
  
 

  
 

Lärarna planerar lärandemål för undervisningen utifrån 
elevuppfattningar som finns och hur vi ska undervisa för att nå de 
kritiska och teoretiska aspekter som identifierats i området. 

Lärarna har positiva och höga förväntningar på eleverna och 
strävar efter 100% delaktighet både i grupp och i studier. Vi 
använder ett varierat arbetssätt och dynamiskt tänkande som 
skapar motivation.

Lärarna och rektorn möjliggör ett kollegialt lärande både med tid 
till planering och genom att regelbundet analysera undervisning 
och resultat, varpå vi tillämpar forskning och beprövad 
erfarenhet. 

Lärarna, arbetslagen och EHT identifierar utvecklingsområden på skolan 
och sätter in tidiga insatser för eleverna.

Fågelforsskolans pedagogiska plattform 
Ett processarbete, utifrån de fördjupningar vi gör.

 
Trygghet och trivsel 
Vi möjliggör att alla känner sig trygga och trivs på Fågelforsskolan 
genom att: 

 

 

 

 

 

 

 

Lärande 
Eleverna ges möjlighet att utvecklas maximalt och ta ansvar för 
och reflektera över sitt eget lärande. Vi möjliggör elevernas 
    måluppfyllelse genom att: 

Vi har positiva och höga 
förväntningar på alla elever.

Vi har ett gemensamt 
förhållningssätt där alla elever 

är allas ansvar.

Vi lär eleverna hur vi 
visar varandra respekt 

och empati. 
Vi uppmuntrar eleverna 

att vara delaktiga, 
nyfikna och vikten av att 

lära tillsammans.

Arbetslag, EHT och 
rektor arbetar aktivt 

tillsammans med fokus 
på elevernas utveckling 

och välmående.



  
 

  
 

Inledning
Lärandemål för lektionen

Lektionens upplägg
Återkoppling till förra 

lektionen/examinationen

Öva
Fokus på språket- Ordkunskap/begrepp

Alla är delaktiga i lektionen- lektionen är viktig
Regelbunden examination/reflektion inom 

lektionsramen.
Studietaktik 

Elevdemokrati

Avslutning 
Återkoppling/reflektion Vad 

har vi lärt oss idag?
Vad behöver vi öva mer på?

Lektionsstruktur 
 
  

Tydlig språkinriktad undervisning med 
ämnesinriktade begrepp som grund.

Reflektion/utvärdering och bedömning 
som en del i arbetsgången.

Skriv-, läs-, svars- och 
kommunikationstaktik. Öva och ge goda 
exempel genom ex variationsteorin.

Användning av kooperativa strategier 
och differentiering i klassrummet. 

Läraren avslutar lektionen på ett planerat 
sätt.

Göra en anknytning till nästa lektion.

Eleverna blir delaktiga i en 
sammanfattande avslutning där de får 
syn på sitt eget lärande. 

Lektionen inleds på ett planerat och 
genomtänkt sätt genom att läraren: 
- Anger målen för lektionen.
- Presenterar aktiviteterna som ska 
ske under lektionen och syftet med 
dessa.
- Sätter in lektionen i ett större 
sammanhang, gör en koppling till 
tidigare lektioner eller andra 
ämnesområden.



  
 

  
 

Det motiverande arbetet  

Mentorstid Undervisningen Enskilda samtal

Livspusslet, Studietaktik, Dynamiskt tänkande, Kooperativt lärande, 
Språkinriktad undervisning, Differentierad undervisning, Motiverande klassrum, 

Motiverande samtal, Trygghet och trivsel.

Sätta mål, se sin utveckling, förändringsprat. 

Hur skapas tid för skolan? 

Se sin del av lärandet, utan ansträngning och övning blir 
vi inte bättre. 

Vi kan inte detta- Än!

Vi visar varandra respekt.

Reflektion/utvärdering och bedömning som en process i 
arbetsgången. 

Differentierad undervisning som en naturlig del i 
planeringen.

Spännande och intressanta lektioner- Heta ämnen, riktad 
till mottagare, gå in i olika roller. 

Öva och ge goda språkliga exempel.

Använda formativ bedömning även i klassrummet.

Vi strävar efter variation och elevinflytande i 
arbetsformer och examination.

Vi strävar efter ett klassrum där delaktighet är norm och 
där vi inte är klara förrän alla lyckats. 

Vi är här för att lära oss nytt och vi vågar göra fel. 

Skolan är viktig, hur skapas tid för skolan? 

Hur gör man för att lära på bästa sätt?  

Att göra fel är att lära, våga testa, utan övning blir vi inte 
bättre. Alla kan! 

Värdegrundsarbete, 
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