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christian wetell och stina jonsson

Lärdomar under pandemin:

Bibehållen
kvalitet i
verksamheten
Efter över ett år i pandemiläge. Grundskolechefen
Christian Wetell och gymnasiechefen Stina Jonsson reflekterar
kring hur skolan bibehåller kvaliteten för elever och
medarbetare när förutsättningarna hela tiden förändras.

S

2020 trodde
många att det värsta var
över: Att livet inom en snar
framtid skulle återgå till det
normala. Att vi snart skulle
kunna jobba som vanligt och att distansundervisningen skulle förvandlas
till ett blekt minne.
Så blev inte fallet. Istället väntade
ett år av restriktioner, begränsningar
och ständig omställning.
Stina Jonsson är gymnasiechef för
Kunskapsgymnasiet. Hon menar att
det absolut svåraste med att skapa en
fungerande skola under pandemin har
varit att få sina planer omkullkastade
gång efter annan.
– Jag pratade med en rektor om
det; att vi har tvingats planera om så
många gånger och att det strider mot
hur man ska agera som ledare. Vi vill
ha framförhållning, struktur, ordning
och reda. Nu har det mer handlat om
att skapa ordning i kaoset, säger Stina
Jonsson.
Det håller grundskolechefen Christian Wetell med om.
– Det har varit en utmanande tid för
ommaren
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skolorna men också oerhört lärorikt.
Våra medarbetare har en fantastisk
förmåga att vara flexibla utifrån de
förutsättningar de har.
Stina Jonsson instämmer.
– Trots att en del har varit oroliga
för sin egen hälsa och att det kan vara
väldigt frustrerande när inget blir som
man tänkt sig, så har det hela tiden
handlat om eleverna. Vad som är bäst
för dem och hur vi skapar en bra undervisning där vi befinner oss just nu.
Stina Jonsson menar att en hjälp i
arbetet har varit de riktlinjer som utarbetats och kontinuerligt uppdaterats av
Kunskapsskolans centrala krisgrupp.
– Rektorerna har anpassat verksamheten utifrån lokala förutsättningar
och involverat medarbetargruppen. Det
är en lång kedja av personer som har
gjort sitt bästa; lärare, skyddsombud,
elevhälsoteam, huvudkontoret och krisgruppen – för att nämna några. Vi har
också haft fördelen av att ha en duktig
pedagogikavdelning. De tog snabbt fram
stödmaterial för distansundervisning
och har sedan fortsatt hjälpa skolorna,
säger Stina Jonsson.

Även Christian Wetell lyfter arbetet
i krisgruppen och vikten av struktur
som centrala ingredienser.
– Våra rektorer har tagit ett stort
ansvar. De har lyssnat in all information, som bland annat har kommit från
från vår krisgrupp, och sedan tagit
underlaget vidare ut till skolorna. Det
har gjort att vi har kunnat hålla en hög
nivå på informationen till vårdnadshavarna vilket jag tror skapar tydlighet
och förtroende. Detta är något vi kan se
i resultaten på våra elev- och föräldra-

enkäter, ett kvitto på att vi har hanterat
pandemin på ett föredömligt sätt, säger
Christian Wetell.
Stina Jonsson berättar att betygsuppföljningen visar att Kunskapsgymnasiets elever ligger på ungefär samma
nivå som tidigare trots alla försvårande
omständigheter.
– Vi har en utarbetad kvalitetsmodell och följer upp våra resultat. Där vi
behövt har vi satt in extra insatser som
till exempel kvällsskola dit vissa elever
kunnat komma och få extra hjälp, säger

hon och Christian Wetell fortsätter:
– Att arbeta med uppföljning är a
och o och det har vi fortsatt med även
under pandemin. Kvalitetsarbetet är
alltid viktigt men har hjälpt oss extra
mycket nu. Vi har fokuserat på elevernas
kunskapsinhämtning och arbetat med
de kvalitetsprocesser vi har för att säkra
upp så att alla ska nå målen. Här har
lärarna visat sig mycket professionella
i det sätt de planerat för undervisning i
föränderliga tider, säger han.
Stina Jonsson menar också att
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christian wetell och stina jonsson

elevhälsan har varit en viktig pusselbit
under pandemin.
– Elevhälsoteamen har jobbat uppsökande när vi sett att någon inte mått
bra. De har gjort ett fantastiskt jobb med
eleverna och deras insatser har avlastat
lärarna. Studiecoachningen är också ett
bra redskap i det preventiva arbetet. Vi
är duktiga på att snabbt fånga upp eleverna och agera i ett tidigt skede, säger
Stina Jonsson.
Christian Wetell instämmer:
– Kunskapsskolan arbetssätt med
personlig handledning där lärarna
träffar eleverna individuellt varje vecka
är ett viktigt verktyg för att följa deras
kunskapsutveckling men också för att se
och lyssna in hur de faktiskt mår.
Enligt både Christian Wetell och
Stina Jonsson har det funnits en uppsjö
av utmaningar, stora som små, under
pandemin men också många lärdomar
att dra.
– Jag är väldigt stolt över alla som
har bidragit till att få vår verksamhet
att fungera. Både lärare och rektorer har
gjort ett fantastiskt jobb i att hela tiden
ställa om. När vi återgår till det normala tror jag inte att vi ska underskatta
vikten av det relationella som finns naturligt i vårt arbetssätt. Jag tycker verkligen att vi ska värdesätta de personliga
mötena mellan lärare och elev, lärare
och lärare samt mellan skolorna och oss
som huvudman. Samtidigt kan vi se att
de digitala verktygen ger nya möjligheter och kan effektivisera vissa möten,
säger Christian Wetell och lämnar över
till Stina Jonsson.
– Jag håller med om att vi har gått
framåt i det digitala landskapet. Vi hade
en fördel i att vår digitala plattform
Kunskapsporten redan fanns innan
pandemin men vi har ändå utvecklats
enormt, säger Stina Jonsson och fortsätter:
– Fast den kanske viktigaste lärdomen
i allt detta tycker jag är att vi har klarat
att hantera ett krisläge och att vi har
arbetat så bra tillsammans. Vi är snabbfotade, flexibla och har lärt oss att vara
beredda i en oförutsägbar tillvaro. Jag är
väldigt stolt över alla som har bidragit i
det här arbetet, säger Stina Jonsson.
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Fredrik Lindgren

Med siktet
inställt på
hållbarhet
När Kunskapsskolan sätter mål för 2025 är hållbarhet en av
tre prioriterade frågor.
- Det finns ett stort engagemang bland medarbetarna
och med allt som händer i omvärlden blir det ett naturligt
steg för oss att ta, säger Fredrik Lindgren, Vd för
Kunskapsskolan.

F

har varit
Vd för Kunskapsskolan
sedan 2012. Hittills har
han hunnit leda företaget genom två långsiktiga
utvecklingsfaser. Nu är det dags för
den tredje.
– När jag tillträdde uppfattade jag
ganska snart att det fanns ett behov
av lite längre planeringshorisonter,
utöver våra ettåriga kvalitetsplaner
och att jobba långsiktigt med strategiskt viktiga frågor. Det var så arbetet
med långsiktiga utvecklingsområden
började, säger Fredrik Lindgren.
Kunskapsskolan hade gått från att
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redrik lindgren

vara ett litet nystartat företag där alla
kände varandra till ett stort företag spritt över stora delar av landet.
Under tiden hade såväl pedagogiska
metoder som digital teknik tagit stora
kliv i utvecklingen.
– Vi hade behov av att stärka kulturen, sätta fokus på yrkesskickligheten och uppgradera våra IT-verktyg.
Utifrån de insikterna formulerade vi
tre fokusområden, de första i den här
arbetsmodellen, som vi sedan jobbade
med mellan åren 2013 och 2016, berättar Fredrik.
Arbetet ledde till tydliga positiva
förflyttningar och lade också grunden
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men vi kan se att mycket händer i vår
omvärld. Vi lär oss mer om lärandet,
neurovetenskapen bidrar med insikter
och så har vi den tekniska utvecklingen.
Den skapar fantastiska nya möjligheter
att utveckla lärarrollen, undervisningen
och att stötta alla elevgruppers lärande.
Jag upplever att våra medarbetare är
väldigt sugna på att vara med och ligga i
framkant, säger Fredrik Lindgren.
Professionell organisation och utveckling, det vill säga yrkesskicklighet
och skicklighet som huvudman, är även
det ett område som Kunskapsskolan redan har stort fokus på, men som Fredrik
menar, kräver ständig utveckling. Nyare
för Kunskapsskolan är ett större fokus
på hållbarhet.
– Vi har aldrig haft det som ett uttalat
utvecklingsområde men det finns ett
stort engagemang på skolorna både
bland medarbetare och elever för den
typen av frågor. Med allt som händer i
vår omvärld blir det ett naturligt nästa
steg. Det handlar om hur vi arbetar med
hållbarhetsfrågor tillsammans med eleverna men också om att vara ett hållbart
företag. Hållbarhet rymmer så mycket;
miljö och klimat givetvis, men också
individens mående, social hållbarhet
och samhällsutvecklingen i stort, menar
Fredrik Lindgren.

för den utvecklingsfas som skulle komma därefter.
– När vi avslutat den första fasen
tog vi sikte på nästa utvecklingsperiod; 2017–2020. Vi utgick då från våra
övergripande mål och bestämde ett
antal målparametrar för att kunna utvärdera hur väl vi lyckats utveckla oss
när det gällde studieresultat, studiero,
yrkesskicklighet och hur vi får ihop den
sunda ekonomin – inte helt olikt hur vi
jobbar med utvärdering med eleverna.
När det gäller studieresultat,
yrkesskicklighet och en ekonomi i
balans, hade Kunskapsskolan enligt
honom i många avseenden redan en
fin prestation. Desto större rum för
förbättringar fanns det när det gällde
studieron.
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– Kunskapsskolan var inte ensam i
skolsverige om denna utmaning men i
en miljö där eleverna har individuella
scheman och rör sig mycket på öppna
ytor blev behovet av studiero desto tydligare, säger Fredrik Lindgren.
Hösten 2020 och våren 2021 var tiden
inne för att utvärdera måluppfyllelsen
för den andra perioden. Slutsatsen
blev att studieresultaten hade fortsatt
utvecklats positivt liksom elevers och
vårdnadshavares upplevelse av lärarnas
skicklighet.
– När det gäller upplevelsen av studiero och att det är enkelt att få stöd från
en lärare kan vi konstatera att vi har
rört oss i rätt riktning men kanske inte
så långt som vi hade velat. Samtidigt är
det glädjande att vi fortsätter att befästa

vår kvalitet, utvecklar våra verktyg och
får en allt tydligare position i svensk
skola. Vi har gått ifrån att vrida på de
stora kranarna till att skruva på de allt
finare reglagen.
När Fredrik Lindgren nu leder Kunskapsskolan in i en tredje utvecklingsfas,
mot nya långsiktiga mål, handlar det i
flera avseenden om att förstärka, förfina
och förenkla. Under 2020 genomfördes
workshops med alla skolor i samband
med företagets 20-årsfirande. Alla
medarbetare fick bidra med tankar och
idéer om företagets nästa långsiktiga
fokusområden. Resultatet blev tre tydliga områden: undervisningsutveckling,
hållbarhet och professionell utveckling.
– Man kan tycka att undervisningskvalitet är något vi alltid håller på med,

Vilka är de största utmaningarna?
– Att skapa tydlighet, bestämma
vad som är viktigast och vem som ska
göra vad, när och hur, så att det blir
verkstad. Att ha visioner är viktigt och
bra men det är genomförandet som gör
skillnad.
Vad är nästa steg i arbetet?
– Under våren har medarbetare
på skolorna och huvudkontoret fått
anmäla intresse att delta i arbetsgrupper som ska ta frågorna vidare, ur ett
grundskole- och ett gymnasieperspektiv. Det ska bli oerhört spännande att
se vilken väg de vill ta, säger Fredrik
Lindgren.
Var är Kunskapsskolan om 4 år?
– Då hoppas jag att vi har hittat och
befäst ännu fler undervisningsmetoder,
utvecklat befintliga och nya verktyg,
nått ännu längre i undervisningen
och därmed ökat elevernas resultat
och trivsel. Jag vill också att att vi ska
ha utvecklat ännu bättre strukturer
för professionell utveckling för alla
våra skickliga medarbetare. Dessutom
hoppas jag att vi är ännu mer miljö
smarta i alla våra verksamhetsdelar
och därmed bidrar till en mer hållbar
värld.			
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”Det handlar både
om hur vi arbetar
med hållbarhets
frågor tillsammans
med eleverna
men också om att
vara ett hållbart
företag”

Mål 2025
Genom undervisning i framkant ger vi eleverna de viktiga ämnes
kunskaperna. Tack vare vårt arbetssätt och synsätt ger vi eleven också
en personlig utveckling som rustar för framtiden och för ett hållbart
samhälle.
För att klara av detta måste vi ständigt utveckla oss själva och våra
professionella kunskaper och förmågor.

Fokusområden 2025
• Undervisning i framkant
• Hållbar framtid – individ, samhälle, miljö
• Professionell utveckling
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Kunskapsskolan
Borås startar F-3
Nästan precis 21 år efter att de första Kunskapsskolorna startade är det
dags för att ta ytterligare ett viktigt steg framåt i utvecklingen när den första
förskoleklassen och undervisning årskurserna 1, 2 och 3 ser dagens ljus på
Kunskapsskolan Borås.

H

2021 slår
dörrarna upp till Kunskapsskolans första
fritidshem i Borås. På
samma gång är det
också dags att för första gången ta
emot elever i årskurserna F-3 på samma skola.
– Vi har länge funderat på om det
inte är dags att erbjuda en utbildning
som täcker hela årskursspannet, säger
Markus Brunfelt, biträdande grundskolechef på Kunskapsskolan och menar att
tidpunkten nu är helt rätt.
Markus har sedan 2019 lett arbetet
internt med att utreda förutsättningarna för en sådan utveckling.
Tillsammans med bland andra Karin
östen
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Rådberg och Elin Holm, på Kunskapsskolans pedagogikavdelning, har han
tagit fram en projekt- och tidplan och
startat arbetet med att vidareutveckla
Kunskapsskolans pedagogik för en
yngre målgrupp.
– Vi visste att vi hade nått kapacitetstaket på många skolor och att
det fanns en stor efterfrågan på fler
utbildningsplatser hos oss i alla åldrar,
fortsätter Markus.
Det betydde också ett behov av fritidshem med verksamhet för de yngre
eleverna, något som var helt nytt för
Kunskapsskolan.
Enligt Markus gjordes bedömningen
att det fanns goda förutsättningar för
att starta verksamheten.

– Vi har både lokaler och den peda
gogiska kompetensen, även om en del
förändringar behöver göras för att
undervisningen ska passa i de lägre
åldrarna.
Det handlar bland annat om att se
till att pedagogiken inte är åldersbunden, att arbeta mer grupporienterat,
stärka den tidiga läsinlärningen och
utveckla bildstödet i loggboken som är
ett viktigt verktyg för våra elever.
– Mycket av arbetet har handlat om
hur vi ska skapa trygghet, säkerställa
ett professionellt bemötande och skapa
fungerande undervisningsstrukturer.
Praktiskt betyder det till exempel att
träna elevens grupptillhörighet, bygga
koncept inom ramen för hemklass-
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Elin Holm, Markus Brunfelt och Karin Rådberg
rum och utveckla formerna för vårt
tematiska arbete inklusive utomhus
pedagogik.

E

lin holm ,

som delar sin
tid mellan arbetet som
lärare i bild och slöjd på
Kunskapsskolan Norrköping och en tjänst på
Kunskapsskolans centrala pedagogikavdelning, håller med.
– Vi ser klara fördelar med att låta
eleven undervisas efter vår pedgogiska
modell redan från sin första skoldag,
säger Elin. Precis som för de äldre
eleverna handlar det om att utveckla
individuella förmågor och hitta ett
förhållningssätt till sin kunskapsutveckling.
– Självklart kommer lek och andra
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aktiviteter vara en del av elevernas
vardag. På samma gång tillför vi en
medvetenhet genom moment som planering, reflektion och att sätta upp mål.
Det kräver en annan metodik och andra
verktyg för att genomföra ett personligt
handledningssamtal med en sexåring än vad det gör med en äldre elev,
förklarar Elin.
Hon tror att Kunskapsskolans
pedagoger och medarbetare kommer
vara väl förberedda för den uppgiften.
Det handlar om att arbeta långsiktigt,
lägga en grund för varje elev och tidigt
fokusera på att öka elevens förståelse.
Det ska ske genom nya lektionsformer
och teman i den personliga handledningen vilken kommer att genomföras
individuellt och i grupp vid vartannat
tillfälle.

”Vi ser klara
fördelar i att
låta eleven
undervisas efter
vår modell redan
från sin första
skoldag”

– I förskoleklassen arbetar man ju
inte ämnesvis. Däremot kommer vi att
träna olika förmågor som till exempel
språk och kommunikation, berättar
Elin. Vi lär tillsammans, samverkar och
samarbetar.
Samtidigt har planer för skolmiljöer,
inom- och utomhus, tagits fram för
att säkerställa att skolan lokalmässigt
är redo att ge eleverna en stimulerande miljö både före, under och efter
skoldagen.

P

Borås
förbereder man sig för
starten i augusti. Rektor
Björn Nyman, håller
inte bara på att avsluta
vårterminen utan är i full gång med
planerna för verksamheten i höst. 

Han är precis klar med rekryteringen
av lärare och fritidsledare.
– Väldigt många har varit intres
serade och vi har hittat en bra mix av
personer och erfarenheter, berättar
Björn.
Samtidigt går bygget av det nya
skolhuset framåt och Björn tycker
att det är spännande att se hur
väggarna kommer på plats och miljön
tar form. Intresset i Borås har också
varit stort. Man räknar med att starta
två basgrupper i förskoleklass, en
basgrupp i årskurs 1, en i årskurs 2
och två basgrupper i årskurs 3.
Fritidshemmet startar sin verksamhet
den 2 augusti och skolan två veckor
efter det.
– Vi ser fram emot att planera
verksamheten tillsammans med våra
nya medarbetare, säger Björn.
Han är övertygad om att Kunskaps
skolan har mycket att lära av att arbeta
med yngre barn som sen följer oss
upp i åldrarna. Det, tillsammans med
vår inarbetade pedagogik, kommer att
ge ännu fler elever en bra start på sin
skolgång.
– Nu kommer vi tidigare att lära
känna våra elever och därmed kunna
sätta in rätt stöd vid t.ex. läsinlärning,
menar Björn.
Det summerar på pricken Kun
skapsskolans ambition när det gäller
den nya utbildningssatsningen; Att ge
varje elev det stöd och de utmaningar
som han eller hon behöver för att
utvecklas och nå sin fulla potential i
livet.				

å kunskapsskolan

Björn Nyman
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Hallå där!

Linnea Wirstedt, Kommunikations
strateg på Kommunikationsavdelningen.
Kunskapsskolans krisgrupp har har
funnits som en stöd- och ledningsfunk
tion för skolorna under det pågående
pandemiåret.
– Vårt mål har hela tiden varit att
underlätta för skolornas verksamhet,
säger Linnea Wirstedt, samordnare för
krisgruppen
Vad hände i starten?
– Vi insåg snabbt att spridningen av
covid-19 skulle påverka Sverige. Vårt
första möte i februari 2020 handlade
främst om hur vi skulle hantera sport
lovsresenärer som varit utomlands. De
följande veckorna blev intensiva och vi
började planera för olika scenarier.
Vad har varit krisgruppens största
fokus?
– Att göra det som är bäst för elever
och medarbetare och samtidigt följa
Folkhälsomyndighetens, Skolverkets
och smittskyddens rekommendationer.
Vad har varit svårast?
– Att vara långsiktiga. Vi har behövt
vara flexibla och snabbt anpassa oss till
nya rekommendationer. Under förra året
ställdes vi inför situationer där ingen,
varken Folkhälsomyndigheten eller
andra myndigheter, visste hur skolan
skulle agera.
Vad har ni lärt er?
– Oerhört mycket! I en krissituation
är det viktigt att behålla lugnet och ha
tillit till varandra. Som organisation har
vi hittat nya samarbets- och kommunika
tionsvägar och blivit lösningsfokuserade
på en helt ny nivå.
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Miljörådet, Kunskapsskolan Lund

Stark drivkraft hos eleverna under året
Trots att pandemin har påverkat verksamheten
på flera sätt har Kunskapsskolans och Kunskaps
gymnasiets elever visat stort engagemang och
tagit många egna initiativ. Under läsåret har de
arbetat med allt från miljö- och utbildningsfrågor
till att ordna en utomhuskonsert för ett
äldreboende.
– Det känns bra att komma med idéer och få så
många som möjligt att engagera sig, säger Lilly,
ordförande i miljörådet på Kunskapsskolan Lund.

P

den rådande pandemin har mycket
sett annorlunda ut än det brukar, inom skolan
och i resten av samhället. Trots det har våra
elever varit lika aktiva som vanligt, och velat vara
med och påverka både skolan och samhället.
På Kunskapsskolan Lund har eleverna tagit initiativ till
att starta ett miljöråd. Idén kom under våren 2019. Sedan
dess har rådet, som startades av fem elever, vuxit och
består nu av nästan 50 elever från årskurs 5–9. De har delat
å grund av
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in sig i grupper som fokuserar på olika saker; från källsortering till att göra posters med viktiga budskap.
– Eleverna är verkligen engagerade. Det är så roligt att arbeta tillsammans med dem. Alla elever som vill är välkomna
att delta i rådet. Även nu under pandemin har de behållit sitt
driv trots att vi har fått anpassa vårt arbetssätt en del, berättar Sanna Sender, NO-lärare och ansvarig för miljörådet.
I grunden är Sanna Sender civilingenjör inom miljöteknik,
men skolade om sig till lärare för tio år sedan.
– Jag har brunnit för miljön i hela mitt vuxna liv och fokuserar mycket på hållbarhet i min undervisning. Jag tror och
hoppas att det har inspirerat eleverna, säger hon.
Under läsåret 20/21 har miljörådet bland annat startat ett
Instagramkonto, skapat en egen logga, tagit fram ett förslag
för att förbättra källsorteringen på skolan och deltagit i en
digital vetenskapsfestival via Göteborgs universitet. Under
vårterminen höll miljörådet i en temadag för hela skolan, för
att öka intresset för hållbarhet.
Rådet har även kontakt med andra skolor för att inspirera
till att arbeta med miljöfrågor. En av grupperna har hållit en
lektion om hållbarhet på en annan skola och haft workshops

med yngre elever. Kunskapsskolan
Trelleborg är en av skolorna som
blivit inspirerade av miljörådet och
håller nu på att starta sitt eget.
– Även gruppen som tillverkar
posters har varit väldigt aktiva. I
matsalen har de satt upp information för att minska matsvinnet och
vid våra skrivare sitter numera
affischer som ska påverka oss att
skriva ut mindre. Jag fick faktiskt
nyligen höra att vår skola gjort färre
utskrifter under förra året jämfört med andra skolor i Skåne. Det
kanske är miljörådets förtjänst, tror
Sanna Sender.
Miljörådets två ordförande, Dani
och Lilly som går i årskurs åtta
respektive nio på Kunskapsskolan
Lund, är stolta över vad rådet har
åstadkommit på kort tid.
– Vi har tydliga mål för varje
möte, och alla vet vad vi vill uppnå.
Det känns bra att komma med idéer
och få så många som möjligt att
engagera sig för att minska klimatförändringarna, berättar Lilly.
Dani är förutom att vara ordförande även med i utskottet som
sprider kunskap till andra skolor.
– Jag är stolt över att vi har
lyckats få till samarbeten med skolor
både i Sverige och andra delar av
världen trots den speciella situationen. I höst hoppas vi kunna delta i
utbytesprojektet Earth Summit där
vi ska möta skolor från England och
USA för att diskutera miljöfrågor.
Det ser jag fram emot, säger han.
Inför nästa år satsar miljörådet
på att rekrytera ännu fler elever
och har flera stora planer på gång.
Bland annat ska de ta fram en ny
miljöpolicy och komma igång med
den förbättrade källsorteringen.
Enligt Sanna Sender är miljörådets arbete oerhört värdefullt då
det både främjar miljön på skolan
och är givande för eleverna.
– Förhoppningen är att miljö
rådet ska bli en lika självklar del
av skolan som elevrådet. Vi hoppas
också att fler skolor ska ta efter,
säger hon.

P

å kunskapsskolan

Gävle kom eleverna
själva på idén att hålla
en utomhuskonsert
för äldre personer. I
vanliga fall uppträder gruppen på
äldreboenden några gånger varje
år men det här läsåret tvingades de
ställa in allt på grund av Covid-19.
– Eleverna som går musikprofil
saknade att uppträda. När en tjej,
vars mamma jobbar på ett äldreboende nära skolan, kom med
förslaget att vi kunde uppträda för
dem utomhus nappade alla på idén,
berättar Monica Stolpe, musiklärare
och ansvarig för musikprofilen på
Kunskapsskolan Gävle.

Elsa och Linnea, Kunskapsskolan
Gävle
Konserten hölls på äldreboendet
Vallongårdens innergård i september. Temat var visor och låtar som
de äldre dansat till när de var unga,
som ”Vem kan segla förutan vind”,
“Somliga går med trasiga skor” och
“Rosen”. Publiken bestod av cirka 60
boende som satt på sina balkonger
tillsammans med personalen och
lyssnade.
– De syntes att de blev glada
på riktigt. De vinkade till oss från
balkongerna och några skrattade,
andra grät. En del dansade till och
med tillsammans med personalen.
Det var en jättehärlig känsla att
få göra något för de äldre som har
varit ensamma och isolerade under
pandemin, berättar Elsa, som går
musikprofil i årskurs 9.
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Mest uppskattad blev låten “Sånt
är livet” som spelades till minne
av Anita Lindblom, som gått bort
några veckor tidigare.
– De äldre bara fortsatte klappa,
och vi fick spela den flera gånger,
säger Elsa.
Linnea, som också går musikprofil i årskurs 9 och vars mamma
arbetar på äldreboendet, berättar
att de äldre fortfarande pratar om
konserten och undrar när ungdomarna ska komma tillbaka.
– Många på boendet är dementa,
men de minns att vi var där och
spelade. Det är helt fantastiskt och
bekräftar att vi gjorde något bra,
säger hon.
Monica Stolpe berättar att hon
tycker synd om sina elever som fått
ställa in så mycket under året och
inte kunnat träffa sina vänner som
vanligt. Samtidigt ser hon att de har
en stark drivkraft att hitta lösningar, är bra på att samarbeta och ser
möjligheter i det mesta.
– Eleverna är fantastiskt duktiga,
de sjunger tvåstämmigt och spelar
alla instrument. Musiken är en sådan kraft som ger glädje och skapar
möten mellan yngre och äldre. Konserten var ett väldigt bra exempel på
det och det är extra viktigt att vi får
till sådana här aktiviteter under det
här året, säger Monica Stolpe.

Ä

ven gymnasieeleverna

har visat drivkraft och
engagemang under
läsåret. Ett exempel är
Kunskapsgymnasiet
Malmö som har påbörjat ett större
arbete för att öka elevinflytandet
på skolan. I början av höstterminen
utsåg varje klass elevrepresentanter som i sin tur har skapat olika
utskott som de engagerar sig i.
Tulio Capriles är lärare på Kunskapsgymnasiet Malmö och har
arbetat med frågan om ökat elevinflytande. Det var han som kom med
idén om de olika elevutskotten.
– Jag ville engagera så många
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elever som möjligt och inte bara några
få som det kan bli ibland. Det är väldigt
viktigt att skapa ett forum där eleverna
har inflytande på riktigt. Därför fick
eleverna själva gruppera sig utifrån
intresse och vilka frågor de ville driva,
berättar han.
Redan under första mötet kom eleverna med många förslag på områden de
ville arbeta med som att öka gemenskapen på skolan, stötta yngre elever i att
komma ut i arbetslivet och att starta en
schackklubb. Till slut blev det nio olika

tankar kring frågor som vad som är
stressigt i skolan, hur de upplever betygssystemet, vad som gör en lärare bra
och vad som kan förbättras i skolan. Det
var mycket intressant för oss lärare att
få lyssna på. Framöver kommer vi att
fortsätta bjuda in eleverna på olika sätt.
Khaled Muqari, som läser andra året
på naturprogrammet, är ordförande
för schackklubben. Han tog initiativ
till att starta klubben när han märkte
att det fanns ett intresse för schack på
skolan.

sentanterna värva fler medlemmar till
utskotten.
– Nu har vi skapat en grund. Nästa
år är eleverna mer rutinerade och
kommer att kunna leda arbetet i
utskotten mer självständigt. Jag ser
fram emot att se hur den här processen
kommer att utvecklas framöver, säger
Tulio Capriles.			
		

FAKTA Miljörådet

VI I 5:AN
Under våren var flera femteklasser från
Kunskapsskolan med och tävlade i vi i fem
man som är Sveriges Radios och Sveriges
Televisions klassiska frågeprogram för
femteklassare från hela landet.
Bäst gick det för klass 5.2 på Kunskaps
skolan Katrineholm, samt klass 5.2 på
Kunskapsskolan Täby som lyckades ta sig
hela vägen och vinna de lokala finalerna i
Sörmland respektive Stockholm.
– Det kändes bra och roligt att vinna.
Jag trodde aldrig att vi skulle komma så här
långt, säger Astrid, som var en av de tävlan
de från Kunskapsskolan Katrineholm.

Kunskapsskolan Lund
• Alla elever på skolan får delta. För närvarande består miljörådet av 50 elever
från årskurs 5–9.
• Miljörådet har möte en gång i veckan.
• Eleverna är indelade i fem grupper inriktade på olika saker:
- Sociala medier
- Källsortering
- Att sprida kunskap och intresse till
andra skolor
- Att göra posters
- Temadagen

Kunskapsskolan Gävle

utskott som de 30 representanterna
engagerar sig i.
– Givetvis har pandemin satt lite käppar i hjulet. Precis när vi hade kommit
igång med mötena och var som mest
engagerade kom beslutet om distansundervisning. Sedan dess har vi haft alla
möten digitalt så eleverna från olika
klasser har inte riktigt haft möjlighet
att lära känna varandra. Det har varit
en utmaning men jag vill ge en eloge
till ungdomarna som ändå lyckats hålla
den positiva andan vid liv, säger Tulio
Capriles.
Kunskapsutskottet som driver frågor
om studier och utbildning ville vara med
och påverka hur elevernas kunskapsutveckling dokumenteras samt hur man
kan schemalägga prov så att det inte blir
för många samma vecka. Det ledde till
att alla elevrepresentanter blev inbjudna
att delta i ett pedagogiskt möte tillsammans med lärare och rektor.
– Eleverna fick dela med sig av sina

• Musikprofilen består av cirka 15 elever
i årskurs 6 - 9, som har extra musik på
schemat varje vecka.
• Eleverna sätter upp musikaler och håller
konserter till exempel för äldreboenden.
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Har årets 20-årsjubilarer sammanlagt arbetat på
Kunskapsskolan!

FAKTA Miljörådet Musikprofil

Khaled Muqari och Tulio Capriles, Kunskapsgymnasiet Malmö
– Jag brukade ta med mitt schackbräde och spela med vänner på rasten.
Många andra elever stod runt oss för
att titta på spelet och därför kom jag på
idén om en schackklubb, berättar han.
Klubben, som nu består av nästan
20 elever, har fått hjälp av lärarna med
att ordna en sal och en tid som passar
för alla att träffas varje vecka.
– Målet är att väcka nyfikenhet och få
fler att vilja prova spelet. Inför nästa termin planerar vi för en schackturnering i
skolan, säger Khaled Muqari.
Enligt Tulio Capriles har initiativet
med elevrepresentanter varit givande
både för elever och lärare på skolan.
– Eleverna är väldigt positiva. De upplever att de har fått mer inflytande och
kan vara med och påverka. Jag och mina
kollegor har uppskattat att ta del av
deras genomtänkta synpunkter. Eleverna
är intresserade och har en positiv attityd
till att vilja påverka och utveckla.
Inför nästa läsår hoppas elevrepre-

320 år!

FAKTA Elevinflytande

Kunskapsgymnasiet Malmö
• Varje klass utser två elevrepresentanter
i början av läsåret.
• Representanterna får sedan välja vilka
frågor de vill engagera sig i under året,
och gruppera sig i olika utskott:
– Elevkårsutskottet
– Gemenskapsutskottet
– Hälsoutskottet
– Klubbutskottet
– Kunskapsutskottet
– Ledarskapsutskottet
– Lokalutskottet
– Spelutskottet
– Studentutskottet

”Det är väldigt skönt att ha en
studiecoach, för ibland klarar man
sig inte ensam.”

Hallå där!
Maria Asplund, koordinator på
Kunskapsskolan Enköping.
Grattis till 20 år på Kunskapsskolan.
Hur känns det?
– Det känns toppen! Som en fin
20-årspresent har vi ju flyttat in i nya
fina skollokaler.
Hur gick det till när du började på
Kunskapsskolan?
– Jag jobbade på en friskvårds
anläggning där Lars Jonsson gjorde
anställningsintervjuer till något som hette
Kunskapsskolan. Jag frågade honom
vad Kunskapsskolan var för något.
”Du skulle passa perfekt som min
koordinator”, blev hans svar. Efter ett
studiebesök på några av skolorna an
ställdes jag som koordinator.

Daniel, Naturprogrammet, Kunskapsgymnasiet Göteborg

ANNORLUNDA BOXNINGSMATCH PÅ MATTELEKTIONEN
När Carolina Ingeson, lärare i matematik och
fysik på Kunskapsskolan Lund, frågade eleverna
vad de skulle vilja arbeta med, blev svaret
”boxning”.
Då anordnade hon en teoretisk boxnings
match. Eleverna fick måttband och tidtagarur
för att räkna ut vem av två jämnlånga elever som
skulle ha vunnit, utifrån premisserna träffyta
och hastighet. De fick skapa en genomsnittlig
figur av cylindrar, klot och rätblock och beräkna
begränsningsytan för de två deltagarna.
– På skolavslutningen berättade en elev att
den här lektionen var den roligaste på hela året,
berättar Carolina Ingeson.

Vad har förändrats mest under den
här tiden?
– I början var jag betydligt mer när
varande i den dagliga verksamheten till
sammans med eleverna. I och med vår
nya och stora skola tar administration
och lokalsysslor mycket mer av min tid.
Vad minns du särskilt från dina 20 år?
– Det bästa har varit alla härliga elev
er som jag lärt känna och alla fantastiska
medarbetare. Bor man på en liten ort
och har jobbat i skolans värld så länge
är det nästan omöjligt att inte stöta ihop
med någon “gammal” elev på stan och
det tycker jag är härligt.
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helena berggren

”Läsning
är bra för
skolarbetet
- och livet”

”Alla elever har
inte tillgång till
litteratur i sin
hemmiljö. Då är det
viktigt att skolan
kan erbjuda det.”

Satsningen har resulterat i ett bättre grundutbud
av tryckta böcker, tillgång till 34 000 e- och ljudbokstitlar och
hundratals boktips från eleverna. För två år sedan startade
Kunskapsskolans pedagogikavdelning bibliotektsprojektet.
– Att främja läsning är viktigt både för skolresultaten
i alla ämnen och för livet i stort, säger projektansvariga
Helena Berggren.

D

har det
kommit flera rapporter och studier om att
läsning bland barn och
unga går ner. I och med
detta och tillsammans med en vilja att
nysatsa på skolbiblioteken drog för två
år sedan Kunskapsskolans pedagogikavdelning i gång bibliotektsprojektet.
– I grund och botten är det en satsning på läsning: Att stärka elevernas
läsning i skolans alla ämnen. Ett sätt
att få våra skolbibliotek levande. Att
läsningen blir en resurs och ett effektivt verktyg i undervisningen, säger
e senaste åren
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Helena Berggren som arbetar på Kunskapsskolans pedagogikavdelning.
Hon är lärare i svenska och svenska som andraspråk, brinner verkligen
för läsning och är själv en boknörd.
– Alla elever har inte tillgång till litteratur i sin hemmiljö. Då är det viktigt
att skolan kan erbjuda det. Blir våra
elever bättre läsare kan de nå längre.
Att det funkar med läsningen är A och
O i skolan såväl som senare i yrkeslivet,
säger Helena Berggren.
Först ut i projektet var skolbiblioteken på Kunskapsskolan. Alla
grundskolor fick utse en person
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helena berggren

”Idag konsumerar
vi litteratur på
ett helt annat sätt
än tidigare”

som ansvarar för biblioteket och som
samverkar med bibliotektsansvariga på
de andra skolorna.
– Vi gjorde också en inventering och
tittade på grundutbudet av böcker på
våra skolor. Var det anpassat för våra
olika åldersgrupper, nivåer och språk?
Fanns det en blandning av exempelvis
genrer och teman? Det vi upptäckte
var att det såg väldigt olika ut på olika
skolor. Utifrån det köpte vi in böcker för
att se till att det fanns en bra bas av titlar på alla våra bibliotek, säger Helena
Berggren.
Hon berättar att även ett nytt utlåningssystem köptes så att det skulle bli
enkelt för eleverna att låna böcker och
få en översikt över skolans samlade
titlar. Biblioteken fick dessutom en
ansiktslyftning för att skapa en plats
som skiljer sig från resten av skolan; en
trivsam miljö där eleverna kan känna
lugn och ro.
– Så att de får positiva associationer till bibliotek överlag, säger Helena
Berggren. Med ombyggnationer och
nybyggnationer har bland annat
Spånga och Enköping fått helt nya
bibliotek.
Sedan 2020 ingår även Kunskapsgymnasiet i projektet och Helena
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Berggren har påbörjat samma resa
med de sju gymnasiebiblioteken som
hon gjort med grundskolan.
En del av arbetet har även varit att
satsa på digital läsning, berättar hon.
– Idag konsumerar vi litteratur på
ett helt annat sätt än tidigare. Vi kan
välja att läsa en fysisk bok, en e-bok
eller en ljudbok. De digitala varianterna
har fått stort genomslag de senaste åren
och därför har vi idag även 34 000 eoch ljudböcker i vår katalog.
Helena Berggren menar att skolan
måste följa med i utvecklingen och att
de digitala alternativen inte utesluter
de fysiska.
– Det handlar inte om det ena eller
det andra. Vi kan använda både och.
Eleverna kan jobba med läsning när
de läser tryckta böcker eller e-böcker
men också träna på att lyssna genom
att välja en ljudbok. Det gäller att
jobba med olika strategier för att ta
del av böcker på olika vis. Det är så det
kommer vara för våra elever genom
livet. De kommer att behöva ta ta till sig
böcker, texter och information på olika
sätt.
På Kunskapsskolans digitala plattform har skolbiblioteken också fått en
egen sida där elever bland annat kan

lägga upp sina egna boktips.
– Vi har fått in flera hundra tips.
Det är så roligt att se. Och precis som
den positiva respons vi har fått från
många skolor när det gäller bibliotektsprojektet, blir detta ett litet kvitto på att
läsning är ett område som är viktigt att
satsa på och något vi kan ge eleverna.
Varför brinner du själv så mycket för
läsning?
– Det har jag alltid gjort. Jag älskar
att gå in i en annan verklighet. Om vi
pratar om skönlitterär läsning tycker
jag den låter dig göra just det mer än
något annat medium. Du kommer in i
en annan persons känslor och ser världen med hens ögon. Det är viktigt även
ur demokratisynpunkt. Vi vidgar våra
föreställningsvärldar och ser saker ur
andras perspektiv. När man som lärare
lyckas och ser hur elever blir frivilliga
läsare är det helt fantastiskt.

LYSSNINGSTIPS

Lyssna gärna på Kunskapsskolans
podd Skolprat och avsnittet om
läsning där Helena Berggren är gäst.

Hallå där!
Maria Johansson på Kunskapsskolan
Jönköping, som har arbetat hårt för att
höja kvaliteten på skolans bibliotek.
Vad har varit din roll?
– När jag började här för snart tre
år sedan märkte jag att i stort sett inga
elever besökte biblioteket. I och med den
här satsningen fick jag i starta upp ett
helt nytt bibliotek i en större lokal. Min
roll har sedan varit att få igång läsningen
på skolan och få eleverna att låna böcker.
Vad har varit viktigt i det här arbetet?
– Att få till en stor variation när det
gäller vårt bokutbud. Jag har lyssnat på
eleverna, läst på om nyutkomna böcker
och tagit del av boktips inför mina inköp.
Under den tid per dag som jag sedan har
haft biblioteket öppet är det alltid elever
där och lånar böcker. Det visar att det är
viktigt att biblioteket är tillgängligt för
dem.

Varför ska skolan satsa på sina
bibliotek, tycker du?
– All forskning visar att läsningen är
otroligt viktig. Idag är det mycket annat
som fångar barnens uppmärksamhet.
Som skola har vi möjlighet att arbeta
med motivationen till läsning och att
våra elever blir goda läsare. Att ha ett
bibliotek med ett brett utbud är viktigt
för att vi ska lyckas med det. För om
eleverna inte söker sig till böckerna så får
böckerna komma till dem.
Vad har ni fått för respons från eleverna
på det nya biblioteket?
– Innan var det i stort sett ingen som
lånade böcker. Nu har intresset växt,
särskilt på mellanstadiet. Det har blivit
ett rejält uppsving när det gäller läsning
på skolan och många är engagerade i
vilka böcker vi ska köpa in.
Du har varit med i Kunskapsskolans
centrala grupp för biblioteksansvariga
på skolorna. Hur samverkar ni?

– Vi har haft 2–3 träffar per termin
med olika innehåll där vi delar med
oss av tips och idéer. Vi diskuterar allt
ifrån olika böcker till hur vi kan arbeta
läsfrämjande på skolorna. I våras pratade
vi bland annat om hur vi ska få elever
na motiverade utifrån boken ”Klaras
läsprepp”. Det var mycket givande.
Hur arbetar ni med läsfrämjande insatser på Kunskapsskolan Jönköping?
– Vi gör massor! Det här året har vi
främst fokuserat på mellanstadiet och
haft ett ämnesövergripande arbete i
arbetslaget. Tillsammans har vi jobbat
för att öka läsförståelsen och arbetat
med hur man på olika sätt tar sig an en
faktatext. Men vi har också arbetat med
ord och på basgruppsamlingarna har vi
haft högläsning ur en skönlitterär bok,
som vi reflekterat och diskuterat kring.
Dessutom har vi haft extra lästräning och
så jag har varit ute i klasserna och pratat
om böcker, bara för att nämna några
saker.
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Mats Barlow

Mats Barlow är en ”långvägare” inom Kunskapsskolan. Han var bland annat med och startade
Kunskapsgymnasiet Västerås 2006 och är idag
rektor på Kunskapsskolan i Örebro. I grunden
är han idrottslärare och har arbetat med elever i årskurserna 1–9 i grundskolan samt 1–3 på
gymnasiet.

M

mats barlow

”Kunskapsskolan
har en inriktning
som effektiviserar
inlärning och
främjar kunskaps
inhämtande på
ett sätt som jag
inte mött i andra
organisationer”

Långvägare
med många
järn i elden

i beteendevetenskap och idrottspsykologi är Mats syn på
lärande djupt förankrad i beteendevetenskapen.
– För att överhuvudtaget bli så bra som
möjligt på att lära sig saker är det viktigt att ha koll på hur jag
själv bäst lär mig saker, säger Mats. Möten mellan människor
i lärandemiljö bör handla om medvetenhet; att vara medveten
om hur jag skall göra om information till en medveten handling utifrån de kompetenser jag besitter i rådande stund.
Mats startade ett projekt på en högstadieskola 1995 som
handlade om mental och fysisk hälsa. Projektet blev mycket
uppskattat och fick stor massmedial uppmärksamhet. Hans
idéer och tankar ledde fram till en rektorstjänst i en kommunal grundskola år 2000. Sedan 2012 är Mats rektor på
Kunskapsskolan Örebro.

|

ed universitetsstudier

Hur kom det sig att du började arbeta på Kunskaps
gymnasiet?
– Jag blev kontaktad av en tidigare kollega som arbetade på
Kunskapsskolan och berättade att de sökte en rektor för en ny
gymnasieskola i Västerås.
Det visade sig att mycket av Kunskapsskolans pedagogik låg i linje med Mats egna tankar och efter ett halvt års
planeringsarbete slogs skolans portar upp i Mimerområdet
i centrala Västerås. Mats minns att det var många idrottan-
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FAKTA
Det här är Mats Barlow
Mats Barlow som arbetar som rektor på
Kunskapsskolan Örebro sedan hösten
2012. Tidigare var han med och startade
Kunskapsgymnasiet i Västerås 2006.

de ungdomar som började på skolan och att upplägget och
undervisningsmetoderna passade idrottande ungdomars
träning och tävling på ett utmärkt sätt.
– Under min tid på skolan hann vi med att vinna ett VM
silver i Futsal för flickor!
Hur har det varit på skolan under läsåret 2020–2021?
– Stabilt men tufft med tanke på pandemin. Vi har klarat
oss bra från själva smittan och enbart haft partiell fjärrundervisning under året.
Skolans fina resultat i medarbetar-, elev- och föräldrar-enkäterna visar att verksamheten har klarat omställningen under pandemin. Även skolinspektionens enkät var
klart över riksgenomsnittet. Samtidigt är det tveklöst så att
eleverna behöver kunna vara i sin skola för att få den undervisning de behöver över tid så att de når sina mål.

– Under året har skolans elever också
deltagit i Pangeas matematiktävling
med ett mycket bra resultat, berättar
Mats. Vi blev ”bästa årskurs nio” samt
tog en fjärde och sjunde plats individuellt.
Vad ser du fram emot under nästa
läsår?
– Uppstart och nystart. Vi kommer att skola in de nya sexorna i vårt
arbetssätt samt lägga en ny ribba för
eleverna i årskurserna 7–9. Vi siktar
mot en ökad måluppfyllelse då pandemin förhoppningsvis är ett minne
blott.

Mats menar att Kunskapsskolan
kommer att fortsätta växa om inget
drastiskt sker inom politiken. Fler och
fler uppmärksammar hur viktigt det
är att kunna möta eleverna på deras
nivå och ge dem möjligheter att arbeta utifrån deras egna förutsättningar.
– Kunskapsskolan har ett synsätt
och en inriktning som effektiviserar
inlärning och främjar kunskapsinhämtande på ett sätt som jag inte mött i
andra organisationer.
En spännande nyhet är att bygget
av skolans nya lokaler för årskurs 4–6
är i gång och ska stå klar i juni nästa
år.
				

Bakgrund: Mats utbildade sig till
idrottslärare med examen från GIH
Örebro, 1984. Har arbetat som rektor
sedan 2000.
Mats om en vanlig arbetsdag: ”Allt som
planerats kommer ofta att kastas om.
Arbetet som rektor är väldigt situationsanpassat. Det gäller att ta tag i saker när
de sker och här är vi på tå hela tiden”!
Det roligaste med jobbet: ”Relationerna
med våra härliga elever och våra fantastiska medarbetare.”
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Dataspel ökar
engagemanget
för skolan
Samla poäng, nå nya nivåer och få belöningar på vägen
– ett upplägg som känns igen från spelvärlden men inte som ett
naturligt inslag i skolan. Hur kan vi inom skolan ta hjälp av spelkulturen
för att öka elevernas motivation till lärande? Den frågan har
Kunskapsskolan arbetat med det senaste året i ett projekt för att
införa gamification i undervisningen.

S

yf tet är att öka

elevernas engagemang
genom att belöna
beteenden som är viktiga
att upprepa gång på gång
– som att planera, sätta mål, reflektera
och utvärdera.
– Vi vill få eleverna att upprepa de
beteenden som vi vet är så viktiga för
lärande och utveckling. Det handlar om
att lära sig att planera sin skolvecka,
utvärdera sitt arbete samt lära sig om
vilka strategier och vilken studieteknik
som passar en själv bäst. När eleverna
har förmågan att göra de här sakerna
underlättar det i alla ämnen och vi
vill testa om spelmekanismer kan öka
deras motivation ytterligare, berättar
Pernilla Brorsson, pedagogikchef
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Pernilla Brorsson

på Kunskapsskolan och den som är
ansvarig för projektet.
Men vad är egentligen gamification
och på vilket sätt kan det användas i
undervisningen rent praktiskt?
Gamification, eller spelifiering som
det också kallas, är ett relativt nytt
begrepp inom skolans värld. Det har
däremot länge varit vanligt inom andra
områden, som till exempel hälsa och
shopping. Genom att införa element
från spelvärlden – som att samla poäng,
komma upp i nya nivåer och få belöningar – ökar individens engagemang
för en tjänst eller produkt. Metoden
används bland annat inom detaljhandeln där kunden kommer upp i silvereller guldnivå beroende på hur mycket
de handlar. Samma mekanismer finns i
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Gamification har införts i loggboken.
träningsappar, där man mäter hur långt
man sprungit, registrerar sina resultat
och tävlar mot andra.
Användaren blir peppad och inspirerad till att fortsätta, menar Pernilla
Brorsson. Hon blev intresserad av
gamification under en föreläsning på
en edtech-mässa.
– Frida Monsén från företaget Insert
Coin föreläste om hur man kan arbeta
med gamification inom utbildning. Jag
kände att det skulle passa oss på Kunskapsskolan eftersom vi redan har ett
digitalt arbetssätt och tog initiativ till
ett samarbete, säger Pernilla Brorsson.
Som ett första steg har gamification
införts i loggboken för tio pilotskolor
inom grundskolan och alla sju gymnasieskolor. Tanken är att öka elevernas
motivation till att planera och slutföra
uppgifterna i loggboken vilket i slutändan gynnar inlärningen. I loggboken
kan eleverna välja en personlig avatar
som efter varje avklarat steg ökar sin
“experience points” och allt eftersom
kommer upp i nya nivåer. Meningen är
att eleverna ska få snabb feedback och
olika belöningar som motiverar till att
fortsätta för att nå nästa nivå. Arbetssättet gör det enklare för eleverna
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”Meningen är
att eleverna
ska få snabb
feedback och olika
belöningar som
motiverar till att
fortsätta för att nå
nästa nivå”
att ha koll på var de befinner sig och
därmed vad de kan.
– Vi vill få eleverna att använda sig av
loggboken fullt ut. Än så länge befinner
vi oss på ett teststadie men vi har fått en
hel del positiv respons från både elever
och lärare. Vi har märkt att intresset
från eleverna är väldigt individuellt.
Vissa lockas mycket av spelmekanismerna medan andra inte lägger någon
större vikt vid dem, fortsätter Pernilla
Brorsson.
Hon poängterar att själva idén med
gamification bygger på frivillighet och
att elevernas olika inställning till det är
helt ok.

– Meningen är att det ska finnas som
en extra motivation för de som vill. Att
eleverna ska använda sig av gamification är inget mål i sig, målet är att de
ska upprepa de viktiga beteendena.
Efter den första testperioden har
Pernilla Brorsson och projektgruppen fått en hel del återkoppling från
skolorna.
– Det har varit spännande att ta
del av elevernas användarupplevelser.
Många har tyckt att det varit toppen
medan andra inte känt att det tillfört så
mycket. Några elever testade att hacka
systemet vilket de faktiskt lyckades med.
Det var en intressant lärdom för oss och
utvecklarna. Vi tar till oss all feedback
från eleverna så att vi kan utveckla
loggboken vidare och göra det ännu mer
spännande och intressant, säger hon.

L

mottogs väl. Många, framför allt killar,
tyckte att det var roligt att komma upp
i nya nivåer. En elev uttryckte att han
blev motiverad av att se hur skolarbetet
gick framåt i takt med att han nådde
upp till nya nivåer, berättar hon.
Hon berättar att projektet har stannat av lite i samband med pandemin då
eleverna delvis har studerat på distans.
– Många av eleverna hittade intresset
från början och jag ser positivt på en
fortsättning. Det ska bli spännande att
se hur gamification kan utvecklas i näs-

iselott blennö ,

svensklärare för årskurs 6–9
på Kunskapsskolan
Norrköping är en av de
som testat den gamifierade
varianten av loggboken tillsammans
med sina elever.
– Vi introducerade den för eleverna
vid terminsstarten i höstas och den

Liselott Blennö

ta steg. Nu måste vi lärare ta ett omtag
och utbilda oss vidare inom detta för att
kunna coacha eleverna. Min förhoppning är att vi fortsätter med spelmekanismer i undervisningen. Det ligger i
tiden och hjälper till med att strukturera
skolarbetet, säger Liselott Blennö.
Till läsårsstart 2021 kommer version
2.0 av den gamifierade loggboken. En
av nyheterna är att eleverna kommer
att kunna skapa en egen avatar och
styla den med till exempel solglasögon
eller husdjur.
Pernilla Brorsson ser flera olika
användningsområden för gamification
inom Kunskapsskolan i framtiden.
– När vi utvecklat loggboken och utvärderat erfarenheterna vi fått från den
hoppas vi kunna införa spelmekanismer
i exempelvis våra olika steg samt inne i
Kunskapsporten.
– Det här är fortfarande ett nytt sätt
att jobba inom skolvärlden och har inte
slagit igenom på bred front än men
vi ser en stor potential. Efter det här
pandemiåret när många har fått ökade
kunskaper om att arbeta digitalt kommer gamification inom skolan säkert
få en större spridning, tror Pernilla
Brorsson.			

* Förklaring edtech-mässa:
Edtech står för Educational Technology
och är ett samlingsnamn för it-lösningar
framtagna för utbildning

FAKTA
Gamification

•G
 amification, eller spelifiering som det
också kallas, innebär att lyfta in spelmekanismer i en verksamhet som traditionellt inte förknippas med spel.
•S
 yftet med att gamifiera en tjänst eller
produkt är att öka individens engagemang och motivation.
• E xempel på spelmekanismer är att spelaren har en egen avatar, att man får
poäng eller andra belöningar efter att
ha slutfört en uppgift samt att spelaren
kan ”levla upp” och nå nya nivåer i takt
med att spelet går framåt.
• F orskning har visat att elevers engagemang för lärande ökar när de får
omedelbar feedback vilket de får via
gamification.
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”ELEVERNA KAN VÄNDA SIG
TILL MIG OAVSETT HUR DE MÅR”

Hallå där!
Isak Sörling, elev på Kunskapsskolan
Lund.
Isak Sörling går i årskurs åtta på Kun
skapsskolan i Lund och är ordförande
för elevrådet och leder ”Ta kontakt med
andra skolor-gruppen” i det nystartade
miljörådet.
Varför startade ni ett miljöråd på
skolan?
– Det var många elever som kände
klimatoro på skolan och när det nådde
elevrådet beslutade en av våra NOlärare, Sanna, att det vore bra om det
fanns ett separat råd för miljöfrågor
på skolan. Nu har rådet tagits över av
eleverna och Sanna är enbart med som
stöd. Så detta är ett råd av elever för
elever.
Vilka är med?
– Miljörådet är uppbyggt på samma
sätt som vårt elevråd. Det vill säga att vi
har två ordförande och en sekreterare
De heter Dani, Lilly. och Nynne. Sedan
är det upp till eleverna att bestämma om
de vill vara med.
På vilket sätt har ni gjort skillnad?
– Vi har hunnit med massor för att öka
förståelsen för klimatkrisen. ”Postergruppen” har tagit fram väl uppbyggda
posters som når ut med våra budskap och
jag och vår ordförande Dani har åkt runt
till olika skolor och föreläst om klimatet
och hållbar utveckling. Framöver kommer
vi också att genomföra en temadag om
hållbar utveckling. Jag är säker på att vi
kommer att fortsätta sprida budskapet
om att det är viktigt att bevara klimatet.
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Kunskapsskolans kuratorer är en del av skolornas
elevhälsoteam. De samtalar med elever, medarbetare
och vårdnadshavare både individuellt och i grupp med
elevens perspektiv i fokus.
Emil Norrström har arbetat som kurator på Kun
skapsskolan Enköping i drygt sex år. Han tycker att det
bästa med jobbet är att ha möjlighet att påverka barn
och unga till ett bättre liv både på kort och lång sikt.
– Jag vill att eleverna ska kunna vända sig till mig
oavsett hur de mår och så tycker jag att det är. En del
behöver hjälp med något medan andra bara vill komma
förbi och berätta att de sett en jättebra film i helgen.

55%
av lärarna på Kunskapsgymnasiet är kvinnor.

”Lärarna ser oss som individer. Det känns
bra och tryggt, man känner sig sedd.”
Daniela, Samhällsprogrammet, Kunskapsgymnasiet Globen

”MÅSTE FYLLA PÅ MED BERÖM
MED JÄMNA MELLANRUM”
Kunskapsskolans pedagogik utgår från varje indi
vid för att alla elever ska bli sedda och utmanade.
Markus Sirkka är lärare i svenska, svenska
som andraspråk och engelska på Kunskapsskolan
Fruängen. Han tycker det är viktigt att se varje
enskild elev och minns en föreläsning om barns
självkänsla som han haft stor nytta av i lärarrollen.
– Föreläsaren sa att man kan låtsas att varje
elev har en ryggsäck. Men det är hål i botten
och du behöver fylla på med beröm med jämna
mellanrum så att den inte blir tom. Därför är det
viktigt att du pratar med alla elever, lyfter deras
fina egenskaper och alltid berömmer bra arbets
insatser.

Hallå där!
Cecilia Carnefeldt, styrelseordförande
för Kunskapsskolan i Sverige, som har
varit med sedan företaget startade
och brinner för det långsiktiga
utvecklingsarbetet.
Vad är fördelen med att arbeta
långsiktigt med bestämda fokus
områden?
– Hela vår verksamhet genomsyras
av att vi arbetar mot mål på kort och
lång sikt, inte minst när det gäller
eleverna. Långsiktiga fokusområden
skapar tydlighet och riktning, håller
samman organisationen och bidrar
till utveckling och högre kvalitet. Att
arbeta tillsammans mot gemensamma
långsiktiga mål ger också ökad
delaktighet vilket skapar högre trivsel för
elever och medarbetare.
Varför är det viktigt att fokusera mer på
undervisningsutveckling?
– Kvalitativ undervisning kräver
ständig utveckling, vilket inte minst har
märkts under pandemin. Hur ser god
undervisning ut när den sker online?

Hur kan vi på bästa sätt nyttja digitala
verktyg i kombination med skickliga
lärare? Hur kommer framtidens skola
och undervisning att se ut? Vi har alltid
arbetat med undervisningsutveckling
och det finns enormt mycket att fundera
över och allt mer forskning att följa.
Hållbarhet är lite av en trend, vad kan
Kunskapsskolan åstadkomma som inte
alla andra gör?
– Det handlar inte om att göra sådant
som inte andra gör utan om att alla
måste ta sitt ansvar, såväl individer som
organisationer. Social hållbarhet är en
naturlig del av vårt kärnuppdrag; hur ger
vi varje elev den bästa utbildningen, hur
är vi en ansvarsfull arbetsgivare för våra
medarbetare och hur bidrar vi till ett mer
attraktivt läraryrke? Området miljö och
klimat är nyare för oss och jag tror att vi
har goda möjligheter att utveckla oss där,
bland annat genom att ta tillvara på det
stora engagemang som finns bland våra
medarbetare och elever.
Vad behövs för att ge bästa möjliga
förutsättningar för en professionell
utveckling?
– Grunden för professionell utveckling
är att identifiera och prioritera vad det är

som kan utvecklas både på individ- som
organisationsnivå. Jag har en stark tro
på att vår kvalitetsmodell och vårt sätt
att arbeta med mål, utvärdering och
planering ger goda förutsättningar för
professionell utveckling. Sedan är det
viktigt att det finns tydliga karriärvägar,
goda möjligheter till kompetensutveckling
och starka strukturer för kollegialt
lärande.
Om du får önska dig tre saker (för
Kunskapsskolans räkning) fram till
2025, vad skulle det vara?
– Oj, bara tre saker… Jag önskar
att våra elever ska fortsätta trivas, må
bra och nå goda kunskapsresultat och
hoppas att såren efter pandemin kan
läkas. Annars ser jag särskilt mycket
fram emot att följa våra nya yngre elever
när vi för första gången startar F-3. För
våra lärare vill jag ha ännu mer effektiva
digitala verktyg som underlättar deras
arbete, minskar arbetsbelastningen
och ger tid till den viktiga personliga
handledningen och studiecoachningen
som varje elev får hos oss. Sedan önskar
jag att vi lyckas involvera våra elever i
arbetet med hållbarhet och att vi hittar
nya kreativa sätt att ligga i framkant när
det gäller att bidra till en hållbar framtid.
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Betyg och bedömning
handlar om mycket mer
än ett slutbetyg
I slutet av varje termin får eleverna sina betyg. Men detta är bara
en liten del av det betygs- och bedömningsarbete som sker på
Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet.
– Vi jobbar löpande med prognoser, nulägesanalyser och
uppföljningar under hela läsåret för att hjälpa eleverna att nå sina
mål, säger Kunskapsskolans kvalitetssamordnare Karin Carlsson.

A

och
bedöma elevers kunskaper och förmågor är ett
stort och viktigt arbete
för alla skolor i Sverige.
Det kan inte ske under en begränsad
period utan måste vara en naturlig del
av lärarnas vardag. Det menar Karin
Carlsson, som arbetar som kvalitetssamordnare på Kunskapsskolans pedagogik- och utvecklingsavdelning.
Vi kan inte bara göra jobbet i slutet
av en termin, ett läsår eller en kurs. Vi
behöver arbeta löpande och proaktivt
för att hitta nya sätt att hjälpa eleverna
att nå målen, säger Karin Carlsson.
Hon berättar att fokus under det
senaste läsåret har legat på att skapa
tt sätta betyg
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en tydligare systematik i hur skolorna
arbetar med just betyg- och bedömningsfrågor. Allt för att snabbt kunna
identifiera utmaningar på både gruppsom individnivå och utifrån det tidigt
sätta in rätt insatser.
Det här arbetet sker i hela organisationen. Tillsammans med resten av
pedagogikavdelningen och de operativa
cheferna jobbar jag med att stötta, skapa strukturer och ta fram material för
att underlätta för lärarna i det dagliga
arbetet, säger Karin Carlsson.
Hon menar att Kunskapsskolans
grundskolor under lång tid har utvecklat ett fungerande arbetssätt kring
termins- och slutprognoser. Ett arbete
som följs upp under året i rektors-

”Lärarna fick
hitta nya sätt för
att eleverna skulle
lära sig saker och
för att de skulle få
möjligheten att
visa vad de kunde”

gruppen, medarbetargrupperna och
tillsammans med eleverna och deras
vårdnadshavare.
På gymnasiet har förutsättningarna varit annorlunda. Där har den
pedagogiska modellen utvecklats och
därför har också arbetet med betyg och
bedömning setts över.
Under förra läsåret jobbade vi mycket
med att visualisera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. Vi tog fram nya
så kallade skolblad där man som lärare
får en överblick över elevernas resultat,
både under kursernas gång och när de
avslutats. Det skapar en möjlighet för
lärarna att analysera och anpassa sin
undervisning om de upptäcker att eleverna ligger sämre till än väntat.

Att det senaste läsåret har varit
 nnorlunda har sagts många gånger.
a
Det gäller inte minst arbetet med
betyg och bedömning.
Pandemin skapade nya utmaningar
både för lärare och elever. Förutsättningarna ändrades med kort framförhållning och undervisningen bedrevs
både fysiskt i klassrummet och på
distans. Det gjorde i sin tur att lärarna fick hitta nya sätt för att eleverna
skulle lära sig saker och för att de skulle
få möjligheten att visa vad de kunde,
säger Karin Carlsson.
Samtidigt menar hon att de
lärdomar detta gett kommer vara
något som vi tar med oss långt efter
pandemins slut.

Vi har sett hur viktigt det är att
eleverna får komma till skolan och får
undervisning på plats. Att resultaten
kommer att påverkas av pandemin
är jag helt övertygad om. Men, det är
inte bara negativt, vi har blivit otroligt
mycket bättre på att arbeta digitalt och
hitta nya lösningar för våra elever.

LÄSTIPS

Vill du läsa mer om hur Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet
arbetar med det systematiska
kvalitetsarbetet och uppföljning
av elevernas resultat hittar du
mer information i kvalitetsinlagan.

ÅRSRAPPORT 2020/2021 KUNSKAPSSKOLAN

| 31

intervju

Maria Szabo

”Jag vill hela
tiden se nya
saker, finslipa
och förbättra”

Hon har gått från speciallärare till rektor
inom loppet av två år. Bakom den snabba
utvecklingen finns en strukturerad och lyhörd
personlighet. Här berättar Maria Szabo, rektor
på Kunskapsgymnasiet Uppsala, om sitt behov av
variation och vad som är mest spännande med
rektorsrollen.

N

Maria Szabo har den tredje
smittvågen börjat klinga av och Maria ser
tillbaka på ett och ett halvt år där det mesta
inte varit som det brukar.
– Att stänga skolan för att övergå till
distansundervisning med bara några dagars varsel var det
mest utmanande jag har gjort. Lyhördhet på distans är svårt.
Att informera medarbetare, elever och vårdnadshavare och
besvara deras frågor när jag inte själv visste vad som skulle
är vi pratar med
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hända var minst sagt en utmaning.
Maria började som lärare för att sedan vidareutbilda sig
till speciallärare i matematik.
– Jag ville få fler verktyg i undervisningen för att kunna
hjälpa elever som upplevde sitt ämne som svårt. Under min
studietid väcktes mitt intresse för utveckling av undervisning på ett generellt plan. Forskningslitteratur med fokus
skola och undervisning är fantastiskt spännande. Speciellt
nu när jag har kopplingen till min egen verksamhet.
När Maria hade ett år kvar på utbildningen blev en tjänst
ledig där tiden delades mellan Kunskapsskolan Uppsala
Norra och Kunskapsgymnasiet Uppsala.
– Jag pluggade 50 procent och jobbade 100 procent under
det första året. Mitt jobb innebar bland annat att få möjlighet att handleda lärare i undervisningen på skolan vilket
gjorde mig extra nyfiken, säger Maria.
Därefter var steget till biträdande rektor naturligt. I upp-

draget låg uppgiften att stärka kompetensen på skolan och att utveckla
verksamheten för att möta elevernas
behov och olika förutsättningar.
– Steget till att bli rektor var en stor
utmaning men jag tror att mitt sätt att
strukturera arbetet och att se helheten
var avgörande för att jag skulle lyckas.
Nu har hon arbetat som rektor på
Kunskapsgymnasiet Uppsala i snart
tre år.
– Jag trivs fantastiskt bra. Jobbet är
enormt varierande och jag lär mig nya
saker hela tiden. Det är viktigt att inte
stagnera och tappa glöden. Här finns
hela tiden möjligheten att ta tag i nya
saker vilket passar mig.

Hon lyfter fram studiecoachingen
som en av de delar i den pedagogiska
modellen som hon uppskattar mest.
– Att ge eleverna möjlighet att lära
sig planera sitt arbete och ge dem
verktyg för nuvarande och vidare
studier känns som något av det viktigaste vi kan göra, tycker hon.
En vanlig arbetsdag är nästintill
omöjlig att beskriva före såväl som
under under pandemin. Det är en
blandning av möten med medarbetare
och elever, att svara på frågor, lyssna,
se det kollegiala och komma med
lösningar och ställa motfrågor för att
fånga upp alla goda tankar och idéer.
– Det är viktigt att alla känner sig
betydelsefulla, säger Maria.
Hon drivs av att arbetet känns
meningsfullt.
– Jag har i samarbete med med
arbetare och elever möjlighet att utveckla skolan i allt från undervisningskvalitet till önskemål om till exempel
fler bänkar i korridorerna. En av mina
styrkor är, skulle jag säga, att jag är
lyhörd och får saker att ske.
Det roligaste hon vet är att planera
framåt genom att utvärdera och följa
upp eleverna.
– Det handlar om att fortsätta med
det som har fungerat bra men också att
finslipa, förbättra och inte minst tänka
nytt för att göra en plan framåt, säger
hon.
Hur har pandemin påverkat var
dagen på skolan?
– Den har påverkat oss mycket.
Varje morgon innan skolstart har det
varit osäkert vilka medarbetare och
elever som skulle komma till skolan.
Vi har fått lära oss att vara flexibla,
ställa upp för varandra och utmana
oss i att hitta lösningar. Vi har fått
ett jättebra stöd från företaget vilket
underlättat för min kommunikation
med medarbetare, elever och vårdnadshavare.
På framtiden ser Maria ljust.
– Jag är nyfiken på utvecklingen
av det svenska skolsystemet efter
coronakrisen. Vad tar vi med oss och
hur utvecklas vi? Det ska bli intressant att se.		
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maria szabo

”Jag trivs
fantastiskt bra.
Jobbet är enormt
varierande och jag
lär mig nya saker
hela tiden.”

		

FAKTA
Det här är Maria Szabo
Maria Szabo arbetar som rektor på
Kunskapsgymnasiet Uppsala.
Bakgrund: Hon började som lärare och
vidareutbildade sig till speciallärare i
matematik. Inom loppet av tre år gick
hon sedan från att vara nyutbildad
speciallärare till att bli rektor.
Maria om en vanlig arbetsdag: ”En
sådan är nästintill omöjlig att beskriva,
men innehåller en blandning av möten
mellan lärare och elever.”
Det roligaste med jobbet: ”Att planera
framåt genom att utvärdera och följa
upp eleverna. Våga tänka nytt kring det
som behöver utvecklas och lägga en
plan tillsammans med medarbetarna.”
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mikael a valtersson

Unikt samarbete med KTH
Svenska teknikföretag har ett
stort behov av ny utbildning
inom flera olika områden men
ibland har universiteten svårt
att nå ut med sin kunskap. Det
ska KTH och SkillEd tillsammans
ändra på genom det nya utbildningsprojektet PECA.
– Vi utformar kurser som
engagerar och coachar KTH till
att tänka mer pedagogiskt i sin
undervisning, berättar Mikaela
Valtersson, ansvarig för SkillEd
och vice vd på Kunskapsskolan.

D
FOTO: KTH
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et har länge funnits

en hög efterfrågan på
vidareutbildningar inom
näringslivet. Därför påbörjade SkillEd och KTH
ett spännande samarbete under våren
i pilotprojektet PECA. Utbildningsprojektet, initierat av KTH, har som syfte
att sprida ny kunskap och forskning till
samhället.
SkillEd, som är experter på pedagogik och pedagogiska verktyg, utformar
utbildningarna genom att förpacka
materialet på ett lättillgängligt och
pedagogiskt sätt.
– SkillEd fungerar som en länk mellan KTH och svensk industri. Vi skapar
ett upplägg samtidigt som vi fungerar
som coacher och hjälper lärare från KTH
att tänka mer pedagogiskt i sina utbildningar, berättar Mikaela Valtersson.
Till hösten startar de första utbildningarna inom tre olika områden; AI,
cybersäkerhet och edge computing.
Medarbetare från tio av Sveriges största industri- och teknikföretag, bland
andra Saab och Atlas Copco, kommer
att delta på kurserna.
Inom varje utbildningsområde
kommer företagen att få tillgång till tre

så kallade mikrokurser via SkillEds app
samt en fördjupningskurs. Mikrokurserna riktar sig till nybörjare inom
ämnet och tar 20 minuter vardera att
genomföra. Den fördjupade kursen består av en e-learningdel som tar mellan fyra och sex timmar samt en fysisk
heldagsutbildning i klassrum. Den är
skapad för ingenjörer som redan har
kunskaper i ämnet.
Enligt Tobias Vahlne, affärsutvecklare på KTH, är kunskap inom just AI,
edge computing och cybersäkerhet
eftersatt. Han menar att kompetensbrist är ett allvarligt hot mot företagens tillväxt.
– Många företag har samma typ av
utmaningar, inte minst inom livslångt
lärande, och vinsterna med att samarbeta är uppenbara. PECA är till för de som
både behöver och kan bidra med utbildningsinnehåll, säger Tobias Vahlne.
Mikaela Valtersson berättar att KTH
tidigare haft flera utbildningar för
företag som dock inte riktigt varit anpassade efter näringslivets olika behov.
Många företag och organisationer har
stora behov av ny kunskap men inte så
mycket tid att lägga på utbildning.
– Man måste vara effektiv när det
gäller kompetensutveckling av yrkesverksamma. Kraven på hur utbildningar är upplagda och förpackade ökar
hela tiden. Kurserna ska engagera, ge
en tydlig effekt i organisationen och
vara enkla för varje anställd att ta
till sig. Samtidigt är tillgängligheten
väldigt viktig. Deltagarna vill kunna ta
del av innehållet när och var det passar
dem bäst, säger hon.
Under våren har produktionsarbetet varit intensivt. SkillEd har arbetat
för att göra komplicerat material
med avancerad terminologi roligare
och enkelt att förstå utan att tappa
innebörd.

– Det här är ett väldigt roligt projekt,
inte minst för att det stärker oss i att
erbjuda pedagogisk expertis. I dag finns
det många som lär ut utan att vara
pedagoger och vår roll är att få in det
pedagogiska tänket. SkillEds del är
otroligt viktig och bidrar till att få ut
kunskap från den senaste forskningen
till företagen och samhället, menar
Mikaela Valtersson.
Till årsskiftet ska pilotprojektet utvärderas. Planen är att framöver hitta
en långsiktig lösning för utbildningar
till näringslivet genom en plattform
där flera universitet och företag kan
ansluta sig.
– Jag hoppas att fler får upp ögonen
för nya, moderna utbildningar. Om näringslivet enklare kan ta del av expertkunskaper från universiteten stärker
det Sveriges tillväxt och i förlängningen
vår konkurrenskraft, säger Mikaela
Valtersson.			

FAKTA
Utbildningskonceptet PECA
• PECA (Professional Education Content
Alliance), är ett pilotprojekt som till stor
del finansieras av Vinnova.
• Syftet är att skräddarsy utbildningar
och sprida kunskap till industri- och
teknikföretag.
•M
 ed i projektet är KTH, SkillEd och
Learnify AB.
• De första utbildningarna startar i
september 2021, inom områdena AI,
edge computing och cyber security.
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Kunskapsskolan i Sverige AB driver grundskolor, gymnasieskolor
och vuxenutbildning under namnen Kunskapsskolan, Kunskapsgymnasiet, och SkillEd.
De första skolorna startades år 2000. Idag går drygt 14 500 elever i de 29 grundskolorna
och 7 gymnasieskolorna.
Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj.
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