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Denna vackra, varma junidag sitter 
jag i min ljuvliga trädgård och sum-
merar dagen. Årskurs 3 har tagit stu-
denten! Det är underbart att som lä-
rare få uppleva ungdomarnas glädje 
över att vara framme i mål. Tre års 
gymnasiestudier har klarats av och 
många studietimmar har spende-
rats.

Att som nybliven gymnasieelev kom-
ma underfund med vad som krävs i 
den nya skolformen kan ibland vara 
lite besvärligt. Kanske går det lite tid 
innan den bä-
rande tanken 
i framgångsri-
ka gy-studier 
blivit vardags-
rutin. Andra 
elever knäcker 
koden direkt och är väl förberedda 
med goda studiestrategier. I kurs-
utvärdering i åk 1 har det i år fram-
kommit att elever tycker att det 
var en märkbar tempoförändring i 
jämförelse med högstadiet och be-
svärligt med ”snäppet man hoppar 

från grundskolan till gymnasiet” . Att 
det kan upplevas så är väl ganska na-
turligt, anser jag. Eleven går från ett 
kunskapsstadium till ett högre så nog 
borde det märkas?!

Men vad kan då skolan göra för att 
stötta eleverna speciellt i kurser som 
anses som svåra? Vilken metod eller 
förhållningssätt utpekar forskningen 
som gynnsam?

Det har, med statistisk signifikans, 
visat sig att Supplemental Instruc-
tion, SI, även kallat samverkansinlär-

ning, gynnar både 
den person som är 
SI-ledare och del-
tagarna i gruppen. 
PAL – Peer Assisted 
Learning eller PASS 
– Peer Assisted Stu-

dy Sessions har samma grundtanke.

Syftet med SI är att hjälpa studeran-
de till goda studiestrategier och goda 
studieresultat.
Utmärkande för SI är att :
• det är ett kollektivt lärande

• elever/studenter som nyligen gått 
kursen/läst ämnet är SI- ledare

• det är ingen stödundervisning 
utan ett komplement till ordinarie 
undervisning

• deltagande i möten är frivilliga
• möten ska ske regelbundet (1 gång 

per vecka är rekommendationen)
• ledarna ska ha gått SI-ledarutbild-

ning (på Nationellt centrum för 
Supplemental Instruction)

• SI-ledarna arbetar ideellt och kän-
ner engagemang för studiefrågor

• deltagarna i SI-mötena får möjlig-
het till fördjupning i kursmaterial-
et, vilket kan ske på många olika 
sätt.

• deltagarna får möjlighet att inte-
grera kursens ämne med studie-
teknik.

På NFU har detta läsåret 3 elever pro-
vat på att driva SI-möten gymnasie-
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För mig är det väsentligt med trygga relationer I klassrummet. En god 
studiero är viktig för det kunskapsbyggande som dagligen pågår. Att 
vägleda eleven till förtrogenhet i hur han eller hon lär sig bra är en av 
mina pedagogiska hjärtefrågor. Gynnsamma studiestrategier ser olika 
ut för oss alla och att leta sig fram till varje individs kunskapsnycklar 
finner jag spännande.

Samarbete mellan kurser och ämnen är något som jag fokuserat på de 
två senaste läsåren. Eleverna bör ofta möta uppgifter som är ämnes-
övergripande, eller som kan användas som ”stafett-pinnar” till kom-
mande moment i andra ämnen. Det är viktigt att eleverna ser ”kun-
skapshelheter”. Min erfarenhet är att det kollegiala samarbetet gynnar 
elevernas lärande.

Min uppgift som lärare är bland annat att visa på på de många kun-
skapsdörrar som finns, så eleven själv går trygg igenom.

Kristin Adegran, förstelärare på Nils 
Fredriksson Utbildning. Adjunkt och le-
gitimerad lärare i biologi, kemi, geografi 
och naturkunskap.

”Syftet med SI är att hjälpa 
studerande till goda  
studiestrategier och  
goda studieresultat.”



elev till gymnasieelev.

Kevin, Towe och Adam i åk 3, natur-
vetenskaplig linje, gick SI-ledarut-

bildning i Lund i höstas. Vi valde att 
lägga SI-möten för matematik och 
för kemi 2/biologi 2. Årskurs 1 och 2 
på NA och TE erbjöds att delta i för-
söksprojektet.

Vårt första år med SI har alltså följd 
modellen gymnasieelev till gymna-
sieelev. Det finns framför allt SI-pro-
gram för högskola-universitet (stu-
dent till student). Även student från 
universitet/högskola kan vara SI-led-
are till gymnasieskolor. Tyvärr hade 
inte NFU i år möjlighet att få ta del 
av upplägget högskolestudent leder 
gymnasiegrupp. Vår förhoppning 
står till att vi kommer med framgent!
NFU:s SI-ledare planerade inne-

hållet för mötena och hade samråd 
med undervisande lärare för berör-
da kurser. Då det inte fanns möjlig-
het till en fast schemaposition blev 
det lite trixigt att hitta luckor i elev-
ernas schema för dessa SI-möten. 
Nationellt centrum för Supplemen-
tal Instruction förordar att skolan 
schemalägger mötespositioner men 
eftersom vi startade vårt försöksår 
med SI efter det att all schemalägg-
ning var spikad så fick vi pussla ihop 
det lite.

Hur gick det då?
Initialt var det aktivitet och en li-
ten trogen grupp elever besökte de 
späckade och glada SI-träffarna. Ef-
ter en tid in på läsåret blev det allt 
färre elever som deltog i mötena 
trots att de var mycket uppskattade. 
Det fanns önskan om att de skulle 
finnas kvar men många aktiviteter 
och förpliktelser konkurrerade helt 
sonika ut de väl förberedda SI-mö-
tena. Kevin, Adam och Towe lade 
ner mycket tid på verksamheten och 

skolan är mycket tacksamma för de-
ras insatser för sina kamrater! Vi har 
en del kvar att lära oss för att få en 
SI-verksamhet som rullar på. Men 
det får stå på väntelistan- för nu 
stundar ett sommarlov!

Att diskutera:
• Vilken erfarenhet har du av SI eller Peer 

Assisted Learning?
• Hur kan skolan på bästa sätt organisera 

kollektiva lärandegrupper?

En tjänst som förstelärare innebär ett stärkt uppdrag 
med ökade krav på att utveckla egen undervisning, att 
följa med i skolforskning, att sprida kunskap och vara 
aktiv i det kollegiala samtalet för att utmana och stödja 
kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för 
kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka 
för undervisning i enlighet med kommunens utveck-
lingsarbete.

Förstelärarens klassrum ska vara öppet för lektions-
besök av förvaltning, rektor, kollegor, föräldrar och 
inbjudna gäster och denne förväntas ha ett öppet och 
kritiskt förhållningssätt till sin praktik. Förstelärare 
förväntas också regelbundet blogga om sin undervis-

ning på ”Förstelärare bloggar”. Bloggandet är en del av 
kommunens kvalitetssäkring och syftar till att synliggöra 
förstelärarens undervisning för kollegor, rektorer men 
även till att synliggöra Svedalas utvecklingsarbetet för 
utomstående.  

Den som är förstelärare i Svedala:
• visar på ett medvetet förhållningssätt till undervisning
• arbetar utifrån det utvecklingsarbete som sker i kom-

munen
• förbättrar resultat genom ett formativt förhållningssätt
• vågar vara och agera som positiv förebild för kollegor
• kan kommunicera och beskriva sitt arbete

 
Försteläraren ska arbeta för att alla elever ska lyckas och 
utifrån en vetenskaplig grund.

FÖRSTELÄRARENS UPPDRAG I  
SVEDALA KOMMUN


