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Vi lockar fram det bästa hos varje elev
Grunden i Kunskapsskolan är att vi alltid utgår från varje enskild elev. För att varje elev 
ska nå så långt som möjligt behöver han eller hon vara trygg och trivas i skolan. Vår 
pedagogik och hur vi arbetar gör att vi säkerställer att varje elev blir sedd och får den 
hjälp, det stöd och de utmaningar som han eller hon behöver. På så sätt lockar vi fram det 
bästa i varje elev så att de kan utvecklas som individer och nå höga kunskapsresultat.



Vår skolmiljö

Våra lokaler är utformade för att ge en trygg 
lärandemiljö. Det betyder att vi har olika 
typer av rum för våra olika lektionsformer. 
Dessutom har vi en öppen miljö med mycket 
färg och glasväggar för att  alla elever ska 
bli sedda och känna sig trygga.  

Lärarna på Kunskapsskolan spenderar 
mycket tid med eleverna och lärare och 
elever har en nära relation. Alla våra elever 
har en personlig handledare som de träffar i 
sin basgrupp och individuellt varje vecka. 
Varje basgrupp eller klass har ungefär 22 
elever.

Eleverna ingår i olika undervisningsgrupper i 
olika ämnen och umgås mellan årskurserna, 
vilket gör det lätt att hitta vänner. 



Vår undervisning
Hos oss läser eleverna alla ämnen antingen i steg eller kurser. Matematik, engelska, svenska och 
moderna språk läser man i steg utifrån sin aktuella nivå och förutsättningar. Varje steg har tydliga mål 
och uppgifter. Alla andra ämnen läser eleven i ämnesöverskridande kurser som utgår ifrån ett tema. 
Exempelvis i temat “jag” läser eleven både biologi om kroppen, kemi om näringsämnen och 
samhällskunskap om vad som formar vår identitet. Då ökar förståelsen för hur saker hänger ihop.



Kunskapsporten

För att underlätta för eleverna har vi samlat en stor del 
av våra läromedel på vår digitala portal Kunskapsporten 
som både elever och lärare kan nå överallt där man har 
tillgång till internet. Här finns allt kurs- och stegmaterial 
samt tydliga mål för vad som krävs i varje del. 

För varje ämne finns förslag på arbetssätt, uppgifter och 
läromedel. På Kunskapsporten finns också 
uppslagsverk, studietips, filmer, interaktiva övningar, 
dagsfärska nyheter med mera. 

Via Kunskapsporten når man EDS, vårt 
elevdokumentationssystem. Där kan både elever och 
vårdnadshavare följa elevens utveckling och mål. 



Vår handledning
För att veta vart man är på väg så behöver man ha ett mål! Elev, handledare och vårdnadshavare sätter i början av varje termin 
långsiktiga mål för elevens betyg och för hur förmågorna ska utvecklas. Utifrån de långsiktiga målen skapar eleven och 
handledaren en terminsplan som sedan bryts ner till veckomål och så småningom till dagsmål.
Varje vecka följer eleven och handledaren upp målen under ett enskilt samtal som hos oss kallas för personligt 
handledningssamtal. Under handledningssamtalen pratar eleven och läraren om varje ämne, de planerar för nästa vecka, 
diskuterar olika studiestrategier och de pratar också om hur eleven trivs och har det på skolan. 
Man träffar sin handledare och sin basgrupp varje dag.



● Varierad undervisning-  olika typer av lektionsformer där eleverna får utveckla sina kunskaper. 
● Kompetenta lärare-  kompetenta lärare som både är kunniga ämneslärare och är bra på att bygga relationer till eleverna. 
● Olika typer av läromedel- alla kan nås via vår digitala plattform Kunskapsporten.
● Egen dator- Vi arbetar i Google Suite for Education där eleverna får tillgång till många verktyg som underlättar deras inlärning.

Våra elever får med sig goda kunskaper genom:



Förmågor som är särskilt 
viktiga för att eleven ska nå så 
långt som möjligt.

Sex stycken förmågor som 
eleverna utvecklar i 
ämnesundervisningen, under 
basgruppstid och i den 
personliga handledningen. 

Undervisning

Ämnesundervisning i steg eller 
kurs i olika grupper.

Alla elever tillhör en basgrupp 
som är som en liten klass. 

Olika lektionsformer beroende 
på innehåll - alltid lärarledda 
lektioner.

Digitala läromedel som alltid är 
tillgängliga via 
Kunskapsporten. 

Framtidsförmågor

Vår pedagogik

Tydliga, utmanande och rimliga 
mål - alltid personliga. 

Individuellt samtal med den 
personliga handledaren varje 
vecka

Personligt schema utifrån 
elevens mål och strategier. 

Allt dokumenteras i elevens 
loggbok. 

Personlig handledning



Vi har samma läroplan som alla skolor, men eftersom vi sätter dig som elev i 
centrum ser vår pedagogik annorlunda ut. Vi utgår alltid från varje elevs 

förutsättningar och mål, samtidigt som vi har höga förväntningar. 

Vi hoppas att du vet lite mer om oss nu- Varmt välkommen!



Tack! 
  Om ni har några funderingar eller frågor är ni välkomna att höra av er!

   Kontaktuppgifter och mer information om oss finns på vår hemsida kunskapsskolan.se/spanga.

 


