
Ämnessamverkan i frågedriven undervisning

Bilder från FDU-mässa där lärare presenterade sina undervisningsupplägg. (Foto: Patrik Johansson)

Är du intresserad av att utveckla ämnesintegrerad eller tvärvetenskaplig undervisning?
Har du dessutom ett intresse för frågedriven undervisning? Ämnesintegration
efterfrågas för att möta de stora framtidsfrågorna i skolundervisningen. Samarbeten
mellan skolämnen förekommer i olika former - som enskilda samarbeten mellan två
närliggande ämnen som pågår några lektioner, till stora ämnesintegrerade projekt som
pågår i flera veckor. I en ny seminarieserie vill vi kombinera erfarenheter av att arbeta
med ämnessamverkan, med ramverket för frågedriven undervisning (FDU).

Vi utvecklar tillsammans ämnesintegrerad FDU, genom att identifiera undervisnings-
problem och angelägna frågor som behöver belysas från olika ämnesperspektiv. Några
lärare från Globala gymnasiet kommer att delta, och dessutom vill vi bjuda in lärare från
andra skolor. Liksom tidigare kommer vi att konstruera och prova ut FDU:er. Vi ser
gärna att lärare med olika ämneskombinationer söker tillsammans med de som sedan
har erfarenhet av FDU/Doing.

Seminarieserien består av åtta tillfällen med början v. 45 och avslut i maj (VT23).
Tillfällena genomförs huvudsakligen på måndagar (14,30-17,00). Ett/två tillfällen
planeras som heldagar. Datumen är (preliminärt):

1. Fredag 11/11: Heldag för de som inte har testat FDU och halvdag (EM) för de
som gått kurs tidigare. Introduktion, angelägen fråga och innehållsvinkel.

2. Måndag 12/12: Blueprint, stödfrågor, övningar.
3. Måndag 16/1: Konstruktion av ämnesintegrerad FDU.
4. Måndag 13/2: Heldag (09.00-16.00) konstruktion av ämnesintegrerad FDU.
5. Måndag 6/3: Rapportering, handledning, bearbetning, analys.
6. Måndag 27/3: Rapportering, handledning, bearbetning, analys.
7. Måndag 17/4: Frivilligt handledningstillfälle.



8. Fredag 12/5: Halvdag FDU-mässa då vi visar upp och delar FDU:er.

Ämnessamverkan i frågedriven undervisning leds av ämnesdidaktiker på Globala
gymnasiet (Patrik Johansson och Karolina Sandahl, SO, och Cecilia Dudas och Lotta
Jankell, NO). Serien stöds ekonomiskt av utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.
Skolan får ekonomiskt stöd för lärares medverkan (vikarieersättning).

Skicka anmälan till patrik.johansson@globala.se

Besök gärna nya hemsidan:
https://www.so-didaktik.se/n%C3%A4tverkf%C3%B6rfr%C3%A5gedrivenundervisning

mailto:patrik.johansso@globala.se
https://www.so-didaktik.se/n%C3%A4tverkf%C3%B6rfr%C3%A5gedrivenundervisning

