
En vanlig sketen 
onsdag



eller… 
Den bästa av onsdagar



Vägen dit…

- Blockarbete 
- Ny organisation



Blockarbete 
Ett pågående utvecklingsarbete 

Syfte - En skola för alla från F till A



Varför  förändra arbetssätt
Elevernas resultat i förhållande till kunskapskraven 

Eleverna ska kunna överblicka sin utbildningstid hos oss 

Processen med inkludering, samt arbete i introduktionsklasser kräver 
anpassat material 

Minskad stress för eleverna 

Skolämnena blir inte längre isolerade 

Ökat samarbete mellan personal 

Transparens i undervisningen 

Läroplan 

Forskning och litteratur 



Situationskontextens kontinua

Allmänt 
Vardagligt

Specialiserat 
Tekniskt/abstrakt

Informell/personlig 
Hög känslomässig

Formell/opersonlig 
Låg känslomässig

Muntligt 
Närhet

Skriftligt 
Distans

Innehåll

Kommunikation

back



Processen

Rektorsbeslut om att förändra arbetssättet 

Blockstruktur 

Tid 



Årskurs 8, Block 3 - Vem är jag? 

Blocket kommer att handla om vem vi är och varför vi är som 
vi är. Vad är vår identitet egentligen? Hur vill vi bli sedda? 
Hur ser vi på andra och varför ser vi dem på det sättet? 
SO: Vi kommer att arbeta med frågan om identitet och hur det påverkas av vår kultur och bakgrund. Vi kommer att 
arbeta med hur vi ser på andra människor och varför vi tänker som vi gör. Vi kommer att arbeta med hur 
mänskliga rättigheter kränks runtom i världen och varför det kan bli så. Vi kommer även att arbeta med olika etiska 
resonemang. 
NO: Vi kommer att lära oss om kroppen och hur den fungerar. Vi kommer att lära oss om människans 
reproduktion samt frågor kring identitet, jämställdhet , relationer, kärlek och ansvar.  
SV/SVA: Kärleksveckan ingår i blocket. På SV/SVA kommer vi att arbeta med texter kring tema kärlek samt kring 
frågor som: Vad är det det som formar oss? Varför beter vi oss som vi gör?    
EN: Vi kommer att arbeta med vår identitet, alltså vem vi är. Vi kommer att titta på vilka värderingar vi har och 
varför vi har dessa värderingar. Vi kommer att arbeta en del med stil, vilken stil har vi och varför har vi det? Vilka 
tankar har vi om världen vi lever i, vilka planer har vi för framtiden och varför har vi dessa? 



Erfarenheter så här långt
Elevernas resultat och reaktioner 

Arbetsbelastning 

Personal 

Skolinspektionen



Hur går vi vidare?



Ny organisation

Prio 

Utvecklingsgrupper 

Analysgrupp 



3 Mentorslag

År 7 År 8 År 9



3 Utvecklingslag 

Språkinriktad
UndervisningBlock Lärar/elev

assistenter



Utvecklingsgrupper Ämnesgrupper

Implementering

Beslut
Tankar

Forskning



Läslyftet 

Mattelyftet



Läxhjälp



Analysgrupp



Den bästa av onsdagar



Vad säger vår läroplan?

• back 

• ”Läraren ska samverka med andra lärare för att nå utbildningsmålen” 

• ”Lärare ska organisera och genomföra arbetet så att eleven…
upplever att kunskap är meningsfull…får stöd i sin språk- och 
kommunikationsutveckling…får möjlighet att arbeta 
ämnesövergripande.” 

• ”Rektorn har ett särskilt ansvar för att undervisning i olika 
ämnesområdena samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta 
större kunskapsområden som en helhet…i undervisningen i olika 
ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden.” 



• back 

Maaike Hajer, Nederländerna.  

”Content teachers can also act as language teachers”. 

Mary-J. Schleppengrell, USA. 

”I SVA undervisar man i andra ämnen, men i andra ämnen undervisar man inte i SVA” 
. 

Agnes Elding, Uppsala universitet. 

”Alltför enkla texter kan begränsa eleverna senare i livet”. 

• Monica Axelsson, Stockholms universitet 

Vad säger forskning och litteratur?



• Studier och praktiska erfarenheter av undervisning i 
skolan har tydliggjort att mycket av den 
ämnesundervisning som de tvåspråkiga eleverna 
möter i skolan i hög grad går dem förbi. 
Ämnesundervisningen fokuserar vanligtvis på 
kunskapsinnehållet utan att uppmärksamhet ges åt 
de språkliga aspekterna i stoffet. För att möjliggöra 
skolframgång måste arbetet med dessa elever 
föras av alla lärare som undervisar eleverna.
back

Monica Axelsson, Stockholms universitet.



1. Organisering av det centrala innehållet i SO och NO

2. Koppla på språk

3. Koppla på PREST-ämnen

4. Utförande, bedömning och längd

5. Blockbeskrivning

back



• back 

• I skolinspektionens granskning av Seminarieskolan 7-9 
står det att ”Ett område, den så kallade 
blockundervisningen där lärarna samordnar 
undervisning i flera ämnen, nämns som exempel på en 
generell åtgärd för att höja måluppfyllelsen i 
skolenheten. Skolinspektionen finner i intervjuer med 
eleverna att denna form innebär att eleverna tydligt får 
reda på målen och kunskapskraven för 
undervisningen. Vidare medges, enligt intervjuer med 
elever och lärare, eleverna i blockundervisningen goda 
möjligheter att kunna påverka innehåll, arbetsformer och 
till viss del redovisningsformerna”.


