
	 1	

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPLAN 

STUDIERESA TILL POLEN 

 

 

 

 

 

Tommy Henriksson 

Beata-Jasmin Hussain 

John Essman 

Ingrid Ledung 

Nina Jansson 

Tobias Wilén 



	 2	

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Bakgrund	.................................................................................................................................................................................	1	

Syfte	...........................................................................................................................................................................................	1	

Frågeställningar	...................................................................................................................................................................	2	

Tidsplan	...................................................................................................................................................................................	2	

Bilaga:	Utdrag	ur	blogginlägg	av	Isak	Skogstad,	ordförande	för	Lärarnas	Riksförbund	
studerandeförening,	rörande	polens	resultat	i	pisa	.............................................................................................	3	



	

	 1	

BAKGRUND	
Under besöket i Finland upplevde vi att en av anledningarna till att eleverna i Finland lyckas 
bra inom matematik är elevernas goda förkunskaper inom grundskolematematik, att de har 
positiv attityd till matematik samt att lärare på gymnasiet har god insikt i grundskolans 
arbete.1 På grund av detta har vi startat upp ett nytt närverk med ytterligare tre förstelärare 
från grundskolan: Nina Jansson från Gökstenskolan, Ingrid Ledung från Djurgårdsskolan och 
Tobias Wilén från Årbyskolan.  

Besöket i en gymnasieskola i Polen är ett steg i vidare samarbetet mellan grund- och 
gymnasieskolorna. Vi vill utöka planen med att åka tillsammans med våra kollegor från 
grundskolan och på så sätt kunna täcka båda stadierna av elevernas utbildning.  

 

SYFTE	
Syftet med resan är att på plats studera undervisningen på ett polskt gymnasium och 
grundskola. Genom auskultation, samtal med kollegor och elever samt genom att titta på 
studieplaner och kurslitteratur vill vi samla erfarenheter och idéer till hur vi i Eskilstuna kan 
utveckla matematikundervisningen.  

Eftersom vi är tre lärare från respektive stadium som åker kan vi ha flera samtal, genomföra 
flera auskultationer och titta på ett antal olika kurser/klasser. Detta gör att vi kommer kunna 
samla mycket material. Detta kan ge oss bredare bild av hur skolsystemet fungerar i praktiken 
i Polen. Att vi valde Polen beror på att Polen har genomfört stora reformer i sitt skolsystem 
och höjt elevernas resultat i PISA till toppnivå.2  

	 	

																																								 																					

1	Tommy Henriksson, Beata-Jasmin Hussain och Jari Salmijarvi. Jari är inte längre med 
gruppen. John Essman ersätter Jari.	

2	https://data.oecd.org,	hämtat 2015-09-15.	
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FRÅGESTÄLLNINGAR	
För att kunna sammanställa skillnader och likheter mellan skolorna i Eskilstuna, Finland och 
Polen kommer vi ta med oss samma frågeställningar som på resan till Finland. Dessa 
frågeställningar är: 

1. Lektioner 
a. Hur många timmar i veckan har en genomsnittlig klass? 
b. Har man flera korta lektioner eller få långa? 

 
2. Didaktik 

a. Hur ser lektionerna ut när det gäller genomgångar, elevaktivitet, läxor? 
b. Vilka hjälpmedel används (böcker, datorer, räknare, mm)? 

 
3. Examination/bedömning 

a. Hur examineras elever? 
b. Förekommer formativ bedömning under lektionstid? 
c. Hur ser proven ut? 

 
4. Allmänt 

a. Varför finska ungdomar har lyckats så bra i internationella tester? 
b. Hur ser arbetssituationen ut för den finske läraren? 
c. Hur ser övergången från åk9 till gymnasiet ut? 
d. Hur matematiklärarna förmedlar omdömen till eleverna t ex resultat efter 

provet, formativ bedömning etc? 
 

TIDSPLAN	
Vi har inte fastställt någon tidsplan eftersom vi ännu inte har etablerat några kontakter med 
skolorna i Polen. Det är pågående process i skrivande stund. Vi siktar på att kunna åka under 
första halvan av VT16. 
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BILAGA:	UTDRAG	UR	BLOGGINLÄGG	AV	ISAK	SKOGSTAD,	
ORDFÖRANDE	FÖR	LÄRARNAS	RIKSFÖRBUND	
STUDERANDEFÖRENING,	RÖRANDE	POLENS	RESULTAT	I	PISA		
 

Polen är ett land som utmärker sig i PISA-mätningarna. De har klättrat från en bottennotering 
till toppskiktet inom samtliga kunskapsområden som PISA mäter. De har även lyckats öka 
andelen högpresterande elever och minskat andelen lågpresterande elever inom matematik, 
läsförståelse och naturvetenskap. Samtidigt som deras resultat stiger kraftigt spenderar Polen 
mycket mindre pengar på utbildning (5.5% av BNP)  än Sverige (6.3% av BNP) och har, 
enligt OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher, mindre akademiskt meriterade lärare. 
Utöver det har de har nästan fyra gånger så många socioekonomiskt svaga elever som vi i 
Sverige har.  

 

 

 

 

Källa: http://isakskogstad.se/pisa-raketen-polen uppdaterat 2015-06-10, hämtat 2015-09-15. 
Grafisk framställning av PISA-resultat från OECD Education GPS, 
http://gpseducation.oecd.org/  


