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Bensträckare kommer att erbjudas!



Vem är vi?

Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson
F-7 lärare, Sva, Sv och So, förstelärare 
Rosengårdsskolan, undervisar i åk 1. 
Anna Duncanson
F - 7 lärare, Sva, Sv, Ma, Eng och No, förstelärare Rosengårdsskolan, 
undervisar i åk 4
Sofie Nilsson 
F-7 lärare, Sva, Sv och So, förstelärare Rosengårdsskolan, 
undervisar i åk 4.

Presentation



Tillbakablick - Rosengårdsskolan !

● Ca 400 elever från olika delar av världen.
● En del elever är födda i Sverige andra elever har nyligen kommit till hit.
● Alla elever har annat modersmål än svenska.
● Ligger i ett av Malmös fattigaste områden.



Mål:  

● Inspirera
● Väcka nyfikenhet
● Visa på framgångsfaktorer hos oss



Genomgång 

● Lgr 11
● Åtagandeplan
● Rosengårdsmodellen
● Planering
● Vår arbetsgång
● Arbetssätt
● Exit ticket
● Bedömning 



Vårt språkutvecklande och formativa arbetssätt 
på  Rosengårdsskolan?

Bild: Hanna Stehagen



Lgr 11- Kunskapskraven

All planering av undervisning måste utgå från
kunskapskraven eftersom all bedömning 
sker utifrån kunskapskraven. 
Kunskapskraven måste konkretiseras för att 
eleverna ska kunna förstå vad som ska läras



Centralt innehåll 

● Det centrala innehållet anger vad som ska 

behandlas i undervisningen.

● Det centrala innehållet anger inte hur mycket tid som 

ska ägnas åt olika delar av innehållet.

● Det centrala innehållet är medel för att nå målet.



Elever har rätt till stöd

Skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov och uppväga 
skillnaderna i deras förutsättningar att nå 

kunskapskraven.

•Alla elever ska få ledning och stimulans.
•Vissa elever behöver extra anpassningar.
•En del behöver dessutom särskilt stöd



Ledning och stimulans

•Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att 
de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 



Extra anpassningar

Ska vara:
•Möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal 
inom ramen för den ordinarie undervisningen
T.ex.
•förändra de pedagogiska metoderna,
•omfördela resurser eller
•göra förändringar i organisationen kring eleven. 



Vårt förhållningssätt!



Åtagandeplan



Rosengårdsmodellen: 
- Så här gör vi på Rosengårdsskolan!

Tillsammans



Bakgrund: 
- Varför en Rosengårdsmodell?

● elevunderlag
● behov av tydlig ledning och struktur
● skapa trygghet för både elever och personal
● eleverna känner igen sig
● likvärdighet för våra elever
● förebygga svårigheter vid pedagogbyte
● gynnar övergångar t.ex. år 3-4
● praktisk-estetiska lektioner samma struktur
● minska kränkningar och incidenter



Rosengårdsmodellen

Rosengårdsmodellen förenklad version

https://docs.google.com/document/d/1aKosliwfnioA2gVHRhsbHltu8myNW9yN6303HNGqyP4/edit


Hur planerar vi vår undervisning? 

Synligt lärande genom omvänd planering.

1. Mål
Vad ska eleven 
kunna/förstå?

2.Planering av 
bedömning.
Hur ska eleven
visa sin 
kunskap/förståelse?

3. Vad behöver 
undervisas för att 
eleverna ska kunna 
visa denna 
kunskap/förståelse?





Pedagogisk planering åk 6!

Presentation världsreligionerna

Lpp berättande text

https://docs.google.com/presentation/d/1giqBl1m6gkdbOqC7NO2UsF3u1YrHuTMoUmhC41-y2DI/edit
https://docs.google.com/document/d/1Slk1IdHNiYk4W3HuvMvKssb8oZqKinaf-DoNy4pIhCQ/edit


Arbetsgång 

1. Tillbakablick

2. Mål

3. Genomgång

4. Arbete

5. Återkoppling till målet



Exempel på lektionsmål! 
Du ska kunna förklara vad en kraft är och ge några exempel i din förklaring. 
Mål åk 6, fysik 

Du ska kunna växla mellan bråkform, decimalform och procentform. Mål åk 6, 
matematik

Du ska kunna resonera kring vad som påverkar våra åsikter. Du ska kunna föra 
ett samtal vidare. Mål åk 6, sva och sh

Du ska  kunna förklara med egna ord vad orden forntiden, bofast och 
nomader betyder. SO åk 3 



Cirkelmodellen



Digitala hjälpmedel
Inläsningstjänst

Intowords

Röstinmatning

Screencastify

Google classroom

Digilär

Moviemaker 





Stödstrukturer matematik 



Stödstrukturer i alla ämnen - modellmeningar



Stödstrukturer 



Widgit online 

https://widgitonline.com/login

https://widgitonline.com/login


Var är en exit ticket! 

Varför exit ticket?

Hur gör man?

Hur kan den se ut?



Exit ticket

Utveckla följande mening:

Jag anser att skolmaten ska finnas kvar för att……………...



Bedömningstillfälle åk 2 

Bedömningstillfälle åk 2 - solen, jorden och månens rörelser.

https://www.youtube.com/watch?v=TmJSrBBRT6c


Olika bedömningsformer:
● Bedömning årskurs 5 -Jordens inre och yttre krafter

Vinterprat

● Bedömning årskurs 6 - Utvecklingssamtal

https://www.youtube.com/watch?v=PSI98ShgiGQ
https://www.youtube.com/watch?v=6lk5i3siQGM&index=12&list=PL0f_PL1pfiwgbOnaTxdSqZpPfGAZGG6sa
https://www.youtube.com/watch?v=daCqzs4raYA&t=4s


En viktig del i vårt arbete med bedömning

SO
Klass 
A



Vad kan ett formativt och språkutvecklande 
arbetssätt leda till?



Exit ticket!

Skriv ner tre saker som du tar med

dig från dagens föreläsning!

Menti.com 32 07 04 



Vill ni följa vårt arbete besök gärna våra bloggar:
http://pedagog.malmo.se/2017/02/26/vi-laser-om-rymden/

https://vildrosorna.blogspot.com/

https://rosenbladenrosengardsskolan.blogspot.se/

http://lararnastidning.se/rosengards-revansch/

http://pedagog.malmo.se/2017/02/09/stodstrukturer-med-bildstod-ett-bra-
stod-med-manga-olika-syften/

https://sites.google.com/skola.malmo.se/rosengardsskolan/

http://pedagog.malmo.se/2017/02/26/vi-laser-om-rymden/
https://vildrosorna.blogspot.com/
https://rosenbladenrosengardsskolan.blogspot.se/
http://lararnastidning.se/rosengards-revansch/
http://pedagog.malmo.se/2017/02/09/stodstrukturer-med-bildstod-ett-bra-stod-med-manga-olika-syften/
https://sites.google.com/skola.malmo.se/rosengardsskolan/


Litteratur 



Rosengårdsskolan


