olika kategorier
• Styr träningen mer eller mindre individuellt
• Om något inte fungerar tränas detta speciellt
• ”Du är duktig rent tekniskt, men du behöver träna styrka i benen”
• ”Du har bra kondition, men du måste öva vändningar”



Matematikträning

• Tränar många saker samtidigt
• Alla tränar samma sak



Konstig progression

• Nästan ingen progression mellan åk 7 och Ma1 på gymnasiet
• Repetition en gång om året under denna tid
• Tar ingen hänsyn till att en elev saknar någon vital del efter denna tid

- De flesta problem beror på bristande förkunskaper

- Både tekniska och psykologiska problem

• Vi låter elever gå vidare utan uppföljning av uppenbara problem



Förslag på lösning

• Bestäm tydligt vad som skall behärskas på grundläggande nivå
- Teknisk och tillämpningar

• Använd ett läromedel som skiljer på olika sorters övningar
- Vad är övningarna egentligen övning på?

• Administrativt system
- Det måste gå att följa upp vad en elev kan eller inte kan

- Effektivare stödundervisning

- Repetition vid relevanta tillfällen



Förslag till tydliga övningskategorier
• Teknikträning

- Öva till man kan, med eller utan 
förståelse

• Begreppsträning
- Frågan ”Vad ska man ha det här till?” är 

irrelevant

- Som att träna med koner

• Tillämpningar
- Mer verklighetsnära än dagens 

skolboksproblem

• Problemlösning
- Nu är det meningen att det skall vara 

svårt

• Matematik
- Bevisföring



Repetition

• Vi ägnar mycket liten tid åt repetition idag
• Det finns stöd i forskning för när och hur mycket
• Måste ske på individnivå

- Speciellt för elever som genomgått stödundervisning!



Fördelar ur ett elevperspektiv
• Tydlig struktur leder fram till ett konstaterande om att man faktiskt 

kan något
- Nu har jag övat nog!

• Lättare att uppnå grit med tydliga avgränsningar
- Känsla av framgång

- Lättare att koncentrera sig 

• Bättre känsla av tidseffektivitet
- Tränar man vändningar i 30 min upplever man nog att man blivit bättre på det.

- Vad upplever man om man jobbat 30 min i boken?



• Roligare att vara personlig tränare
- ”Jag ser att du förstått hur man löser ekvationssystem, men för att det ska bli rätt måste du 

gå tillbaka och träna prioriteringsreglerna.”

- ”Allt grundläggande sitter, nu är det dags att gå vidare och träna för högre betyg.”

Fördelar ur ett lärarperspektiv



Fördelar ur ett skolperspektiv

• Bättre ekonomi med effektivare (stöd)undervisning
• Enklare att kommunicera om mål mellan stadier

- Fortbildning
• Ekonomisk vinst om viss grundläggande uppföljning kan digitaliseras 

(?)
• Minimala läromedelskostnader 

- Med det läromedel vi vill utveckla
- Vision!



Kostnader och nackdelar
• Vi får bara pengar för att vara Friskis-ledare

- Går inte ändra

• Kräver att elever fostras till att göra som läraren säger
- Ett övergående problem

• Kollision med lagar och regler
- Går att hantera

• Utvecklingskostnader
- Skapa läromedlet

- Utveckla det administrativa stödet



Konkret önskemål

• Medel för skapa en tydlig struktur i vad som skall läras
• Medel för att sammanställa övningar
• Medel för att utveckla ett administrativt stöd



Naturvetenskap



Samling för skolan –
Nationell strategi för kunskap och likvärdighet 





Skolutvecklingsprogram 2023



Lärares Professionsprogram
Introduktionsperiod

Lärare
Kvalificerad lärare

Särskilt kvalificerad lärare







Samhällsvetarna
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Strängnäs kommuns skolutvecklingsprogram 2023

”Verksamheter tenderar att tänka i stuprör vilket behöver ändras till en 
genomsyrande medvetenhet om att man är en del av en större helhet”

”Kulturen behöver förändras från att tycka om varandra, till att tycka om 
varandra och hitta vägar för att mer systematiskt nyttja den samlade 
kompetensen som finns hos medarbetarna”

”Ledorden är Vi Gör Varandra Bättre”



Strängnäs kommuns skolutvecklingsprogram 2023
”Verksamheter tenderar att tänka i stuprör vilket behöver ändras till en 
genomsyrande medvetenhet om att man är en del av en större helhet”
Förslag från oss
Möjliggöra pedagogiska möten mellan de olika skolorna
Fortsatt fortbildning för lärarna på alla skolor
Kommunen och Europaskolan fortsätter att driva LÄS och liknande 
projekt
Vår slutsats av LÄS
Vi gör varandra bättre och vår kompetens tas tillvara



Strängnäs kommuns skolutvecklingsprogram 2023

”Kulturen behöver förändras från att tycka om varandra, till att tycka om 
varandra och hitta vägar för att mer systematiskt nyttja den samlade 
kompetensen som finns hos medarbetarna”
Citat från föreläsning
”What´s worth fighting for in your school”  Elisabeth Nilfors LÄS 1 18/9
Vår slutsats 
Viktigt att mötas och få förståelse för skolornas olika förutsättningar
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Strängnäs kommuns skolutvecklingsprogram 2023
”Ledorden är Vi Gör Varandra Bättre”
”Grit är den enskilt största framgångsfaktorn….” Torkel Klingberg LÄS 1 18/9
Vår tolkning av Vi
Strängnäs kommun och Europaskolan
Skolledarna
Lärarna
Eleverna
Vår tolkning av Grit
Hålla fast vid långsiktiga mål
Driv, ihärdighet och jävlar anamma 





Läromedel
- Hur ser det ut i skolan idag?



Tim Oates



Datoranvändning i skolan - konsekvenser
● Multitasking
● Läsning
● Digitala verktyg i 

undervisningen



Läromedelspolicyn

● Struktur och 
tydlighet

● Likvärdighet
● Grund och spets



Strängnäs kommunala skolor - gemensam läromedelspolicy

Expertgrupp - Följer relevant forskning. Söker, testar, kontrollerar. 

Representanetr fån varje skola – Får och delger info.

Lärarna på skolan (i arbetslag och ämnesgrupper – väljer läromedel, lärverktyg och 
lärresurser

Kommunens alla elever har tillgång till relevanta och anpassade analoga och digitala 
läromedel av hög kvalitet. 



Så gör vi skolan bättre!
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…mot målet!

www.skolstadenstrangnas.se
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…mot målet!

www.skolstadenstrangnas.se

https://www.skolstadenstrangnas.se/


• LÄS II = Lärarfortbildning genom Ämnesmässig Samverkan
• KPU-s = Kompletterande Pedagogisk Utbildning med spets



http://www.skolstadenstrangnas.se/

Instagram
Facebook

http://www.skolstadenstrangnas.se/

