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Att vi inte följer upp elevernas sociala utveckling. 

Att vi har elever som har svårt för det sociala och 

för att bygga relationer. 

Att vi saknar gemensamma metoder och lärmiljöer 

som fokuserar på konflikthantering och på  

relationsutveckling. 

Relativt hög läraromsättning försvårar gemensam 

fortbildning. 

Att det finns ett motstånd mot att lägga fokus 

på de mjuka värdena i undervisningen.  

Att lärare använder mentorstiden på olika sätt 

och med olika fokus. 

Att relationell förmåga inte anses lika viktigt 

som tex matematik och språklig utveckling. 

Vi saknar ett språk för att kunna prata om 

relationell förmåga på ett professionellt sätt. 

Vi vet inte orsaken till den höga lärar-

omsättningen på vår skola. 

Vilka tankar personalen har kring dessa mål 

och orsakerna till att vi inte lägger tid på detta. 

Vi kan inventera personalens kompetens—

utbildningar, erfarenheter.  

Vi kan undersöka attityder och tankar om de 

mjuka värdena i läroplanen  och orsaker till att 

dessa inte värderas så högt i undervisningen. 

Vi kan ha intervjuer med elever för att höra 

vilka tankar de har kring  vad som behöver 

göras. 
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Klasserna är stora och detta påverkar lärarnas upplevelse av att kunna göra anpass-

ningar till varje elev. 

Vi ser att vi har en hel del arbetssätt och lärmiljöer för att stimulera elevernas 

språkliga förmågor, men vi saknar metoder och lärmiljöer som fokuserar på delak-

tighet och respekt för varandra. 

Vi ser att vi saknar kompetens. Personalens kunskaper om relationell förmåga och 

hur man kan arbeta med elevernas delaktighet och respekt för varandra är på en 

lekmannanivå. 

En relativt hög sjukfrånvaro innebär försvårande omständigheter för gemensam 

fortbildning. 
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Det här med uppfostran får eleverna erhålla på annat 

håll. Vi har viktigare saker att göra. 

Det viktigaste är att vi fokuserar på våra ämnen. 

Vi undervisar om det vi kan. 

Vi fokuserar mycket på de områden i läroplanen där vi 

känner oss trygga och kompetenta. 

Vi pratar inte så mycket om respekt och tolerans. 

Känns svårt och kan lätt bli fel. 

Elevernas förståelse för och förmåga att interagera med 

varandra stimuleras inte.  

Vissa klasser får ingen träning alls vilket innebär att det är 

stora skillnader mellan olika klasser hur väl de fungerar. 


