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Projekt  

”Utveckling av Samhällsvetenskapsprogrammet” 
Birgittaskolans gymnasium      
 

Mål  
   Det övergripande syftet med det här projektet har varit att på olika sätt utveckla 

Birgittaskolans samhällsvetenskapliga program bl.a. vad gäller måluppfyllelsen.  
 

Genomförande och resultat  
   Våren 2012 beslutades att Samhällsvetenskapsprogrammet skulle flyttas till Birgittaskolan. I 

de centrala elevenkäter som gjort 2013-2015 framkommer att eleverna efterlyser tydligare 

information om vad Samhällsvetenskapsprogrammet innebär och vad det kan leda till efter 

gymnasiet. För att tydliggöra syftet med programmet och bygga in en progression utgår vi 

från följande modell i vårt arbete: 

- Årskurs 1: Se samhället 

- Årskurs 2: Förstå samhället  

- Årskurs 3: Förändra samhället 

   Med detta som utgångspunkten vid planering av tema får utbildningen en röd tråd. De olika 

temana kan sedan byggas upp kring ”värdeord” exempelvis medmänsklighet så att teman 

överlever från år till år. Det konkreta innehållet kan växla beroende på vad som händer i 

världen omkring oss.  

   Vi har tagit fram ett årshjul för varje årskurs där vi lägger in återkommande händelser som 

teman, arbetsplatsförlagda studier (APS), gymnasiearbete och introduktionsfest. I början av 

läsåret organiserade vi en introduktionsfest för samtliga lärare och elever på 

Samhällsvetenskapsprogrammet. Representanter från Unga sociala entreprenörer var där och 

höll i en workshop kring socialt entreprenörskap. 

   Vi har byggt upp kontakter med tränare, lagledare och andra ansvariga personer på LHC 

och inkluderat dem i merparten av våra gemensamma programaktiviteter. 

Båda klasserna uppskattar veckorna när de har arbetsplatsförlagda studier (APS). Kopplingen 

mellan skola och framtid kan stärkas. 

 

Önskvärd fortsättning  
   Vi vill fortsätta utveckla det tematiska arbetet på programmet och beteenderiktningen ska 

löpa som en röd tråd genom hela utbildningen. Dessutom vill vi skapa återkommande 

traditioner och aktiviteter som skapar samhörighet och en vi-känsla inom programmet. 

Inför läsåret 2016/2017 önskar vi regelbundna träffar inom arbetslaget för att diskutera 

pedagogiska principer, elevsyn och arbetssätt. Det är viktigt att skapa en gemensam plattform 

och få en samsyn kring dessa frågor så att vi alla strävar mot samma mål. 

Starka nätverk och regelbunden och god kontakt med viktiga samarbetspartners bidrar till mer 

praktiknära undervisning och förbättrad kvalitet på APS.  

  



 

 

Projekt  

”Utveckling av Naturvetenskapsprogrammet” 
Birgittaskolans gymnasium        
 

Mål  
 Att höja motivationen och måluppfyllelsen för de elever som läser det 

naturvetenskapliga programmet på Birgittaskolan. 

 Att öka grundskoleelevernas intresse för att söka till det naturvetenskapliga 

programmet på Birgittaskolan. 

 Att förbättra sammanhållningen och motivationen för de elever som redan går NA på 

Birgittaskolan. 

 Att förbättra elevernas kontakter med universitet, högskola och yrkesliv. 

 

Genomförande och resultat  
Vi har tagit fram, planerat och genomfört aktiviteter för de nuvarande eleverna på 

Birgittaskolan, gamla elever, föräldrar och kommande elever. 

 Ämnesövergripande laboration - Brottsplatsundersökning: vem är den skyldiga? 

Eleverna från våra tre NA-klasser (NA15, N14 och NA13, dvs en klass från varje 

årskurs) delades in i grupper med ett par elever från varje klass. Grupperna utförde 

fyra laborationer för att få ledtrådar till en brottsplatsundersökning i ett påhittat fall. 

o DNA-prov 

o Newtons avsvalningslag 

o Bromssträcka 

o Reaktionshastighet 

Alla elever tyckte att laborationen var mycket bra eller bra. Alla elever tyckte att de 

fick utnyttja kunskaper från olika kurser för att lösa uppgiften och vill arbeta med 

liknande laborationer igen. Alla elever upplevde det som mycket bra eller bra att få 

arbeta med eleverna från andra NA-klasser på skolan. 

 Arbetsplatsstudier (APS) 

Genom att knyta kontakt med Tekniska verken och Linköpings universitet - IFM har 

vi haft elever som gjort sin APS på dessa arbetsplatser. Eleverna har upplevt det som 

positivt att göra sin APS där. 

 Vetenskapseftermiddag 23 mars 2016 

Vi har bjudit in och fått klartecken med föreläsare från Tekniska verken, IFM och 

hälsouniversitetet. Eleverna på skolan kommer att presentera vår ämnesövergripande 

laboration, sina erfarenheter från APS och sina gymnasiearbeten. Till eftermiddagen 

bjuder vi in nuvarande elever och deras föräldrar, gamla elever och elever som 

eventuellt kommer att börja på skolan. 

 Aktiviteter i skolvardagen 

Vi har arbetat med mattestugan där elever i åk 3 hjälper yngre elever. Till biologin 

finns det levande organismer i klassrumsmiljön (akvarier). 

 

Önskvärd fortsättning  
Vi vill utveckla två nya ämnesövergripande laborationer så att vi kan ha en sådan laboration 

per läsår (och ingen elev ska behöva göra samma laboration två gånger). Vi vill fortsätta med 

och utveckla vetenskapseftermiddagar och aktiviteter i skolvardagen som höjer motivationen 

för eleverna. 



 

 

 

Projekt  

”Språkutvecklande arbetssätt på Birgittaskolans gymnasium” 
Birgittaskolans gymnasium      

 

Mål  
   Syftet med projektet är att förbereda och utveckla ett språkutvecklande arbetssätt på 

Birgittaskolans gymnasium. Inom ramen för projektet har vi också gjort en 

kunskapsinventering och tagit del av aktuell forskning. 

 

Genomförande och resultat  
   Internationella studier beskriver att läsförmågan hos svenska elever försämras. I läroplanen 

för gymnasieskolan står att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att ”eleverna får 

stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”. Ett språkutvecklande perspektiv betonas i 

Gy 11. En språkutvecklande undervisning gynnar alla elever oavsett modersmål.  

   Vårt resultat består av två delar. Den ena har fokus på kartläggning och förtydligande om 

svenska och svenska som andraspråk samt hur vi skapar en språkutvecklande miljö för 

flerspråkiga elever. Den andra delen fokuserar mer på språkutvecklande arbetssätt på ett mer 

generellt plan. 

   Det finns okunskap om vad som skiljer ämnena svenska och svenska som andraspråk. Vi 

har i detta arbete fått ökade kunskaper om skillnader samt om vilka faktorer som gynnar 

andraspråksundervisningen. Det är viktigt att svenska som andraspråk inte ses som en sämre 

version av svenska. Det är två skilda ämnen med olika kursplaner och olika kunskapskrav. 

   Vi definierar språkutvecklande arbetssätt som en ökad medvetenhet hos lärare om språkets 

centrala betydelse för elevernas kunskapsinhämtning. Det innebär att elever inte lämnas 

ensamma med att läsa avancerade texter, att läraren ger eleverna verktyg för att utveckla 

läsförståelsen och att läraren blandar grupperna för det gynnar språkutveckling hos alla elever.  

Samtalet är viktigt för språkutvecklingen. Kortfattat så innebär språkinriktad undervisning ”att 

eleverna lär sig använda det ämnesspecifika språket”. Centralt i språkutvecklande arbetssätt är 

stöttning av eleven. Genom språkutvecklande arbetssätt ger vi eleverna förutsättningar att inte 

bara utveckla sitt språk utan även sina kognitiva förmågor, dvs. tänkandet. Ett 

språkutvecklande arbetssätt kan lyfta både språket och tänkandet. 

 

Önskvärd fortsättning  
   Vårt förslag är att eleverna redan när de tas emot på Birgittaskolan bör besvara ett antal 

frågor kring sina svenskkunskaper för att utreda om eleven bör läsa svenska eller svenska som 

andraspråk.  

   För att utveckla lärarnas kompetens inom området skulle diskussioner inom ämneslag och 

gemensamma föreläsningar vara ett sätt att utveckla kunskaperna kring språkutvecklande 

arbetssätt. 

 

  



 

 

Projekt  

”Tillbaka till skolarbetet – ökad närvaro för tjejer på IVAS”  
Birgittaskolans gymnasium    
 

Tillbaka till skolarbetet – ökad närvaro för flickor på IVAS 

Birgittaskolans gymnasium 

 

Mål 

   Syftet med detta projekt är att öka vår egen kunskap om flickor med 

autismspektrumdiagnos. Vi vill hitta nya infallsvinklar och nya sätt att tänka på kring dessa 

elever. Samtidigt vill vi öka kunskapen även hos föräldrar och kollegor. Målet är att hitta en 

metod för att öka närvaron hos flickor på IVAS.  

 

Genomförande och resultat 

   I en normalbefolkning räknar man med att en av 250 personer har autismspektrumtillstånd. 

Av dessa beräknas pojkarna vara två till fyra gånger fler. Anledningen till detta tror man är att 

flickornas problem inte upptäcks lika ofta. I de studier som gjorts om autism är pojkarna ofta 

överrepresenterade och få studier har gjorts som bara handlar om flickor. Därför är också 

kunskapen om flickor och autism fortfarande liten.  

   På senare år har vi fått grupper som skiljer sig från tidigare elevgrupper. Vi hade nu fler 

flickor, elever som alltmer stannade hemma och flera elever som inte visade något intresse för 

eller hade ork för att delta i socialt främjande aktiviteter som vi brukar ordna under åk 1.  

   Under projektets gång har vi flera gånger återkommit till frågan om man kan betrakta detta 

som en enhetlig grupp eller om det handlar om att vi måste vidga våra sätt att se på enskilda 

elevers problem. Vi har sökt svar på den frågan bl.a. genom studiebesök, litteraturstudier och 

handledning. Det vi slutligen anser oss kommit fram till är att det trots allt är så att varje 

individ är så pass unik i sina svårigheter att hon behöver sin egen unika lösning. Ett enhetligt 

arbetssätt är inte möjligt att hitta för denna elevgrupp. 

   Vi menar att mentorsgruppen är en bra utgångspunkt för att komma vidare i arbetet med 

dessa elever. Det är en styrka att gemensamt studera och kartlägga det vardagliga arbetet med 

eleverna. Man vinner på att se eleven från olika perspektiv, olika tidpunkter och sakta lägga 

en pusselbit till de övriga. Genom att göra en noggrann kartläggning kring varje elev kan man 

arbeta förebyggande. De faktorer som visat sig framgångsrika är att kartlägga varje elev, få 

med familjen i arbetet och låta dem bli sedda och lyssnade på, identifiera problemområden, 

anpassa där det går och behövs, bygga vidare på skolans kunskapsfokus och låta eleven 

lyckas. 

 

Önskvärd fortsättning 

   Genom detta projekt har vi kommit fram till flera förslag inför fortsatt arbete. Några av dem 

är att vi behöver göra en systematisk kartläggning av familjefaktorer, sociala faktorer, 

individfaktorer och skolfaktorer. Som mentorer behöver vi handledning och utbildning om 

psykisk ohälsa då våra elever uppvisar ett brett spektrum av olika diagnoser. Projektet har 

visat oss att det finns mycket att vinna på att lära tillsammans med andra; med kollegor och 

med föräldrar/vårdnadshavare. 

  



 

 

Projekt  

”Samverkan SFI-SVA”  
Birgittaskolans vuxenutbildning     
 

Mål 
   Utvecklingsprojektets syfte är att arbeta fram ett förslag på pedagogiska planeringar och 

arbetsformer för svenskundervisningen inom SFI och Grund SVA och att hitta ett gemensamt 

arbetssätt som bryggar över kursgränser och ”skolformsgräns” för att stärka språket.  
 

Genomförande och resultat 
   Projektet startade då vi upplevde att steget från SFI D till Grund SVA blir alldeles för stort 

för många elever och därmed blir det svårt för dem att uppnå målen. Det finns ingen 

gemensam pedagogisk metod som genomsyrar de olika nivåerna.  

   I projektet har vi läst in oss på litteratur med anknytning till cirkelmodellen och 

språkutvecklande arbetssätt. Främst har vi läst Lyft språket lyft tänkandet - Språk och lärande 

av Pauline Gibbons (2010). Att arbeta enligt cirkelmodellen innebär att man följer en fast 

struktur i arbetet med olika genrer: 

Steg 1 - bygga upp kunskap om ämnet 

Steg 2 - modellera genren, i detta steg ska eleverna bekanta sig med genrens syfte, 

uppbyggnad och språkliga drag 

Steg 3 - skriva gemensam text 

Steg 4 - skriva självständigt 

   Syftet med cirkelmodellen är att lärarna bör öka förväntningarna på eleverna och deras 

prestationer. Gibbons menar också att eleverna ska undersöka och bygga upp kunskap genom 

stöttning och utvecklande samtal. Stöttningen som läraren ger finns både i planeringen och i 

själva klassrumssituationen. Det som Gibbons även lyfter fram i boken är att "När eleverna 

går från högstadiet till gymnasiet måste de behärska ämnesrelaterat språk på hög nivå och en 

ständigt ökande mängd abstrakta begrepp i alla ämnen." Det är precis detta som vi vill stötta 

eleverna med genom denna pedagogiska metod.  

   Vi har gjort lektionsförslag till instruerande och argumenterande texter i Grund SVA samt 

argumenterande inom SFI.  
 

Önskvärd fortsättning 
   Som en fortsättning på projektet skulle vi också vilja, vid intresse, att kollegiet fick ta del av 

föreläsningar och studiecirklar där vi kan lära oss mer av denna pedagogik. Vi anser att det är 

viktigt att det blir konkreta tips och idéer som utbyts för att öka måluppfyllelsen hos våra 

elever och att det ska underlätta för oss lärare. Alla behöver inte planera alla lektioner. 

    Vi anser också att gemensamma arbetsdagar för SVA-lärare på skolan borde finnas 

åtminstone en gång varje år. Varför inte ta del av varandras erfarenheter och kompetens när vi 

är så många inom samma ämne på skolan?  

   Slutligen tror vi att skolan i stort skulle gynnas av att arbeta språkutvecklande inom alla 

ämnen och inte bara i språkundervisningen. Det kanske är något som så småningom kan 

sprida sig om det visar sig vara till hjälp för lärarna och framförallt för eleverna.  

 

 

Linköping 2016-03-03 

Kerstin Nyström 

utvecklingsledare 


