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Ämnescoaching

● Regelbundna samtal med varje elev
● ”Jag får veta vad som krävs för nästa

kunskapsnivå.
● Individuella lösningar
● Vad är målet?
● Hur ligger jag till?
● Hur ska jag gå vidare?
● Hur vill du visa dina kunskaper



  

Skapa annorlunda lärmiljöer
och språkutvecklande arbetssätt

● Lära utanför skolans väggar.
● Samarbeta med olika aktörer, t.ex. banken.
● Låna fullmäktigesalen för presentationer.
● Låt eleverna använda mobilerna för att

dokumentera.
● Lära med alla sinnen.



  

Smarta rörelser

● Paus för hjärnan
● Enkla rörelser för att orka hålla koncentrationen
● Du har tid att avsätta två minuter 
● Börja och eleverna kommer att jubla.



  

Höga förväntningar

● Alla kan nå ett steg längre.
● Höga förväntningar under coachingsamtalet.
● Det ska kännas i klassrummet att det är höga

förväntningar som gäller.



  

Visa kunskaper på olika sätt

● Tecknade bilder

● Bildspel

Drama

● Praktiska arbeten

● Mobilen

● Lärande samtal med begrepp och bilder



  

Topografiska kartor med
händerna

● Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor...

Resonera, beskriva, förklara, orsaker och konsekvenser



  

Individuella upplägg

● Utgår från coachingsamtalet
● Hur lär du det dig på bästa sätt?
● Bilder – berätta
● Presentera för andra
● Läsa och skriva
● Arbeta med händerna



  

Samarbetsövningar



  

Lärande samtal med begrepp och
bilder

Samtalet ska vara avspänt och det
ska inte se ses som en provsituation

Regelbundna samtal gör att elever vågar mer



  

Smarta rörelser - bokstäver i
luften



  

Formativ bedömning

● Utnyttja all tillgänglig information om elevens
kunskaper i förhållande till de nationella
kunskapskraven.

● Regelbunden återkoppling om var eleven
befinner sig och vart man är på väg.

● Vad är det som behövs för att eleven ska
komma vidare.

 

 



  

Hur får jag syn på mitt eget
lärande på SO-lektionerna?

● Hitta sin egen lär still
● Eleverna träffsäkra – man vet hur man lär sig
● Lyssna, känna, titta eller bygga....
● Pedagogens roll blir att skräddarsy upplägg,

lärmiljöer och bedömningsmetoder.



  

Samhällsekonomi åk 9

Inkomster, utgifter och budget

Abstrakt och konkret en väg till ökad måluppfyllelse



  

Flexibla arbetspass

● Bestämmer gemensamt om raster,
redovisningar och delar av innehållet.

●  Långa arbetspass delas upp i mindre delar.
● Uthålligheten ökar
● Samarbetsövningar
● Delaktighet



  

Tidslinje med bilder och  begrepp 

Levnadsvillkor, orsaker, konsekvenser, historiska
begrepp........



  

Sambandsjakt



  

Smarta rörelser - lyfta fingrar



  

Mobilen i undervisningen
● Dagens SO-fråga eller utvärdering av lektionen 



  

Elevutvärderingar med mobilen



  

Positiv inledning

Inte bara SO....en bra lektion kan med fördel starta
med någonting helt annat.



  

Daglig fysisk aktivitet

● Utvecklingsarbete med fysisk aktivitet på
schemat.

● 20-30 minuters pulshöjande pass
● Pulszon motsvarande 65-80 av maximal

hjärtfrekvens
● Inlärningsfönster som öppnas
● Främjar minne och lärande
● Sollentuna kommun, GIH och Stocholms

idrottsförbund.



  

Återberätta, reflektera och
analysera

Nyhetsbevakning



  

Mot högre måluppfyllelse

Bilder

Begrepp

Praktiskt

Digitalt

Mobilen ett verktyg för lärande

Jobba i skarpt läge

Coachingsamtal

Variation

Våga misslyckas

Gör något roligt i bland

Tänk kreativt



  

Coachingsamtal, individanpassning och variation

Lära på olika sätt ska kännas naturligt

 Formativ bedömning – lärande och bedömning
 hand i hand



  

Tips, tankar och pedagogiska idéer

http://brageskolan7-9.blogspot.se/


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26

