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Vad är meningen med skolan?
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Autentiskt 
lärande

skapa värde för andra, klasskamraten 
bredvid, parallellklassen, utanför skolan

använd kunskaperna i verkliga situationer, 
ämnesöverskridande projekt

använd elevernas tankar och frågor, visa att 
deras tankar och funderingar är viktiga 
(strukturerat och spontant)

viktigt här och nu, inte bara i framtiden

innehåll som engagerar och är relevant, 
ingångar som är angelägna för eleverna, knyt 
an till deras verklighet

inte mekaniskt, fylla i, göra klart, lämna in

ta in omvärlden i klassrummet - och tvärtom

VAD?

HUR?
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Autentiskt 
lärande

Vad av detta är viktigt för mig? Vad 
tänker jag? Hur påverkar detta mig?

Hur kan det vi gör bli viktigt för andra? 
Det här har vi lärt oss, vem kan ha 
nytta av det? Hur kan vi påverka?

Vad undrar jag om detta? Vad blir 
jag nyfiken på? Vilka frågor har jag?

© Jennie Wilson



Demokratiskt 
deltagande

- hur skapar vi ett demokratiskt klassrum där 
allas röster hörs?

- hur uppmuntrar vi elever att vilja delta?
- hur kan eleverna få möjlighet att träna på 

demokratiska förmågor, som att uttrycka sig 
och lyssna in andra?
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Demokratiskt 
deltagande

skapa möjlighet för aktivt 
deltagande 

variera handuppräckning

skapa möten mellan elever i 
mindre enheter

ge utrymme för nyfikenhet och 
nya perspektiv

ta vara på elevernas tankar och 
frågor

gemensam diskussiontanketid par/gruppsamtal

VAD?

HUR?

Innehåll: vad ska vi interagera 
kring?

Syfte: vad ska vi få ut av det?
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Demokratiskt 
deltagande

Tack!

- relevant innehåll
- öppna frågor
- ge struktur för 

interaktionerna
- lär ut sociala färdigheter
- reflektera tillsammans

Lyssna aktivt

nära 
varandra

vänd mot

snällt 
ansikte

Intressant.

Hmm

Vad menar 
du?

Jaha!

En grupp som 
lyckas:
● hälsar
● ställer frågor
● uppmuntrar
● förklarar

Tack!



Gemenskap tillhörighet

vi bryr oss om varandra - jag är inte ensam

göra elever viktiga för varandra

skapa kopplingar mellan elever

relationer samtidigt som kunskaper



Gemenskap

- lärpar, 
lärgrupper

Mål: 

- att vara känslomässigt stöd för 
varandra

- att stötta varandra att förstå innehållet
- att utveckla sociala färdigheter
- att bygga relationer
- att vara viktiga för varandra



Personlig 
utveckling

undervisa hela människan

låt hela eleven få plats

lär både för nu och för livet

visa att du tror på elevens potential
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Frågor för ett 
meningsfullt 
klassrum

● Hur kan jag få eleverna att bli nyfikna på varandras 
tankar?

● Hur kan jag få eleverna att bli viktiga för varandra 
och andra?

● Hur kan jag skapa kopplingar mellan eleverna, 
innehållet och världen?

● Hur kan jag ge plats åt elevernas tankar, funderingar 
och känslor?

● Hur kan jag skapa en känsla av gemenskap där vi 
bryr oss om varandras lärande?
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