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”Jag har framfört åsikten att det är en nationell ekonomisk angelägenhet att 
öka skolprestationerna och att enda sättet att lyckas med det är att förbättra 
lärarkvaliteten. Jag har också visat att man på sin höjd kan uppnå marginella 
resultat genom att gallra bort befintliga lärare och förbättra kvaliteten på de 
nya som söker sig till yrket. För att säkra vår ekonomiska framtid uppnår vi 
alltså bäst resultat genom att hjälpa de lärare som redan är i tjänst att bli 
mer effektiva.”

William, Dylan (2013). Att följa lärande (Birgitta Önnerstet, Övers.). Lund: Studentlitteratur AB

Bra lärare blir bättre

Dylan William
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27 lärare
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Två aktörer

Friskolor Kommunala 
skolor
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Två huvudsyften

Ämnesfokus
Samarbete
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Akademisk förankring

Elisabet Nihlfors
Dekan för fakulteten för 
utbildningsvetenskaper 
vid Uppsala universitet
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Internationell uppmärksamhet

Thomas Axelsson
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Samarbete ämnesvis över skolgränserna
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”Tycka om varandra, inte tycka om varandra”
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Fyra ämnesområden
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”Tycka om varandra, inte tycka om varandra”
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Två undervisningsformer

Föreläsningar
Seminarier



Föreläsningar

• 29 föreläsare
• 20 professorer
• 4 docenter
• 1 biskop
• från 14 universitet och högskolor
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Elisabet Nihlfors
Professor

Magnus Henrekson
Professor

Peter Gärdenfors
Professor

Torkel Klingberg
Professor

Matz Nilsson
Förbundsordförande

Jonas Jonson
Biskop

Camilla Bardel
Professor

Kerstin Sahlin
Professor
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Nätverk av föreläsare



Ulf Danielsson
Professor

Guje Sevón
Professor

Thomas Nygren
Docent

Inger Lindberg
Professor

Fredrik Jeppsson
Docent

Johan Lithner
Professor

Kenneth Nordgren
Professor

Per Kornhall
F.d. Skolråd
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Nätverk av föreläsare



Jan Hylén
Fil. dr

Sverker Sörlin
Professor

Adam Palmquist
Verksamhetsutvecklare

Håkan Plith
Projektledare

Per Olof Berg
Professor

Marcus Samuelsson
Professor

Jan Löwstedt
Professor

Lars Trägårdh
Professor
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Nätverk av föreläsare



Staffan Selander
Professor

Jonas Vlachos
Professor

Alli Klapp
Docent

Anders Jönsson
Professor

Christian Lundahl
Professor
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Nätverk av föreläsare
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Val av föreläsare
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Diskussioner
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Diskussioner
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Sex moduler

Profession och 
kognitiva processer

Ämnesbevakning och 
informationssökning

Forskningsbaserad 
ämnesdidaktik

Läromedel och 
lärverktyg

Ledarskap Bedömning och betyg
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Kursens upplägg



1. Hjärta, gener och jävlar anamma 
(Torkel Klingberg)

2. Tredjespråksinlärning 
(Camilla Bardel red.) och Lärarens 
återkomst (Jonas Linderoth)

3. Vårt klot så ömkligt litet 
(Ulf Danielsson)

4. Det spelifierade klassrummet 
(Adam Plamquist)

5. Lärandets ordning och reda 
(Marcus Samuelsson)
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Litteratur
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Litteratur
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Webb
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Webb



Skolan i samhället
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Peter Gärdenfors
Professor

Ulf Danielsson
Professor

Jonas Jonson
Biskop

Sverker Sörlin
Professor

Lars Trägård
Professor

1. Kognitiva processer
2. Upptäckten som skakade världen 

– om gravitationsvågor och 
svarta hål

3. Forskning och undervisning i en 
postsekulär tid

4. Angår oss Antropocen?
5. Står Sverige inför en tillitskris? 

Det svenska samhällskontraktet 
under tryck
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Populär vetenskap
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Sammanfattande omdöme



Skulle du idag rekommendera den här kursen 
för andra lärare och i så fall varför?

• Ja, definitivt. Det har varit superlyxigt att få 
ta del av föreläsningarna, och även den lilla 
tid man fått till att diskutera med kollegor 
från andra skolor har varit mycket bra.
• Att vi lärare stärks genom att få ta del av 

varandras erfarenheter och påminns om att 
vi inte är ensamma. Att kommunen visar sin 
vilja att stödja vår bransch känns enormt 
bra!
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Skulle du idag rekommendera den här kursen 
för andra lärare och i så fall varför?

• Ja, absolut. De allra flesta föreläsningarna 
har varit intressanta och aktuella, bra med 
olika fokusområden som har rört oss alla 
trots att vi har olika ämnen. Nyttigt att få 
träffa lärare från olika skolor och prata om 
saker vi möter i vår vardag.
• Mycket bra föreläsare, proffsigt upplägg, 

mycket bra att skolor samarbetar mellan 
gränser, årskurser och friskola/kommunal 
skola. Lärorikt och intressant.
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Skulle du idag rekommendera den här kursen 
för andra lärare och i så fall varför?

• Ja, absolut. Den stora spridningen av 
föreläsare och olika ämnen gör hela 
upplägget väldigt intressant. Det är många 
gånger inte ämnet i sig som är det mest 
användbara och applicerbara, utan hela 
konceptet. Input från de olika teman som 
har varit skapar nya tankar, reflektioner på 
olika sätt.
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Nästa steg…
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Nästa steg…
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Nästa steg…
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…mot målet!

www.skolstadenstrangnas.se
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…mot målet!

www.skolstadenstrangnas.se

https://www.skolstadenstrangnas.se/

