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Skolverkets insatser för skolors
och förskolors utvecklingsarbete 2014
Skolverket arbetar på olika sätt för att stärka förutsättningarna för arbetet med
ökad kvalitet och ökade kunskapsresultat i skolan och förskolan. Nu vill vi beskriva några av de faktorer som enligt forskning verkar vara de som har allra
störst påverkan på undervisningens kvalitet samt barnens, elevernas, lärarnas och
förskollärarnas välmående.
I broschyren hittar du därför exempel på utvecklingsstöd som positivt påverkar kvaliteten. Många nyheter presenteras inför 2014 som ska förbättra förutsättningarna för huvudmän, rektorer, förskolechefer, lärare och förskollärare att
skapa ett tydligt och uthålligt utvecklingsarbete. Fler nyheter väntas under året.
Alla nivåer i skolsystemet behövs för att alla elever ska få möjlighet att nå målen
och utveckla den kunskap och de förmågor som de behöver. På senare år har allt
större fokus riktats mot själva undervisningen i förskolan och skolan. Det är mötet
mellan eleven och läraren som är avgörande. Finns det en förtroendefull relation?
Hur ser återkopplingen ut mellan lärare och elev? Hur varieras undervisningen så
att fler elever får möjlighet att utveckla sin förståelse? Vilka möjligheter ges för att
eleverna ska kunna tillägna sig nya begrepp och erövra ett rikt språk?
Men det är inte enbart lärarens ansvar att denna goda undervisning kommer
till stånd. Vi har alla ett ansvar för att skapa förutsättningar för den goda undervisningen. Läraren ska skapa bra lärmiljöer och leda elevernas lärande processer.
På samma sätt ansvarar förskolechefen och rektorn för att skapa förutsättningar
för lärares lärande och utveckling. Kommuner och enskilda huvudmän har i sin
tur ansvar att skapa miljöer och processer för att stödja förskolors och skolors
lärande.
Staten och dess skolmyndigheter har också ansvar för att skapa goda förutsättningar för huvudmän, skolor och lärare så att de kan ta det ansvar för skolans
utveckling som systemet förutsätter. Skolverket erbjuder en lång rad stöd- och
utvecklingsinsatser som ytterst syftar till att förbättra undervisningen och där
igenom elevernas resultat. Denna broschyr ger ett smakprov på dessa insatser.
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Hur skapar man en bra skola?
Skollag och läroplaner ger skolan och förskolan ett stort och brett uppdrag, där
förskolan lägger grunden till det livslånga lärandet. Skolan ska ge goda kunskaper, bidra till elevens personliga utveckling och även lägga grunden för ett aktivt
deltagande i samhällslivet.
Det är ett omfattande uppdrag där personalens kunskaper, kompetenser, ledarskap och engagemang är centralt för att barn och elever ska få lust att lära mer
oavsett vilka förutsättningar de har. Det är skolans och förskolans uppdrag att
kompensera olikheter i förutsättningar.
Vad är då en bra skola? Kvalitet i skolan och förskolan kan enbart i mycket begränsad utsträckning fångas med hjälp av statistiska mått. Detta gäller i synner
het själva undervisningen, som är central för elevernas utveckling. En bra skola
kan kännas igen på följande:
Det pedagogiska ledarskapet är tydligt. Det betyder att rektorn och förskolechefen har kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i
undervisning samt leda och styra lärprocesser. De skapar förståelse hos medarbetarna för vikten av att göra lärande synligt och för vilka samband som finns
mellan den egna undervisningen och elevernas kunskaper.
Kvalitet i undervisningen skapas genom att kunniga och engagerade lärare och
förskollärare ger varje barn och elev möjlighet att utveckla kunskaper och värden som leder till att de uppnår de nationella målen. De stimulerar viljan och
lusten att lära mer. Förväntningarna är positiva och högt ställda.
Undervisningen utgår från styrdokumenten, ett vetenskapligt förhållningssätt
samt beprövad erfarenhet.
Undervisningen anpassas genom bredd och variation i metodval efter elevernas förutsättningar och behov.
Atmosfären präglas av öppenhet, trygghet och arbetsro.

•

•
•
•
•

Skolor och förskolor måste ha en tydlig och uthållig utvecklingsstruktur. Arbetet
med att utveckla och förbättra kvaliteten måste ske systematiskt och kontinuerligt. Det innebär att huvudmännen måste skapa förutsättningar och arenor för
samarbete och kollegialt lärande.
Skolverket erbjuder verktyg som kan hjälpa er att komma vidare i kvalitetsfrågor som både rör både kunskaper, värden och lärmiljön för förskolan och alla
skolformer.
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I skollagens 1 kap. 5 § anges att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet”. I förarbetena till skollagen lyfts lärarens autonomi fram
och möjligheten att självständigt välja innehåll och metoder för att nå målen.
Samtidigt nämns att detta ställer krav på ett vetenskapligt förhållningssätt.
Det betyder inte bara att utbildningen ska vila på vetenskap och beprövad
erfarenhet utan även att själva undervisningen ska göra det. Men hur kan man
göra det? Vad innebär en vetenskaplig grund, ett vetenskapligt förhållningsätt
och vad är beprövad erfarenhet? Finns det underförstått en strävan efter en
evidensbaserad undervisning och vad innebär i så fall detta?
Här kan Skolverket ge stöd eftersom vi bevakar forskning inom flera områden.
Målet är att öka kunskapen om forskning hos rektorer och lärare, så att man
kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken. Nu finns en ny
kunskapsöversikt, Forskning för klassrummet – vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet i praktiken, som belyser frågor om exempelvis lärarledd undervisning,
kollegialt lärande och formativ bedömning. Översikten reder ut begreppen kring
vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens och fokuserar på ett antal
positiva påverkansfaktorer för en bättre undervisning. Översikten kompletteras
med åtta filmer.
Vi erbjuder även många andra inspirerande kunskapsöversikter och på vår
hemsida finns artiklar och annat material om forskning inom en rad olika om
råden. För att stödja ett forskningsbaserat arbetssätt anordnas också olika utvecklingsinsatser. Vi samarbetar med universitet och högskolor där forskning bedrivs.

Forskning för
klassrummet

Forskning för klassrummet
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Vad innebär ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”?

Vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet i praktiken
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Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi?
Systematiskt kvalitetsarbete
Varje huvudman, rektor och förskolechef har ansvar för att systematiskt planera, följa
upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer. Detta ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta
mål och förbättra resultaten. Även det som redan är framgångsrikt ska tas till vara.
För att kvalitetsarbetet på förskole- och skolenhetsnivå ska bli framgångsrikt
behöver det bedrivas systematiskt och kontinuerligt av skolledning och personal.
Arbetet ska ske tillsammans med barn, elever och vårdnadshavare. Det måste
därför finnas organisation och resurser som underlättar kvalitetsarbetet både för
huvudmän och på förskolor och skolor.
Skolverket ger därför kontinuerligt stöd för huvudmäns, förskolors och skolenheters kvalitetsarbete i form av information, publikationer och olika verktyg.
Några av dessa stöd som redan finns är Allmänna råd om systematiskt kvalitets
arbete, Kvalitetsarbete i praktiken och självskattningsverktyget BRUK.
Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen ha
ett eget system som stöttar förskolornas och skolornas verksamhet så att en tydlig
och uthållig utvecklingsstruktur skapas. Skolverket ger därför stöd i arbetet via
webben. Stödet kommer att kompletteras under året, bl.a. med lärande exempel.
www.skolverket.se/kvalitetsarbete/
huvudmannens-systematiska-kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet behandlas även i andra insatser som Skolverket erbjuder. Några exempel är
från och med våren 2014 kommer det finnas ett tjugotal nationella
apl-utvecklare i landet. Dessa kommer att ha i uppdrag att stödja skolor
i det systematiska kvalitetsarbetet gällande apl med särskild vikt vid samverkan mellan skola och arbetsplats.
stöd för systematiskt arbete för jämställdhet,
lägesbedömning av matematikundervisningen inom Matematiklyftet,
en film om systematiskt kvalitetsarbete för sex- och samlevnads
undervisningen och
en film kommer under våren om utvecklare inom naturvetenskap och
teknik som ska bli ett stöd för rektor och förskolechef i det systematiska
kvalitetsarbetet med att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i naturvetenskap och teknik.

•
•
•
•
•

Följa upp
Genomföra

resultat och
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Dokumentation
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Dokumentation

www.skolverket.se/kvalitetsarbete
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BRUK – ett verktyg för skattning och utveckling av kvalitet
BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet) är ett verktyg för självskattning som Skolverket har omarbetat utifrån skollagen 2010 och de nya läroplanerna.
BRUK är tänkt att användas i ett arbetslag och är ett utmärkt verktyg för ett kollegialt lärande där man får syn på vad man gör, varför och vad det leder till, kopplat
till styrdokumenten. Verktyget kan användas för att starta utvecklingsprocesser eller
som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.
Verktyget bygger direkt på skollagen och läroplanernas första övergripande
kapitel och är formulerat som indikatorer och kriterier att ta ställning till och
skatta. Därför ger verktyget stöd i att utveckla utbildningen och undervisningen
när det gäller systematiskt kvalitetsarbete, normer, värden och inflytande samt
barns och elevers kunskap, utveckling och lärande. Däremot går BRUK inte in
i enskilda ämnen eller ämnesutveckling.
BRUK gäller alla skolformer men uppdateringen för vuxenutbildningen
kommer att bli klar först under 2014.
www.skolverket.se/BRUK
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Vikten av långsiktighet – Nyanländas lärande
Nyanlända elever från framförallt Syrien ökar mycket kraftigt under 2014 och
det ställer stora krav på politiker, skolchefer, rektorer och lärare. De nyanlända
behöver mötas av en organisation som kan möta elevernas individuella behov och
förutsättningar. Skolverket storsatsar därför på stöd och utbildning för lärare och
rektorer. De insatser som genomförs kommer att gynna alla elevers språk- och
kunskapsutveckling på sikt.
Skolan behöver ha rätt kompetens för att kartlägga de nyanlända elevernas
förmågor och kunskaper. Utifrån kartläggningen kan man sedan bedöma var
eleverna hör hemma i skolsystemet och på vilken nivå studierna ska inledas.
Kompetensutveckling för skolledare och lärare
Skolverket kommer att erbjuda kompetensutveckling runt om i landet. Utbildningen riktar sig inledningsvis till rektorer och team av lärare som består av
lärare i svenska som andraspråk och andra lärare som arbetar med nyanlända och
flerspråkiga elever. Därefter kommer insatserna att vidgas till lärare i alla ämnen.
Insatserna handlar både om mottagande, organisation och innehåll i form av
bl.a. språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Samverkan mellan lärare i svenska som andraspråk, studiehandledare på
modersmål och ämneslärare är särskilt viktig för att höja utbildningens kvalitet.
Den skapar förutsättningar för att nyanlända elever ska få en god språk-, läs- och
skrivutveckling i alla ämnen parallellt med att de erövrar det svenska språket.
För lärare
Fördjupad kunskap om vad det innebär att lära sig ett nytt språk, hur andraspråksinlärning går till samt vilka förutsättningar som krävs för gynnsam
språkutveckling.
Ett särskilt kartläggningsmaterial kommer att tas fram som stödjer arbetet
med att analysera de kunskaper och erfarenheter nyanlända elever har med sig
och som får betydelse för planeringen av elevens skolgång. Utifrån kartläggning får lärarna redskap för att göra det möjligt att bygga upp en undervisning
som stödjer elevens kunskapsutveckling

•
•
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För ämneslärare
Utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i ämnesundervisningen
(våren 2015). Alla lärare behöver grundläggande kunskaper inom språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt och hur det tillämpas i ämnesundervisningen.
Lärare i svenska ska få fördjupad kunskap i andraspråksinlärning och vilka
förutsättningar som är nödvändiga för en gynnsam språkutveckling. Ett
bedömningsstöd i svenska kommer att tas fram.
För grundskolan förbereds diskussionsunderlag, exempelplaneringar och
filmer kring språk och kunskapsutvecklande arbetssätt med exempel från
teknik, SO i grundsärskolan, historia, idrott och hälsa, kemi eller fysik.
För gymnasieskolan finns ett stödmaterial till lärare m.fl. som ansvarar för
Språkintroduktion.

•
•
•
•

För förskolans personal
Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet ges till all personal i förskolan under
2014. Kursen ska utveckla deltagarnas kompetens i arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

•

För rektorer
Rektorer med ledningsteam ges kunskaper om hur organisation och pedagogiskt utvecklingsarbete ger goda förutsättningar för språk- och kunskapsutveckling för elever med annat modersmål än svenska.

•

För vuxenutbildningen
På Skolverkets webbplats finns webbinarier om språk och lärande inom
vuxenutbildningen, med fokus främst på skolformerna utbildning i svenska
för invandrare och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.
Webbinarium om insatser för höjd kvalitet, ökad flexibilitet och ökad individanpassning inom utbildning i svenska för invandrare finns också att se
i efterhand.
Ett stödmaterial om planering av undervisning och utbildning inom utbildning i svenska för invandrare med målgrupp verksamma inom skolformen
kommer under 2014.
Ett material om skolformen utbildning i svenska för invandrare finns på
Skolverkets webbplats, i tryckt format för beställning eller i pdf-format för
nedladdning.

•

•
•

www.skolverket.se/nyanlanda
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Alla vinner på väl underbyggda val
Studie- och yrkesvägledningen är i fokus. Med väl underbyggda val minskar
risken för avhopp och felval och fler unga kan gå vidare till högre studier och
arbete. Vikten av kvalitet i studie- och yrkesvägledning kan inte nog understrykas. Livslång vägledning är också viktig för att åstadkomma bättre balans
mellan utbud på och efterfrågan av kompetenser på arbetsmarknaden.
Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas i både vid och snäv bemärkelse.
Vägledning i vid bemärkelse är den vägledning som är hela skolans ansvar och
som innefattar lärarledd verksamhet vilken bidrar till att ge elever kunskaper och
färdigheter som underlag för att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval.
Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som
rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla elevens självkännedom. Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är
den personliga vägledning som studie- och yrkesvägledaren ger i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp.
Det finns flera nyheter inom studie- och yrkesvägledningen som man behöver känna till och vara uppdaterad på för att kunna leda och driva ett kvalitetsutvecklingsarbete inom ditt ansvarsområde eller med ett arbetslag.
Som stöd i arbetet erbjuder Skolverket följande under 2014:
Kurser och konferenser för huvudmän, rektorer, lärare och studie- och
yrkesvägledare.
Nya allmänna råd för studie- och yrkesvägledningen.
Studie- och yrkesvägledning i snäv och vid bemärkelse.
Uppdatering på området av självskattningsverktyget BRUK.
Stödmaterial och webbinarier.

•
•
•
•
•

www.skolverket.se/syv
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Rektor och förskolechefen leder arbetet
Både rektor och förskolechefer men även lärare och förskollärare måste visa tydligt pedagogiskt ledarskap. Det innebär att man måste ha en klar uppfattning
om hur man ska nå de nationella målen. Det allra viktigaste för elevers resultat
i skolan är vad läraren gör i klassen och hur läraren leder undervisningen och
lärandet. Rektor måste därför hitta strategier för att utveckla undervisningen och
lärandet.
Rektorer och förskolechefer ska därför ansvara för att det kvalitetsarbete och
den planering, uppföljning och utveckling som ska genomföras på förskole- och
skolenhetsnivå. Arbetet kan delegeras.

Rektorsprogrammet
Den statliga befattningsutbildningen för rektorer, förskolechefer och biträdande
rektorer ska ge kunskaper om de krav som finns i den lagstiftning och de föreskrifter som gäller inom skolan och förskolan. Utbildningen ska också utveckla
och stärka deras roll som ledare så att barn och elever får en rättsäker utbildning.
I det dagliga arbetet ska de också kunna skapa förutsättningar på både individoch verksamhetsnivå.
Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer anställda efter den 15 mars
2010. Utbildningen ska påbörjas snarast möjligt efter det att rektorn tillträtt och
vara genomförd inom fyra år.
www.skolverket.se/rektorsprogrammet

Rektorslyftet
Fortbildningens syfte är att bidra till att rektorer får kunskaper och kompetenser
som ökar förutsättningarna att utöva ett ledarskap i relation till lärarens undervisning och elevernas möjlighet att nå de nationella målen. Fortbildningen fokuserar därför på pedagogiskt ledarskap inom kunskapsområdet styrning och ledning. Målgruppen är rektorer som gått den statliga befattningsutbildningen eller
en äldre statlig rektorsutbildning. Därefter ska rektorn ha arbetat minst ett år och
ansvarat för läroplansstyrd verksamhet.
www.skolverket/rektorslyftet
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Lärare och förskollärare
behöver rätt kompetens
Den legitimerade läraren kommer att ha ansvaret för undervisningen och därmed vara den som på ett direkt sätt påverkar måluppfyllelsen. Lärarens och
förskollärarens uppgift är att med styrdokumenten som utgångspunkt förbättra
förskolans och skolans kvalitet och utbildningen. Därmed förbättras också förutsättningarna för barnens och elevernas utveckling och lärande. Läraren ska
därför följa upp och utvärdera elevernas utveckling i förhållande till läroplaner,
ämnesplaner, kursplaner och kunskapskrav. Läraren och förskolläraren ska också
reflektera över och utvärdera sitt arbete med syftet att förbättra undervisningen
och därmed elevernas lärande och kunskaper.
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Legitimation för lärare och förskollärare
Hur ansökan om legitimation går till och vilka behörighetskraven är anges på vår
webbplats. Den uppdateras allt eftersom Skolverket har fattat beslut om bedömningar eller har ny information. Där finns också föreskrifter och information om
introduktionsperioden, rektorns och förskolechefens yttrande över lämpligheten
att undervisa, kompetensprofil för lärare och förskollärare, utnämning till lektor,
mm. Det finns även ett material som ska vara till stöd vid rektorns och förskolechefens bedömningar av undervisningen, oavsett om läraren är ny eller inte.
Eventuella förändringar som berör introduktionsperioden kommer att presenteras här.
Nya möjligheter till behörighet
Den 2 december 2013 trädde följande nya regler i kraft.
Den som redan har en legitimation kan ha rätt till ytterligare behörigheter
om personen har lång erfarenhet av undervisning. En legitimerad lärare och
förskollärare som har undervisat sammanlagt minst åtta läsår i ett ämne under
de senaste 15 åren ska kunna komplettera med fler behörigheter. För den som
fyller 57 år senast den 1 juli 2015 räcker det med fyra läsårs undervisningserfarenhet.
Det är rektor, förskolechefen eller huvudmannen som ska intyga erfarenhet
av undervisning och lämplighet.
Lärare som tagit examen före den 1 juli 2011 och inte fått ämnesbehörighet
utifrån dagens krav kan nu få dessa prövade på nytt. Det gäller högskolekurser som avslutats före den 1 december 2013. Kurserna kommer fr.o.m.
den 1 december 2013 att bedömas utifrån de behörighetskrav som gällde vid
tidpunkten för studierna.
Fritidspedagoger kan få behörighet att undervisa i ämnen i grundskolans
årskurs 1–3 eller 4–6.

•

•
•

•

www.skolverket.se/lararleg
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Lärarlyftet II
Den som är anställd i grundskolan, gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen kan delta i våra kurser som riktar sig till lärare. Syftet är att lärare ska bli
behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser de undervisar i. Man ska ha en
behörighetsgivande lärarexamen och redan undervisa i ett ämne som man saknar
behörighet för.
Den som är anställd av annan, som enligt avtal med kommunen utför upp
gifter på entreprenad inom skolväsendet, kan också gå kurser inom Lärarlyftet II.
Kurser för fritidspedagoger
Den som är anställd i en kommun eller hos en enskild huvudman och har en
examen enbart inriktad mot fritidshem, eller enbart mot förskola och fritidshem,
kan läsa kurser i ett eller två praktisk-estetiska ämnen: bild, musik, idrott och
hälsa, slöjd, samt i hem- och konsumentkunskap.
Man kan sedan ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa
i praktisk-estetiska ämnen i årskurs 1–6. Den som redan studerat dessa ämnen
inom Lärarfortbildningen kan också ansöka om legitimation.
Utbildning för behörighet i särskolan
Genom Lärarlyftet II kan man läsa hela eller delar av speciallärarutbildningar
som leder till speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning.
Detta krävs för att ha rätt att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan eller
särskild utbildning för vuxna.
www.skolverket.se/lararlyftet
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Förskolelyftet
Förskolelyftet erbjuder kurser till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och
annan pedagogisk personal. Ambitionen är att förskolans måluppfyllelse ska bli
högre. Satsningen kommer att pågå till och med 2014. Tanken är att fortbildningen ska öka förskolepersonalens kunskap på områden där kraven skärpts i
läroplanen. Fem olika kurser erbjuds därför:
Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning. Målgruppen är förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal.
Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. En kurs för förskollärare,
barnskötare och annan pedagogisk personal.
Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet – förskolechefens ansvar
för förskolans kvalitet. Målgruppen är förskolechefer och biträdande förskolechefer.

•
•
•
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• Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet – syste•

matiskt kvalitetsarbete. En kurs som ges till förskollärare, förskolechefer och
biträdande förskolechefer.
Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Kursen
är för förskollärare.

www.skolverket.se/forskolelyftet

Fler män i förskolan!
Skolverket kommer under 2014 att anordna fyra konferenser och presentera
lärande exempel om de erfarenheter som huvudmännen, förskolorna och lärosätena har av att öka antalet och andelen män som studerar till förskollärare
respektive arbetar som förskollärare och barnskötare. Insatserna ska skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och ta tillvara och sprida kunskaper och erfarenheter av detta arbete.

Karriärtjänster – rätt kompetens på rätt plats
Lärare kan utses till förstelärare och lektorer. Statsbidrag kan sökas av skolhuvudmän som inrättar karriärstegen. De skickligaste lärarna ska kunna få rejäla löneökningar och avsikten är att tjänsterna ska vara permanenta. Dessa lärare är tänkta
att utveckla både den egna undervisningen och att inspirera kollegor till detsamma. Detta bidrar till att öka elevernas möjligheter till lärande och ökad måluppfyllelse. Det är huvudmännen som skapar, utformar och tillsätter tjänsterna. Man
bestämmer också själv om tjänsternas utformning, tillsättning och lön. Reformen
byggs ut successivt under en fyraårsperiod och beräknas vara fullt utbyggd 2017.
Fler lärare med fördjupad ämnes- och ämnesdidaktisk kompetens är viktigt för
att höja kvaliteten i svensk skola. Huvudmannen ska därför sträva efter att stärka
den vetenskapliga grunden i skolorna genom att öka antalet forskarutbildade
lärare, bl.a. antalet lektorer.
www.skolverket.se/karriartjanster
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Lärarledd undervisning för ökad
kvalitet och bättre lärandemiljö
Att lärarna och förskollärarna utvecklar och förbättrar sin undervisning är en
framgångsfaktor. Deras kunskaper, engagemang och möjligheter att ge en god
undervisning är det viktigaste för en väl fungerande skola och förskola. Genom
att skapa system för hur lärarna eller förskollärarna kan samarbeta med att lösa
problem och kritiskt granska varandras arbete kan metoder, bedömning och
betygsättning förbättras. Detta kallas kollegialt lärande och det är en fördel om
lärarna eller förskollärarna kan få stöd av personer som inte arbetar på skolan.
För att betygssättningen ska bli likvärdig över landet behöver skolan också ha
nätverk där bl.a. betygsfrågor diskuteras.
För att kunna öka kvaliteten och få en bättre lärandemiljö behöver undervisningen vara lärarledd och strukturerad. Undervisningen ska ge förutsättningar
för eleverna att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Elever som lätt når
dessa ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Eleverna ska få pröva olika arbetssätt. De ska också kunna utvecklas så långt
som möjligt mot mål och värden som är beskrivna i läroplanen. Hur betyg och
bedömning leder till bättre resultat för eleverna
Genom att läraren återkopplar till eleverna under arbetspasset med frågor om
hur de tänker får läraren reda på vad de förstått och inte förstått. Läraren kan då
fråga sig ”Vad kan jag göra annorlunda?” eller ”Vad kan jag förklara på ett annat
sätt?”. Undervisningen kan då anpassas innan momentet är avslutat. Att bedöma
och återkoppla för att förbättra elevernas lärande kallas formativ bedömning.
Även s.k. summativ bedömning behövs. Den sker för det mesta när ett moment
är avslutat för att se vad eleverna lärt sig.
För vuxna elever är det viktigt att få sina kunskaper och kompetenser bedömda, även det som man inte har dokumenterat. Skolverket kommer under
2014 att ge ut allmänna råd med kommentarer om betyg och bedömning inom
vuxenutbildningen. Sedan tidigare finns stödmaterial och blankett för validering
samt stödmaterial om arbete med studie- och yrkesvägledning.
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För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd via internet utvecklar Skolverket en bedömningsportal. Där ska rektorer och lärare kunna hitta
bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Eftersom
en del av bedömningsstöden är sekretesskyddade behöver säkerheten vara hög.
Därför måste huvudmannen registrera rektorerna innan man kan komma igång.
Rektorerna ansvarar i sin tur för att lärarna får inloggningsuppgifter.
Bedömningsportalen kommer under våren 2014 successivt att fyllas med stöd
för bedömning. En del nytt material kommer att publiceras, till exempel ett stöd
för bedömning i litterär analys för gymnasieskolan samt ett bedömningsstöd i
musik för årskurs 6. Vi ska flytta material från vår webbplats till bedömningsportalen. Många material som kommer att finnas där, finns med andra ord redan
på vår webbplats.
Just nu kan du hitta stöd för bedömning i gymnasieskolans kurser i svenska/
svenska som andraspråk, engelska, matematik, fysik, kemi, biologi samt moderna
språk (tyska, spanska och franska). Det finns även stöd för bedömning i moderna
språk för grundskolans årskurs 9.
På vår webbplats finns även mycket annat stöd för bedömning. Här finns t.ex.
mallar för den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) för att underlätta
lärarnas administrativa börda. De allmänna råden för utvecklingssamtalet och
den skriftliga individuella utvecklingsplanen har också reviderats utifrån de nya
bestämmelserna. Råden publicerades i november 2013.
www.skolverket.se/bedomning
www.skolverket.se/iup
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Planering och genomförande
av undervisningen

Bedömning och
betygssättning i gymnasieskolan

– för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

1

webbfilmer

Det finns även filmer om bedömning för lärande
och likvärdighet på Skolverkets webbplats.
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RAppoRt 367

RAPPORT 366

2011

2011

En utvärdering av Matematiksatsningen

RAPPORT 366 2011

RAppoRt 367 2011

Lesson study och
learning study samt IKt i
matematikundervisningen

Laborativ matematik,
konkretiserande
undervisning och
matematikverkstäder
En utvärdering av Matematiksatsningen

Laborativ matematik, konkretiserande undervisning och matematikverkstäder

Lesson study och learning study samt IKt i matematikundervisningen

Skolverket

Skolverket

RappoRt 368
2011

RappoRt 368 2011

Matematikundervisning
i grundsärskolan

Matematik
Matematik är ett nationellt prioriterat utvecklingsområde. Våra sidor om mate
matik riktar sig främst till den som är ansvarig för utvecklingen av undervisningen i matematik i skolan eller hos huvudmannen och till matematiklärare och
rektorer. Ett stödmaterial om hur man systematiskt och kontinuerligt säkrar och
utvecklar kvaliteten i matematikundervisningen kommer att finnas tillgängligt
under 2014.
Matematiklyftet har ett didaktiskt stödmaterial för förskola och förskoleklass
med 12 olika moduler. Materialet finns på lärportalen för matematik.

En utvärdering av Matematiksatsningen

Matematikundervisning i grundsärskolan

www.skolverket.se/matematik

Skolverket

Naturvetenskap och teknik

ansökningsinformation

Ansökningsinformation om 
omgång 2 går ut i form
av broschyr och på webben

I september 2013 startades ett nationellt nätverk för NT-utvecklare inom förskola, förskoleklass och grundskola. Inom nätverket genomförs projekt/arbetsområden av lärare som diskuterar och reflekterar över undervisningen inom biologi, fysik, kemi och teknik. Till deras hjälp finns olika resurser, t.ex. ett material
på Skolverkets webbplats. som stödjer lärare i att planera, genomföra och utvärdera undervisningen inom de fyra ämnena. Materialet stödjer också lärarna i
arbetet med att utveckla elevernas förmågor och ge progression i de fyra ämnena.

• För gymnasieskolan pågår ett arbete med att utarbeta stödmaterial till Skol-

den 12 februari 2014.
Sista anmälningsdag är
den 28 mars 2014. Beslut om
platser fattas den 4 april 2014.
Den 16 maj 2014 ska huvud
männen ha anmält namn på
NT-utvecklarna.

•
•

verkets webbplats. Vidare kommer lärare i gymnasieskolan att få lyssna till
föreläsningar samt få tillfälle att diskutera undervisning i naturvetenskap och
teknik i en konferensserie.
Skolverket håller även på att utarbeta ett stödmaterial för språkutvecklande
arbetssätt inom naturvetenskap och teknik för alla skolformer. På webbplatsen
kan du läsa om aktuella utvecklingsinsatser och ta del av undervisningsstöd.
Förskolan får ett nytt stödmaterial om naturvetenskap och teknik under året.

www.skolverket.se/nt
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Språkutveckling
Läslyftet
Nu förbereder vi oss också för det stora Läslyftet som planeras att starta i liten
skala under 2014 för att införas i större skala från läsåret 2015/2016. I regeringens uppdrag står bl.a. följande.
Målet för fortbildningen är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt för att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga.
Insatserna bör därför bl.a. fokusera på olika lässtrategier som stödjer såväl den tidiga läsförståelsen som den mer komplexa och språkligt avancerade fäsförståelsen
och läsfärdigheten. Målgruppen är i första hand svensklärare i den obligatoriska
skolan och i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans första år men det är även
viktigt att lärare i förskoleklass omfattas. Även andra lärarkategorier kan vara
aktuella. Vissa insatser bör även riktas till rektorer.
Skolverket ska svara för att utveckla en särskild webbplattform för fortbildningen. På webbplattformen ska det finnas relevant, forskningsbaserat stödmaterial i form av bl.a. olika språk- och läsutvecklingsdidaktiska fortbildningsmoduler. Stödmaterialet kan med fördel vara indelat i, t.ex. förskoleklass – årskurs 2
och årskurs 4–6. Stödmaterial ska också utformas för att stimulera barns intresse
för texter, bilder och skriftspråk i förskolan och förskoleklassen samt för arbetet
med läs- och skrivutveckling för personal som arbetar i skolbiblioteken.
FÖLJ ARBETET PÅ VÅR WEBB!
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Språk-, läs- och skrivutvecklare
– en resurs för ökad kvalitet i undervisning

Språk-, läs- och skrivutveckling
Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) stimulerar skolhuvudmän och skolor att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling.
Det finns ett nytt material för handledning av språk-, läs- och skrivutvecklaren,
Språk-, läs- och skrivutvecklare – en resurs för ökad kvalitet i undervisning, som
också ger värdefulla praktiska tips på hur språkutvecklingen kan behandlas i det
systematiska kvalitetsarbetet.

STÖDMATERIAL

STÖDMATERIAL

www.skolverket.se/ncs

Flera språk i förskolan
– teori och praktik

Flerspråkighet och nationella minoritetsspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.
Därför ska undervisningen ge alla barn och elever en möjlighet att utveckla en
allsidig kommunikativ förmåga.
På webbplatsen Tema Modersmål finns information, material och kontaktmöjligheter på 46 olika språk. De olika språkens temaplatser innehåller information och verktyg för kommunikation som drivs av aktiva modersmålslärare.
Bra pedagogiska resurser lyfts fram.
Skolverket informerar också på sina webbsidor om nationella minoriteter i
förskola och skola. Skolverket har bidragit till utveckling av läromedel, bland
annat antologin Tio pinnar i luften på alla nationella minoritetsspråk och på
svenska.
Det finns även ett nytt stödmaterial om flerspråkighet i förskolan som heter
Flera språk i förskolan – teori och praktik.

Flera språk i förskolan – teori och praktik

www.skolverket.se/modersmal

Mer om språk
På vår webb publiceras kontinuerligt mycket mer inspirations- och stödmaterial
i engelska, moderna språk och teckenspråk, t.ex. kring språkportofolio.
www.skolverket.se/sprak
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Skolbibliotek
På vår webbplats finns reportage som handlar om hur skolbibliotekarier kan
stödja lärares läs- och språkutvecklande arbete. De handlar också om hur skol
bibliotekarier handleder elever i att söka och utvärdera information. Vi tillhandahåller en diskussionslista där skolbibliotekarier kan diskutera läs-, skriv- och
språkutveckling, informationssökning och källkritik, samarbete med lärare,
ge boktips, digitala hjälpmedel och stöd för elever som har läs- och skrivsvårig
heter etc.
www.skolverket.se/skolbibliotek

Övriga nyheter för förskoleklass och grundskola
Ett stödmaterial kommer till förskoleklassen som ska tydliggöra och belysa förskoleklassens uppdrag i förhållande till nationella mål och riktlinjer. Materialet vänder sig till rektorer och verksamma i förskoleklass.
Inom ämnet idrott och hälsa har ett nytt bedömningsstöd getts ut för grundskolan. Vi planerar också en film som ska ge exempel på hur undervisningen
i idrott och hälsa kan planeras och genomföras och hur bedömningssituationer kan ordnas så att elever med funktionsnedsättning ges möjligheter att fullt
ut delta i undervisningen.
Nya kurs- och ämnesplaner för kinesiska börjar gälla under hösten. Även ett
kommentarmaterial kommer under året.
Under rubriken Från kursplaner till undervisningspraktik tar vi fram
stödmaterial inom metodik och didaktik för geografiska undersökningar
(geografi) och digitala verktyg (musik).

•
•

•
•

Övriga nyheter för gymnasieskolan
Utvecklingspaket och inspirationsmaterial för arbete på skolan, till exempel
för studiedagar, finns tillgängligt via webbplatsen. Där finns material om t.ex.
studie- och yrkesvägledning och gymnasiearbetet. Under året kommer fler
utvecklingspaket, bland annat om arbetsplatsförlagt lärande.
Bedömningsstöd för ämnet idrott och hälsa kommer att ges ut.
Nya kurs- och ämnesplaner för kinesiska börjar gälla hösten 2014. Även ett
kommentarmaterial kommer under året.

•
•
•
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NYHETER FÖR UNDERVISNING I OLIKA ÄMNEN

Övriga nyheter för gymnasiesärskolan
I januari kommer filmer om samtliga program i gymnasiesärskola 2013 att
publiceras på Skolverkets webbplats.
Stödmaterial planeras för gymnasiesärskolearbetet.
Stöd för arbetet med bedömning och betygssättning ska utarbetas för de
nationella programmen.
Stöd för bedömning planeras för de individuella programmen.
Stöd för arbetet med det arbetsplatsförlagda lärandet för elever inom gymnasiesärskolan samt elevernas övergång till arbetslivet kommer att tas fram.
Uppföljningen av/stöd till kommunernas bedömning inför mottagandet till de
individuella programmen planeras.
Stöd planeras för hur huvudmannens organisation av utbildningen med samverkan mellan gymnasieskola och gymnasiesärskola kan ge eleverna möjlighet
att läsa kurser/ämnesområden utöver innehållet i respektive program.

•
•
•
•
•
•
•

Övriga nyheter för vuxenutbildningen
Stödmaterial kring skolformerna utbildning i svenska för invandrare, särskild
utbildning för vuxna samt kommunal vuxenutbildning kommer att ges ut.
Stödmaterial kring bedömning och betygsättning inom särskild utbildning
för vuxna är nytt.
Webbinarier kring språk och lärande kommer under året.

•
•
•
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NYHETER OM ARBETSSÄTT OCH LÄRMILJÖ

Språkutveckling i alla ämnen
Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop och därför är frågor om språk
frågor för alla lärare. Elevers språkkunskaper kan utvecklas i alla ämnen. Som
stöd finns på vår webb t.ex. ett utvecklingspaket Språk i alla ämnen som består av
power-points, filmer, länkar till forskning m.m.
För vuxenutbildningen, men som även fungerar bra för andra skolformer,
finns webbinarier kring språkutvecklande arbetssätt. Det går bra att arbeta med
dessa som stöd även i efterhand.
www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/sprakutveckling

Yrkesutbildning
Stora informationsinsatser, utbildningar och flera olika stödmaterial kommer
under 2014. Vi arbetar bl.a. med
att utveckla handledaruppdraget som är kopplat till vilka ämnen/kurser
eleverna genomför på arbetsplatsen,
ytterligare information om yrkesutbildning i samarbete med de nationella
programråden med målgrupp elever i grundskolan,
hur kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet kan bli bättre och
utveckling av yrkesintroduktionen.

•
•
•
•

Ett antal konferenser för att stödja yrkeslärarna i deras arbete med bl.a. bedömning i yrkesämnen kommer att genomföras. Samtliga insatser för yrkesutbildning
presenteras på sidan för yrkesutbildning
www.skolverket.se/yrkesutbildning
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Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT)
Alla elever har rätt till ett gott skolklimat med goda relationer till kamrater och
till lärare. Eleverna har också rätt till en undervisning där frågor som rör alkohol,
narkotika, dopning och tobak integreras i olika ämnen för att eleverna ska ges en
mer sammansatt bild av dessa områden. Sist – men inte minst – det största skyddet för elevers hälsa – det är att gå ut skolan med godkända betyg. Allt detta och
mycket annat tar Skolverkets uppdrag om ANDT fasta på.
Centrala områden på vår webbportal är skolframgång och skolklimat, hälsofrämjande skolutveckling, samarbete skola – föräldrar, elevhälsan, samverkan
kring barn som far illa, integrering av ANDT-undervisningen i olika ämnen.
Skolverket genomför webbinarier, konferenser och producerar filmer inom
området. Även högskolekurser erbjuds lärare, rektorer och elevhälsans personal.
Webbinarier och stödmaterial läggs fortlöpande ut på Skolverkets webbplats.
www.www.skolverket.se/andt

It i skolan
Enligt skollagen ska elever ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som
behövs för en tidsenlig utbildning. I läroplanerna anges att eleverna ska kunna
använda sig av modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Skolverkets stöd för kompetensutveckling och
lärande exempel vill ge inspiration för att utnyttja digitaliseringens möjligheter
i undervisningen. Artiklar om säker användning av nätet och om källkritik ger
lärare stöd i arbetet med dessa frågor. Vår bevakning och spridning av utveckling
och forskning inom området, både svensk och internationell, erbjuder både
lärare och som skolledare hjälp med omvärldsbevakningen.
www.skolverket.se/itiskolan
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NYHETER OM ARBETSSÄTT OCH LÄRMILJÖ

Entreprenörskap
Entreprenörskap är ett pedagogiskt förhållningssätt och tanken är att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.
Att entreprenörskap lyfts fram svarar både mot samhällets behov att kunna
möta förändringar och mot skolans behov av att ge barn och elever förutsättningar att möta dessa förändringar och själva kunna forma sina liv.
Skolverket arbetar med att stödja och stimulera arbetet med entreprenörskap
i skolan genom en rad insatser. På webbplatsen finns information om aktuella
insatser och material som rör entreprenörskap och entreprenöriellt lärande samlade, däribland forskningsöversikten Skapa och våga som har uppdaterats.
www.skolverket.se/entreprenorskap
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Sex och samlevnad
Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer är numera
inskrivna i flera av kurs- och ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och det ska tas upp inom många kurser och
ämnen.
Skolverket har därför gett ut ett stödmaterial för gymnasieskolans gymnasiegemensamma ämnen och ett för grundskolans senare år. Ytterligare två stödmaterial kommer under 2014.
Skolverket kommer under våren 2014 också att anordna konferenser på tio
orter i landet där den ämnesintegrerade sex- och samlevnadsundervisningen ska
lyftas. Ett ämnesinriktat webstöd är också under uppbyggnad på vår webbplats
där tolv filmer med tillhörande diskussionsfrågor kommer finnas tillgängliga för
kollegiala samtal och kompetensutveckling.
www.skolverket.se/sexochsamlevnad

Övriga nyheter för förskola och grundskola
Ett material kring läxor kommer att tas fram under 2014.
Från Skapande skola ges exempel på vad som kan ge högre kvalitet i undervisningen i de fall man arbetar med estetik, kultur och skapande i ämnesövergripande projekt och/eller i olika ämnen.
I samarbete med Livsmedelsverket har vi nyligen publicerat ett stödmaterial
för rektorer om skolmåltider. I materialet lyfter vi fram måltidernas betydelse
för lärande, måluppfyllelse och elevernas välbefinnande.

•
•
•

www.skolverket.se/mat
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Skolan organiseras så att alla inkluderas
och atmosfären öppnar för samtal
På en bra skola utgår man från att elever är olika och ser det som något positivt.
Skolmiljön anpassas till elevernas olikheter. Ambitionen bör vara att alla elever
ska kunna vara med klassen i stället för att placeras i särskilda grupper, även om
den möjligheten också finns. Läraren har höga förväntningar på alla elever. Det
innebär att läraren förväntar sig framsteg inte bara av elever som har det lätt för
sig utan även av elever med sämre förutsättningar. Läraren arbetar utifrån synsättet att skolan har ett ansvar för att alla elever lyckas.
En bra lärare ”ser” varje elev. Det måste finnas förtroende mellan lärare och
elever. Klassen och undervisningssituationen ska kännas så trygga att elever vågar
berätta också om det de inte kan eller förstår. En lärares intresse för ämnet och
omsorg om sina elever har en stor effekt på kvaliteten i elevernas lärande. Eleverna blir då också lättare delaktiga i att utforma arbetssätt och innehåll i utbildningen och tar ett större ansvar i skolan.
Skolverket verkar för att främja, stärka och sprida kunskap om skolans värdegrund. Kursen Värdegrund och likabehandling (7,5 hp) ges 2014 för förskolor
och skolor.
På vår webbplats finns aktuell forskning, stödmaterial, reportage och intervjuer med anknytning till demokrati-, jämställdhets- och värdegrundsfrågor.

Kränkningar och mobbning
Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas
med respekt. När eleven känner sig trygg i skolan påverkas även studieresultaten
i positiv riktning.
Skolverket har nu genomfört fördjupade studier av mekanismerna bakom
mobbning, bland annat om vem som mobbar och om nätmobbning. Läs mer
om mobbning och utvärderingen på vår webb! Där har Skolverket även samlat
lärande exempel och annat material till stöd för arbetet mot kränkningar och
diskriminering bland elever i samtliga skolformer.
www.skolverket.se/krankningar
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Jämställdhet
Inspiration för hur ni kan arbeta för att öka jämställdheten i skolan finner du
här! Läs bland annat om hur tekniken kan användas, vad som kan hända i tjejoch killgrupper och hur eleverna kan träna på att ta talutrymme och lära sig att
ta en ny roll i en grupp!
www.skolverket.se/jamstalldhet

Elevhälsan
Enligt skollagen ska elevhälsan inte bara medverka till att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den ska också ”stödja elevens utveckling
mot målen”. Elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag.
Det finns ett ömsesidigt samband mellan lärande och hälsa. Att klara skolan
är den enskilt viktigaste faktorn för elevers framtida hälsa men en god hälsa,
psykiskt och fysiskt, är också en viktig förutsättning för lärande.
Skolverket arbetar med olika insatser för att förstärka och utveckla elevhälsan.
En rad olika utbildningsinsatser genomförs inom uppdraget. I början av året publiceras en vägledning om elevhälsan. Den är ett samarbete mellan Socialstyrelsen
och Skolverket. Information om Skolverkets insatser för att förstärka elevhälsan,
och exempel på hur skolor kan arbeta med området kan du läsa om på vår webb.
www.skolverket.se/elevhalsa

Barn som far illa
Utsatta barn och ungdomar måste fångas upp tidigt. Personalen i förskola och
skola har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det finns risk för
det. De har också en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker missförhållanden.
Barn och unga kan få snabbare och mer effektiv hjälp när skolan samverkar
med andra. Kunskap om samverkan, lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd
samt utvecklingsområden för samverkan finns beskrivna i Samverkan för barns
bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer från Social
styrelsen.
Barn som växer upp i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk hälsa än
genomsnittet. Som grupp har dessa barn mycket höga risker för en ogynnsam
utveckling över tid, när det gäller självmord, missbruk, kriminalitet, bidrags
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beroende och tonårsföräldraskap. Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går
för dem senare i livet är hur de lyckas i skolan. Skolframgång har visat sig vara
den starkaste skyddande faktorn för en gynnsam utveckling. Skolverket och
Socialstyrelsen har därför tagit fram vägledningen Samverkan kring placerade
barns skolgång och hälsa. Här finns mycket värdefulla råd och stöd, både för
huvudmän och rektorer.

STÖDMATERIAL

www.skolverket.se/barnsomfarilla

TILL REKTOR:

Hedersrelaterat våld och förtryck
Skolans ansvar och möjligheter

Hedersrelaterad problematik
Kunskapen om hur personalen kan hantera frågor rörande hedersrelaterad problematik i skolan måste öka. Vilket ansvar har skolan i detta arbete och hur bör
samverkan med andra myndigheter fungera? Skolverket anordnar kompetensutveckling runt frågorna för rektorer, lärare och övrig skolpersonal i samarbete
med fyra lärosäten under två kursperioder 2014. Kursen, som förläggs till två
eller tre dagar, ges under våren och hösten 2014 vid Karlstad universitet (förlagd
i Göteborg), Malmö högskola, Stockholms universitet och Umeå universitet.
www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning
www.skolverket.se/heder

Stödmaterialet Hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter har
reviderats och finns nu att beställa och ladda ner via Skolverkets webbplats.
2010-12-21 18.23
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Den kunnige och engagerade läraren ger varje elev möjlighet att utveckla kunskaper och värden som leder till att eleverna når de nationella målen. Undervisningen
stimulerar också viljan och lusten att lära mer. Undervisningen utgår från skolans
styrdokument, ett vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet. Läraren
anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar genom bredd och variation
i val av metoder. Atmosfären präglas av öppenhet, trygghet och arbetsro.

www.skolverket.se

