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Våra ämnen - vad förenar?



Samhällskunskap Naturkunskap



Koppling till 
examensmålen

• … bruka naturen på ett 
hållbart sätt

• … kritiskt granska och 
reflektera

• … globalt perspektiv



- Det här MÅSTE vi bara göra!

- Vi går och pratar med Maria!

- Tänk så mycket vi skulle vinna!



En månad senare…



Planering ner på detaljnivå…



Vi börjar bygga…



Byggst
enarna

Ramarna -
färgad av 

varje 
inriktning

Genomsyr
as av…

Kryddas 
med…

Läromedlet

Delmål 4.7: En 
god utbildning 

innebär en 
utbildning för 

hållbar 
utveckling



Vad ska det heta?



En hållbar framtid



Planering ner på detaljnivå…



Planering ner på detaljnivå…



Planering ner på detaljnivå…



IngredienserKursstoffet delas 
in i 3 block

Flera gemensamma 
föreläsningar

Röd tråd i bedömningen i varje 
block: 
- Baskunskapkontroll (E)
- Muntlig gruppdiskussion (E-A)

Varje Block innehåller 
Uppdrag och Case.  
Kreativitet och koppling till 
inriktningen betonas

Varje block inleds 
med baskunskaper 
från SH och NK



Hur ser det ut just nu?
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Hur går det med lärandet?



Kooperativt 
lärande



Gruppen har ett gemensamt mål samtidigt som var och en har 

ett individuellt ansvar.

Grupparbetet hjälper eleverna att utveckla sina 

sociala färdigheter



Främjar måluppfyllelse. Främjar goda kamratrelationer.

Eleverna stöttar varandra inom gruppen



Skolans värdegrund och uppgifter
”Skolans uppgift är att låta varje enskild 
elev finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 
bästa i ansvarig frihet.”

”Skolan ska främja förståelse för andra 
människor och förmåga till inlevelse.”

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla 
kunskap om grundläggande demokratiska värden. 
Undervisningen ska dessutom bedrivas i demokratiska 
arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja 
att ta personligt ansvar och aktivt delta i samhällslivet”

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 
nyfikenhet och självförtroende samt vilja att 
pröva och omsätta idéer i handling och att lösa 
problem. Alla elever ska få utveckla sin förmåga 
att ta initiativ och ansvar och att arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra.”

”Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs 
gränsöverskridanden mellan olika yrkesområden och 
att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som 
andras kompetens. Detta ställer i sin tur krav på skolans 
arbetsformer och arbetsorganisation.”



Så vad säger eleverna?



En fråga i kursutvärderingen 2021-04-01: Som du vet har NK och SH samverkat i En hållbar framtid. 
Vad är din åsikt om detta?

”Det har fungerat bra, de 
hänger ju ihop och då 
blir det ju lite färre olika 
uppgifter så att man 
slipper skriva om i 
princip samma sak två 
gånger.”

”Jag tycker att det har varit bra. 
Kurserna har mycket gemensamt 
och är ganska lika så det har varit 
bra. Eftersom många uppgifter har 
inkluderat både samhällskunskap 
och naturkunskap, så har man fått 
en större bild av hur dem hänger 
ihop med varandra”

”Jag tycker att det 
har varit en väldigt 
bra grej att ha 
gemensam 
undervisning”



En fråga i kursutvärderingen 2021-04-01: Som du vet har NK och SH samverkat i En hållbar framtid. 
Vad är din åsikt om detta?

”Det är skönt att inte 
behöva göra saker två 
gånger och att man 
pratar om ungefär 
samma sak samtidigt i 
dom båda kurserna”

”Jag tycker det har varit 
bra! Det har gjort att 
upprepningar sluppits att 
ske samt att arbeten varit 
lättare då man kunnat 
jobba med ett arbete i 
taget”

”Bra, allt 
hänger ihop 
bättre då”



En fråga i kursutvärderingen 2021-04-01: Som du vet har NK och SH samverkat i En hållbar framtid. 
Vad är din åsikt om detta?

”Mycket 
bra”

”Det har varit 
ganska bra. Man 
har lärt sig att 
kunna se 
samband mellan 
SH och NK”

”Mycket bra, båda 
ämnena hänger ihopa 
mycket och är viktigt att 
kunna sammarbeta, 
även inom utbildning. 
Man måste vara 
uppmärksam i båda för 
att lättare kunna förstå 
dem enskilt.”



Vad sker i andra kurser på 
skolan?





Så vad ska förbättras 
till nästa läsår?



Tack för att ni har lyssnat!


