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Pedagogiska kartor

www.malmo.se/pedagogiskakartor

Klicka på bilden för att komma till informationssidan om kartan.

http://www.malmo.se/pedagogiskakartor


Malmö hamn 

2016-1812-2016

 

Malmö 1812 Malmö 1912 

Malmö 1938-1947 

Malmö 2010 

Malmö 1998 

Malmö 2016 

Klicka på bilden för att komma till filmen.

https://www.powtoon.com/online-presentation/e7iIlPAVm5U/malmoe-harbour-2016-1812-2016/?mode=movie


Klicka på bilden för att komma till filmen.

https://www.youtube.com/watch?v=yMT7b7G9Jes&feature=youtu.be


Klicka på bilden för att komma till kartan. 

https://kartor.malmo.se/init/?appid=pedagogiskakartor-v1&zoom=12&center=13,55.58&ol=prreligion&bl=stadskartan_ggb&config=../configs-1.0/pedagogiskakartor.js


Närmiljö som lärmiljö 

Att uppleva är att förstå

Närmiljö som lärmiljö – Malmö synagoga

https://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Forskola-och-utbildning/Skolutveckling--Forskning/Pedagogiska-kartor/Pedagogiska-resurser/Narmiljo-som-larmiljo---lektionspaket/Narmiljo-som-larmiljo---religion/Religiosa-byggnader-i-Malmo/Malmo-synagoga.html


Närmiljö som lärmiljö – Västra Skrävlinge kyrka

https://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Forskola-och-utbildning/Skolutveckling--Forskning/Pedagogiska-kartor/Pedagogiska-resurser/Narmiljo-som-larmiljo---lektionspaket/Narmiljo-som-larmiljo---religion/Religiosa-byggnader-i-Malmo/Vastra-Skravlinge-kyrka.html


Ta del av nyutveckling av 

Pedagogiska kartor
http://pedagog.malmo.se/temablogg/pedagogiska-

kartor-upptack-din-narmiljo/

http://pedagog.malmo.se/temablogg/pedagogiska-kartor-upptack-din-narmiljo/
http://pedagog.malmo.se/temablogg/pedagogiska-kartor-upptack-din-narmiljo/


SIS- Self Improvement System

Ett sätt att använda den kompetens som finns på skolan. Det 

sker otroligt mycket bra arbete på skolor, SIS är ett sätt att fånga 

upp det som sker.

SIS är studiecirklar kurser som leds av lärare på skolan/skolorna.



The London Challenge-

studiebesök som inspirerade till SIS



Vad gjorde att vi ville sätta igång 

och prova?

• Skillnaderna på kvalité/effektivitet inom skolor 

är oftast väldigt hög, vi såg ett sätt att öka den 

interna likvärdigheten.

• Ett sätt att möta våra elevers behov - ofta 

har externa fortbildare en mer generell ingång.

• Vi får möjlighet att fånga upp och utveckla 

den kompetens som finns i skolan- skapar en 

lärande organisation.

• Ska bygga på frivillighet, vad behöver 

jag utveckla? Inte på att hela kollegiet gör samma 

sak, kännas meningsfullt.



Svårigheter vi mötte...

• Vi ville för mycket- tre skolor i vårt nätverk- många 

lärare och en stor organisation.

• För kort mötestid

• För många förflyttningar

• Varierande kvalité och oklara förväntningar

• Bristande frivillighet- beslut fattades som gjorde 

vissa SIS tvingande



Lärdomar att ta med...

• SIS är en fantastisk bra grundtanke- använd 

kompetens som finns och som möter skolans 

behov och ökar likvärdigheten.

• Börja med färre kurser så inte organisationen blir 

övermäktig och ett hinder

• Ha tillräckligt lång mötestid- särskilt om flera skolor 

är inblandade- så träffarna blir meningsfulla



Lärdomar att ta med, fortsättning...

• Håll linjen med frivillighet och lita till lärarnas 

vilja att lära- bygger både internal 

accountibility och fördjupat lärande

• Var tydlig med innehåll och nivå så att alla 

har hyfsat rimliga förväntningar på kursen

• Fånga in skolans behov ordentligt innan, vad har 

vi för data? Vad behöver vi och vem är riktigt 

duktig på detta? Förbered noga!





pedagogisk.inspiration@malmo.se


