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Förord
Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar  
för att barn, unga och vuxna oavsett funktions
förmåga, ska få förutsättningar att nå målen för 
sin utbildning.

Att utveckla en verksamhet innebär ofta att 
pröva nya vägar och arbetssätt. Med denna skrift 
vill vi inspirera skolor att göra just det. Här lyfter 
vi fram några av de utvecklingsprojekt som fått 
bidrag för särskilda insatser i skolan (SIS). Projek
tens aktiviteter skiljer sig åt, har olika målgrupper 
och är genomförda i olika delar av Sverige. 

Skriften vänder sig till alla inom skolväsendet, 
från förskola till vuxenutbildning, som är intres
serade av att utveckla verksamheten för barn och 
elever med funktionsnedsättning. Vi hoppas att 
exemplen i denna skrift ska entusiasmera fler att 
skapa en likvärdig utbildning för alla.

När du har en projektidé får du gärna stämma 
av den med oss, i slutet av skriften beskriver vi 
hur du ska gå tillväga.

Oktober 2014
Leif Näfver
Chef för Statsbidragsavdelningen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
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Förskolan Minneberg i Arvika

Inkludering i  
förskolan
På förskolan Minneberg i Arvika pågår ett 
projekt för inkludering. Det personalen läser 
om i teorin prövas direkt i verksamheten.

Text: Anders Lövgren
Foto: Tomas Nilsson

På Minnebergs förskola fanns tidigare en liten 
grupp barn i behov av särskilt stöd och de hade 
sin verksamhet i egna lokaler. Meningen var att 
barnen i den lilla gruppen ändå skulle integreras  
i den övriga verksamhetens tre avdelningar.

– Det fungerade inte optimalt att jobba så. 
När vi hade gemensamma aktiviteter visade det 
sig att den personal som inte kände de här barnen 
och inte var van vid dem behövde få mer kunskap 
inom området. Barnen riskerade att bli mer isole
rade i stället för tvärtom, säger Anita Gustavsson 
som är specialpedagog i Arvika kommun och till
sammans med förskolechef Monica Ortega varit 

ledande i ett projekt 
som startat i år och 
som heter ”Minne
berg – en förskola  
för alla”.

Projektet går ut 
på att all personal 
får utbildning i hur 
man stöttar barn 
i behov av särskilt 

stöd. Bland annat har de använt sig av forskaren 
Claes Nilholms slutsatser och de har sett webb
föreläsningen ”Barn som väcker funderingar”, 
samt läst och bearbetat litteratur. Anita har fung
erat som samtalsledare. 

Den lilla gruppen slogs ihop med en annan av 
delning och inkluderingen var ett konkret faktum. 
Och fortfarande kan det vara så att alla barn på 
avdelningen inte gör exakt samma saker, utan allt 
bygger på anpassning utifrån alla barns behov.

– En av förskollärarna sa att det bara skulle 
fungera om vi alla hade samma tänk. Och precis 
så är det, det gäller att hitta gemensamma synsätt 
och mål, säger Anita.

Det som diskuterats i teorin i projektet har 
också prövats direkt i vardagen. Mycket handlar 
om kommunikation och Anita ger som exempel 
att man efter ett teoripass tillför nya pekbilder på 
en pekkarta samt provar olika sätt att använda 
den. Från en dag till en annan blir det då tydligt 
vad som fungerar.

– Vårt sätt att blanda teori och praktik har 
varit särskilt lyckat så här långt, säger hon.
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– Vårt sätt att blanda teori och praktik har varit särskilt lyckat så här långt, säger Anita Gustavsson.

Projektet  
Minneberg – en förskola för alla

Mål:
•  Alla pedagoger är insatta i begreppen demokrati,  

segregation, integration och inklusion. 

•  Alla pedagoger genomför situationer och aktiviteter som är 
tillgängliga, förståeliga och hanterbara för barn som behöver 
det genom användning av anpassningar eller tydlig-
göranden. I situationen eller aktiviteten är barnet delaktigt.

•  Alla pedagoger använder aktivt alternativ kompletterande 
kommunikation i de situationer och aktiviteter inne och ute 
där de möter barn som behöver det. 

•  Alla barn ska utifrån sina förutsättningar delta i och 
ut veckla sin lek och sitt samspel med andra barn 
och vuxna.

Syfte: Ökad tillgänglighet i hela förskolemiljön för barn i 
behov av särskilt stöd. En förskolemiljö där alla har kunskap 
inom området alternativ och kompletterande kommunikation 
och kan använda den för att göra förskolan tillgänglig för alla 
barn. Lärandemiljön präglas av likvärdig het, lika bemötande, 
full delaktighet och gemenskap. 

Målgrupp: Barn i behov av särskilt stöd i förskolan. De flesta 
har inte hunnit få diagnos.

Tidsperiod: 2014, ett år.

Bidragsbelopp: 608 000 kronor.

Personella resurser: Projektledare och specialpedagog, 
projektsamordnare och deltagare, sammantaget  
1,55 årsarbetare.

Skolform: Förskola.
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komvux på Gotland

Verkstan ger stöd  
till vuxenstuderande
komvux på Gotland vill att fler studerande med 
inlärningssvårigheter ska lyckas. Lösningen kan vara 
projektet Verkstan som erbjuder särskilt stöd.

Text: Anders Lövgren
Foto: Ulrika Finnberg

På komvux finns flera studerande med inlärnings
svårigheter och funktionsnedsättningar. Många 
har dessutom tappat sin studievana då de inte 
pluggat på flera år och några har en allmänt 
jobbig skoltid bakom sig.

Därför har komvux på Gotland i år, med stöd 
av SISmedel, startat en verksamhet som kallas 
Verkstan där både studerande som läser i grupp 
eller på distans kan få individuellt stöd. Verkstan 
är öppen hela dagarna och där arbetar en special
lärare och en specialpedagog. En kväll i veckan 
är det öppet för studier i lugn och ro med tillgång 
till stöd från Tove Rehnberg som jobbar som  
specialpedagog i Verkstan.

De studerande har behov av direkt stöd för att 
klara uppgifter men också ledning i studieteknik, 
motivation och planering. 

– Att öka tillgängligheten för stöd är mycket 
viktigt, säger Tove, och menar att Verkstan bidrar 
till att många studerande snabbt får hjälp och 
därmed når målen för sin utbildning.

Många som studerar vid komvux väljer distans
studier vilket ställer höga krav på att förstå sin 

webb lärares instruktioner och genomföra arbets
uppgifter på egen hand. Det här gör också att 
distans studerande är en viktig grupp för Verkstan.

I projektet ingår fortbildning för all personal 
och samordning av skolans resurser för stude
rande i behov av särskilt stöd.

– Projektet har lett till att kraven på det företag 
som levererar distansutbildning höjts. De har nu 
för avsikt att ge mer personlig handledning och 
extra stöd samt upprätta kontinuerliga kontakter 
här med oss, berättar Tove. 

Tove Rehnberg,  
specialpedagog.
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komvux på Gotland

Verkstan är öppen hela dagarna och en kväll i veckan och ger de studerande tillgång till stöd.

Projektet  
Verkstan

Mål: Dels att de studerande med olika former av lättillgäng-
ligt stöd ska nå målen för sina studier, dels få tillgång till  
för djupad kunskap kring sina funktionsnedsättningar, inlär-
ningssätt och finna verktyg som underlättar.

Syfte: Genom ökad tillgänglighet och med olika metoder 
bidra till måluppfyllelse, i första hand för de studerande att 
uppfylla kursplanernas mål för godkänt betyg. Projektet kom-
mer att bidra till effekter där Vuxenutbildningen som helhet får 
större kunskap vad olika funktionssätt kan innebära och därför 
kan möta studerande i behov av särskilda anpassningar på ett 
mer kompetent sätt. 

Målgrupp: Målgruppen är studerande med funktionsned-
sättning inom autismspektrum eller specifika inlärningssvårig-
heter till exempel dyslexi och dyskalkyli. Särskilt fokus på 
distans- eller närdistansstuderande samt studerande som av 
olika skäl lämnar utbildningen. 

Tidsperiod: 2014 – 2015, två år.

Bidragsbelopp: 950 000 kronor.

Personella resurser: Specialpedagog, speciallärare, sam-
ordnare och utvärderare, sammantaget 2,5 års arbetare.

Skolform: Kommunal vuxenutbildning och Svenska  
för invandrare.
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Fordonsprogrammet i Vännäs

Mer motivation och 
bättre minne
Lärarna på fordonsprogrammet i Vännäs har hittat ett nytt sätt  
att hjälpa de elever som kommer in via introduktionsprogrammet. 
En mix av motivation, minnesträning och formativ bedömning ska 
ge ungdomarna en stark grund för att plugga vidare.

Text: Anders Lövgren
Foto: Anna-Karin Drugge

Elever som kommer till gymnasiets introduk
tionsprogram har en sak gemensamt. De saknar 
betyg i minst ett ämne från grundskolan och i de 
allra flesta fall så brottas de med någon form av 
inlärningssvårigheter.

– Jag har dyslexi och har haft svårt att läsa 
längre texter. Jag hade minnesträning i fjol och 
det går bättre nu. Men det var inget jag gillade, 
det var drygt med den där träningen, säger Sofia.

Hon går nu år två på gymnasiet och har klarat 
att ta steget till det nationella programmet, tack 
vare att hon kämpat och läst upp sina betyg. En 
av pusselbitarna för henne har varit att hon fick 
vara med i projektet ”Sammanhang i utbild
ningen” som är en ambitiös och innovativ sats
ning på just den här elevgruppen.

Liljaskolan i Vännäs har tusen elever från ett 
stort upptagningsområde. De flesta programmen 
har praktisk inriktning och särskilt på fordons
sidan finns många utbildningar som lockar elever.

Tre verktyg i lådan
Lärarna på skolan berättar att de har stor er
farenhet av att stötta elever i behov av särskilt 
stöd. Men de kände att de behövde en tydligare 
struktur i arbetet, och då föddes idén till ett pro
jekt med tre ben.

Ett digitalt minnesspel tränar upp arbetsminnet.
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Hittills har alla elever som ingått i projektet 
kunnat gå vidare till det nationella programmet.
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Fordonsprogrammet i Vännäs

Marie Granholm, 
projektledare.

– Vi ser det som att vi hittat tre verktyg som 
tillsammans blir ett starkt stöd. Det som varit vik
tigt för oss är att metoderna baseras på gedigen 
forskning och att vi kan känna oss trygga när vi 
tar in dem i skolan, säger projektledaren Marie 
Granholm. 

Projektet startade vårterminen 2013 och 20 
elever på introduktionsprogrammet med inrikt
ning mot fordonsutbildningen deltog då. En 
andra omgång startade på hösten det året med en 
ny kull. Och nu är planen att gå vidare med start 
vid höstintaget varje år.

Det första verktyget är motivationsarbete. För 
att få eleverna att utvecklas gäller det att de själva 
vill lära sig och att de ser någon mening med att 
få slutbetyg i gymnasiet. 

Coachen IngMarie Pettersson har haft djup
gående samtal med alla eleverna.

– Många elever är ovana att bli lyssnade på. 
Här hamnar de i centrum med sina tankar och 
problem. Det är viktigt att få uppleva att någon 
hör mig och vill stötta mig. Klarar vi inte att 
bygga relationer med eleverna så får vi svårt att 
motivera dem, säger hon.

Det här empatiska synsättet har i stora delar 
funnits tidigare på skolan, men projektet har 
gjort det tydligare att alla i arbetslaget jobbar 
med elevrelationen i centrum. Här ingår också  

att eleverna själva får sätta upp mål för vad de 
ska klara.

Memory väcker slumrande minne
Det andra verktyget är träning av arbets
minnet. Ett svagt arbetsminne är vanligt i den 
här gruppen och gör att koncentrationen inte 
räcker långt under en lektion. För att råda bot 
på det använder de ett digitalt minnesspel som 
påminner om memory. Det gäller för eleverna att 
till exempel komma ihåg i vilken följd en grupp 
prickar tänds och släcks.

Under några veckor tränade eleverna sitt 
arbetsminne varje dag med det här spelet.

– Jag tycker det kändes bra. Jag saknade betyg 
i matte men märkte att jag fick bättre sifferminne 
av träningen, säger David som nu också kunnat 
ta steget till det nationella programmet tack vare 
fullständiga betyg.

Arbetslaget betonar att det går åt rätt mycket 
tid i början av terminen till både minnesträning 
och motivationsarbete för eleverna på introduk
tionsprogrammet, men att det betalar sig bra 
längre fram under läsåret.

Det tredje verktyget är den formativa bedöm
ningen. Den går ut på att läraren i varje situation 
försöker anpassa undervisningen till det eleven 
behöver förstå. I fordonslinjens verkstad blir 

Jag har dyslexi och har haft 
svårt att läsa längre texter. 
Jag hade minnesträning i 
fjol och det går bättre nu. 

Sofia
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I fordonslinjens verkstad sker den formativa bedömningen i stunden, vilket  
är ganska enkelt eftersom det handlar om konkreta uppgifter som ska lösas.

detta ofta ganska enkelt eftersom det handlar om 
konkreta uppgifter som ska lösas.

Om till exempel en mutter ska dras åt med ett 
visst moment så får eleven lära sig direkt varför 
det är viktigt och vilka beräkningar som hör 
samman med det. Feedback i stunden, kallar en 
av lärarna det.

I de teoretiska ämnena har arbetslaget stöd av 
olika matriser i den formativa bedömningen.

Bygg på vetenskaplig grund
Sammantaget hamnar eleverna i en miljö där pro
jektet stöttar dem från tre håll. Än så länge finns 
inga resultat på hur det ser ut efter fjärde året när 
eleverna ska gå ut gymnasiet, men klart är att det 
haft stor betydelse redan.

Dels har arbetsminnet mätbart blivit bättre 
hos samtliga, det har också blivit tydligt hur 
viktig kontakten mellan elever och lärare är och 
inte minst har alla hittills kunnat gå vidare till det 
nationella programmet. Noggrannare uppföljning 
av projektet kommer att göras.

Arbetslagets råd till andra som vill utveckla 
undervisningen i den här riktningen är att  
våga prova. 

– Känn efter vilka idéer som passar skolan 
men se till att de bygger på vetenskaplig grund. Se 
sedan till att arbetet sker under en längre period 

så att implementeringen kan ske i lugn och ro, 
säger Marie.

En viktig sak som hänt tack vare projektet är 
att arbetslaget kunnat sätta ord på mycket av det 
de gör. Det har hjälpt till att tydliggöra vad som 
händer under en – ibland – abstrakt skoldag.

Projektet  
Sammanhang i utbildningen

Mål: Öka möjligheten för eleverna att nå måluppfyllelsen 
för betygen E – A, i alla ämnen, och därmed öka antalet 
elever som fullföljer sitt gymnasieprogram.

Syfte: Att hjälpa fler elever att uppnå högre studie-
resultat genom att använda ett systematiskt arbetssätt 
med formativ bedömning, arbetsminnesträning och 
coachning skapa mening och sammanhang i utbildningen.

Målgrupp: Elever vid Introduktionsprogrammet.  
Många av dessa elever har någon funktionsnedsättning, 
till exempel dyslexi och ADHD.

Tidsperiod: 2013, ett år.

Bidragsbelopp: 475 000 kronor.

Personella resurser: Specialpedagog, Speciallärare, 
MI-coach (Motivational Interviewing). 0,8 tjänster fördelat 
på tre personer.

Skolform: Gymnasieskola.
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Antonskolan i Kristianstad

Antonskolan tar matchen 
mot språkstörning
Antonskolan i Kristianstad bestämde sig för att ge ökat stöd till 
elever med språkstörning. Det är en grupp elever som ibland ser 
ut att hänga med i undervisningen. Men bakom en fasad pågår 
en svår kamp för att förstå viktiga sammanhang i skolans ämnen.

Text: Anders Lövgren
Foto: Pontus Ferneman,  

Jönsson bilder

En lärare i årskurs 6 på Antonskolan i Kristian
stad har en lektion som handlar om landskapet 
Härjedalen. Där finns många fjäll och renar. Det 
är konkreta saker som är lätta att förklara och 
eleverna hänger med. Men så kommer läraren in 
på begreppet turism och beskriver hur viktig den 
är för Härjedalen.

Och här händer något i klassen. Nu dras en 
osynlig gräns mellan de som tar till sig kunskaper 
om hur Härjedalen kan arbeta med turism och vad 
det betyder för ett landskap att vara framgångsrikt 
och locka till sig många besökare, och de elever 
som inte får ihop detta pussel av information.

Eleverna i den sistnämnda gruppen klarar 
dock mycket väl av att läsa, skriva och berätta 
om fjällvärlden. Det kan på ytan verka som om 
de förstått vad lektionen handlat om.

– När vi efter lektionen samtalade med eleverna 
så förstod vi att det var några som på grund av sin 
språkstörning inte förstod innebörden av ordet 
turism, just i det här fallet. Dessa eleverna behöver 
en annan typ av inlärning för att få kunskapen. 
Att inte förstå vad turism är gör ju att det i prak

tiken blir omöjligt att få hela sammanhanget i 
ämnet, säger specialläraren Anette Karlgren.

Logoped leder arbetet
Antonskolan är en friskola med elever från 
förskoleklass upp till årskurs 9. De som jobbar 
här är sedan lång tid vana vid att ta emot elever i 
behov av särskilt stöd. Skolan har helt enkelt ett 
gott rykte om hur de lägger upp undervisningen 
och skapar ett engagemang i arbetslagen.

För några år sedan började de titta lite extra 
på elever med diagnosticerad språkstörning eller 
som visade tecken på att ha liknande inlärnings
svårigheter som ofta finns i den gruppen.

För att leda det här arbetet på skolan anlitades 
logopeden Camilla Linnander. Hon satte igång 
med observationer och utredningar och började 
skissa på hur de här eleverna skulle få bättre stöd.

– Vi hade sex elever med språkstörning i 
olika årskurser på skolan. Språkstörning innebär 
svårigheter att använda och förstå tal, språk 
och kommunikation, men på vilket sätt varierar 
mycket från elev till elev, säger Camilla. 
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Hon tycker det är viktigt att skilja språkstör
ning från dyslexi. I dyslexi är det främst avkod
ningen, förmågan att sätta samman bokstäver till 
ord, som är bekymret medan det vid språkstör
ning är läsförståelsen. En elev med språkstörning 
kan oftast läsa en text i ämnet, men har svårt att 
ta till sig fakta. Det hör samman med språkstör
ningen, menar Camilla.

Viktigt med små steg
När grunden för att jobba vidare med de här elev
erna var lagd sökte Antonskolan SISmedel och 
fick sin ansökan beviljad.

Pengarna gjorde det möjligt för Antonskolan 
att förstärka sitt specialpedagogiska stöd i klas
serna. Samtidigt gick Camilla vidare från sina 
utvärderingar till att tillsammans med special
pedagoger närvara i klassrummen och se hur  
eleverna fungerade där.

– Framför allt har vi kunnat arbeta med elever 
i mindre grupp för att bättre förstå deras problem 
med inlärning. Det har blivit tydligt hur viktigt det är 
att ta små steg när ny fakta ska läras in, säger hon.

Specialpedagogiska skolmyndigheten • Skolutveckling i praktiken – sju exempel som inspirerar
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Antonskolan i Kristianstad

För att använda exemplet om turismen, så 
blev lösningen att förenkla informationen, dela 
upp den i små portioner, repetera den och att 
arbeta med visuella tankekartor. Eleverna med 
språkstörning kunde då få grunden som gör att 
de resten av livet förstår hur marknadsföring 
av en fjälltopp gör att stockholmare och tyskar 
använder sina pengar i Härjedalen och på vilket 
sätt landskapet har nytta av detta.

Stort mörkertal i klasserna
Anette menar att barn sällan vill blotta sina svag
heter i en stor klass och så långt det är möjligt 
döljer att de inte förstår ett ämne. I en mindre 
grupp blir det lättare att föra samtal om det som 
är svårt att förstå.

Camilla har också använt sin tid till att hand
leda arbetslagen på skolan. Där har arbetet mest 
gått ut på att skapa förståelse för vad en språk
störning innebär.

– Många missförstånd uppstår i klassrummen 
där lärare utgår från att elever hänger med, 
därför att det tycks så. Och mörkertalet är stort, 

Anette Karlgren, 
speciallärare.

Camilla Linnander, 
logoped.

Missförstånd kan uppstå i klassrummet om läraren utgår från att 
eleverna hänger med.
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men vet man hur de här eleverna fungerar så ökar 
naturligtvis chansen att upptäcka dem och ge 
stöd, säger hon.

Skolans rektor Berit Lennartsson sammanfattar 
erfarenheterna på ett bra sätt när hon berättar 
om en lärares tankar när projektet pågått en tid.

– Den läraren såg den stora skillnaden mellan 
elever som får del av undervisningen i dag jäm
fört med de som inte får det. Den senare gruppen 
går med stor sannolikhet miste om en stor del 
kunskap och det är allvarligt.

– Mitt bästa råd till de som vill arbeta på ett 
liknande sätt är att knyta till sig en logoped som 
får huvudansvaret. Och sedan är det helt av
görande om man lyckas sprida kunskapen brett i 
arbetslagen, säger Berit.

Projektet  
Uppföljning av elever  
med språkstörning

Mål: Att elever med språkstörning når måluppfyllelse.

Syfte: Att elever med språkstörning efter sin utredning 
får den undervisning som den enskilde bäst gynnas av för 
att nå målen.

Målgrupp: Elever med språkstörning och elever med 
svårigheter att tillägna sig eller förstå främst faktakunskap.

Tidsperiod: 2013, ett år.

Bidragsbelopp: 240 000 kronor.

Personella resurser: Specialpedagog, 0,5 tjänst samt 
80 timmar logoped (skolans egen insats).

Skolform: Grundskola.

En del elever har svårare än andra att lära sig teoretiska fakta, men på ytan kan det verka som om alla förstår.
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Utvecklingsprojekt i Älvkarleby

Delaktighet genom  
alternativa verktyg
En tydlig handlingsplan utvecklad i ett gott samförstånd. 
Det är resultatet av Älvkarleby kommuns utvecklingsprojekt 
för att öka delaktigheten genom alternativa verktyg.

Text: Karina Johansson
Foto: Mats Åstrand

– Jag har under många år sett nyttan med alterna
tiva verktyg i rollen som speciallärare och framför 
allt nyttan med att börja använda dem tidigt. Att 
starta redan i första klass med exempelvis talande 
tangentbord och talsyntes och få direkt respons 
med ljud tycker elever är både spännande och 
roligt. Och nyttan ser vi genom alla årskurser. 
Många får det lättare att fokusera och lära sig 
visuellt framför en dator och elever som har svårt 
med koncentrationen kan bli oerhört hjälpta. 
Tänk också vilken skillnad det blir för de som 
tycker att det är besvärligt att skriva för hand 
eller som kanske har svårt med motoriken. Det 
blir både lättare att skriva och att redigera. Med 
datorns hjälp producerar de långa och fina berät
telser som eleverna aldrig skulle ha fixat att skriva 
för hand. Och på köpet lär de sig läsa och skriva 
egna texter mycket tidigare. Det här är verktyg 
som gynnar alla elever och blir de en naturlig del  
i undervisningen är det heller inte utpekande för 
de som har stora behov, säger Kerstin Holmsten.

Kerstin är numera pensionär men har varit en 
stöttepelare i Älvkarleby kommuns utvecklings
projekt. Idén fick hon när hon märkte att det 

var ett dåligt genomslag för alternativa verktyg 
ute i klassrummen trots kommunlicenser till alla 
datorer. Med hjälp av SISmedel startade kom
munen därför ett utvecklingsprojekt.

Plan för att det ska fungera
– Vårt mål var att ta fram en konkret plan som 
tydligt talade om vad som skulle ingå och vem 
som skulle göra vad, berättar Eva Gunnerud, som 
tillsammans med Kerstin har drivit projektet. Vi 
ville absolut inte att det skulle bli ett fint doku
ment i en pärm utan att det verkligen kom till 
användning i vardagen. Och det har vi lyckats 
med. Nu är planen en del i elevhälsoplanen. 

All personal har tagit del av handlingsplanen 
och fått utbildning. Bland annat har de tittat på 
korta intervjufilmer med rådgivare från Special
pedagogiska skolmyndigheten som utbildnings
underlag. Och så har de arbetat konkret med 
inlästa läromedel, som kommunen har avtal med 
och olika program som Spell Right och Stava Rex. 

– Meningen är att allt ska fungera praktiskt 
ute i klassrummet och att eleverna ska kunna få 
stöd av vem som helst, säger Eva. 
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Guider löser vissa it-problem
Laila Sidén som är ittekniker i Älvkarleby och 
Tierps kommun har varit starkt knuten till pro
jektet och är ett mycket viktigt och uppskattat 
kugghjul i maskineriet. 

– Samarbetet mellan oss är oerhört viktigt, för 
det är ofta de tekniska frågorna som är problemet. 

– Det är handhavandet som ställer till 
bekymmer. Det kan handla om uppdateringar 
som gör att det strular eller vardagskrångel med 
datorerna. Vi har därför kartlagt de vanligaste 
problemen och gjort guider för att underlätta. 
Guiderna visar exempelvis vilken batteriadapter 
som hör till vilken dator, hur man ser att wifi är 
anslutet och vad som ska göras om enheter inte 
mappas upp. Vi har även utbildat en grupp elever 
som har döpt sig till Itakuten. De kan fixa saker 
på plats och tycker att det är jättekul att hjälpa 
till, så både personalen och eleverna använder sig 
av guiderna, säger Laila. 

– Tillsammans har vi utvecklat lösningar som 
har varit helt avgörande, replikerar Kerstin.

Bland annat har de förenklat genom att elev
erna kan logga in och använda ett fjärrskrivbord 
hemifrån. Kerstin har dessutom arbetat fram 
flera anpassningar i Word för yngre elever som 
har testats och installerats centralt till de enskilda 
datorerna via itenheten.

Alla har inte egen dator
Projektet har fokuserat mer på kunskapsinnehåll, 
utbildning och implementering än målet att förse 
elever med egen utrustning.

– Målet har aldrig varit att alla ska ha sin 
personliga dator, utan att skolans datapark ska 
vara tidsenlig, användas på ett bra sätt och hur vi 
kan hitta vägar till att den kan användas än mer 
och bättre. Några elever har egna datorer som är 
individuellt anpassade, men det är ett beslut som 
ligger hos specialläraren. För projektets räkning 
handlar det snarare om hur vi jobbar än att alla 
har, förklarar Laila. 

Alla tre poängterar att det goda resultatet är 
sprunget ur en god inställning, respekt för varan
dras kompetenser och ett gott samarbete. 

– Det är tyngd i det här. I vår handlingsplan 
ingår alla, och det står att vi ska göra saker. Och 
alla är med på tåget. Framgången ligger i att 
alla – skolchef, rektorer, itchef, speciallärare och 
pedagoger – är positiva till planen, avslutar Eva. 

Projektet  
Tillgänglighet och delaktighet  
för en likvärdig utbildning

Mål: Att varje elev med språkstörning, läs- och skriv-
svårigheter eller dyslexi och ADHD får tillgång till en peda-
gogik och en fysisk miljö som utformas utifrån elevens 
behov för ökad måluppfyllelse.

Syfte: Öka kunskapen hos den pedagogiska personalen 
om funktionsnedsättningars konsekvenser för lärande, 
vilka anpassningar som behöver göras av arbetet i klassen 
och hur den fysiska miljön kan stödja lärandet och ge en 
likvärdig utbildning.

Målgrupp: Elever med språkstörning, läs- och skriv-
svårigheter eller dyslexi och ADHD.

Tidsperiod: 2013, ett år.

Bidragsbelopp: 200 000 kronor.

Personella resurser: Projektledare, lärare på skoldata-
tek och speciallärare. 0,65 tjänst fördelat på tre personer.

Skolform: Grundskola.

Kerstin Holmsten, Eva Gunnerud och Laila Sidén har fått alternativa 
verktyg att bli en naturlig del i klassrummet.



16 Skolutveckling i praktiken – sju exempel som inspirerar • Specialpedagogiska skolmyndigheten

På gården Noas Ark pågår en mängd verksamheter 
där elever i behov av stöd kan vara med.
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Grundskolorna i Kungsbacka

Kunskap recept för att  
stötta elever med autism
I Kungsbacka samlar sig skolorna i ett stort projekt för att stötta 
elever med autism. En av de viktiga förändringar som sker är att 
projektet lockar fram nya och kreativa arbetsmetoder.

Text: Anders Lövgren
Foto: Johan Wingborg

En dag när Ida var i familjens tvättstuga råkade 
hon ut för en olycka. Ett strykjärn föll ned från en 
hylla och träffade henne med hård kraft i huvudet. 
Redan dagen efter förstod tonåringen att livet var 
förändrat för henne.

– Jag fick mycket svårt att koncentrera mig 
och kunde inte fungera i klassrummet där det är 
mycket ljud och rörelse omkring mig. Det går 
bättre om jag är i en lugn miljö och får jobba i 
egen takt, förklarar Ida.

När vi träffar henne håller hon på att gjuta 
betongfat tillsammans med Charlotte Hurtig, 
lärare i ett mobilt team. De befinner sig på gården 
Noas Ark som tillhör Svenska kyrkan en bit utan
för Kungsbacka. Här pågår en mängd verksamheter 
där elever i behov av särskilt stöd kan vara med.

Pusselbit i större insats
Ida är en av flera elever som åker hit. Hon har inte 
diagnosen autism, men flera av hennes kamrater 
som besöker gården har det. Och verksamheten 
har passat bra för att utveckla både henne och 
elever med autism.

– Den här lugna platsen och den fina verksam
heten ger oss unika möjligheter att stötta elever 
i behov av särskilt stöd. Det är ett fint exempel 
på de resurser vi har, men besöken här är bara en 
pusselbit i ett större sammanhang, säger Charlotte.

Kungsbacka kommun har nämligen gjort en 
särskild satsning för att hjälpa elever med dia g
nosen autismspektrumtillstånd. 

Den nya skollagen som kom 2011 innebar 
att elever med autism som tidigare haft rätt till 
särskola inte fick det, om de inte också hade en 
utvecklingsstörning. Ylva Erixon som är rektor 
vid Kungsbackas specialpedagogiska centrum 
insåg att det skulle krävas en stark åtgärd för  
att kommunens skolor skulle kunna möta de  
nya kraven.

Hon understryker att det fanns mycket liten 
hjälp och vägledning att få i ämnet kring hur man 
som kommun skulle hantera situationen.

– Man gjorde en lagändring utan att tänka på 
konsekvenserna, och helt klart var vi tvungna att 
hitta en ny lösning för de här eleverna, säger Ylva.
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Grundskolorna i Kungsbacka

Utbildning och föreläsningar
En referensgrupp med rektorer, verksamhets
chefer och rådgivare från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten bollade tankar och en rapport 
som kom från Skolinspektionen med namnet 
”Inte enligt mallen” blev till stöd. När sedan 
den välrenommerade logopeden Ulrika Aspeflo 
anställdes så började projektet Soligast att ta form.

Syftet med projektet har varit att öka kun
skapen, förståelsen och kompetensen i att bemöta 
och undervisa elever med autism. En stor del av 
skolornas personal har liten eller ingen erfarenhet 
alls av dessa elever.

Ulrika startade sitt arbete med en inventering 
som visade att 70 av kommunens 11 000 grund
skoleelever hade diagnosen autism. Hon kartlade 
samtidigt vad skolorna gjort för att stötta elev
erna och kompetensutveckla lärarna. Därefter 
satte hon igång med ett omfattande utbildnings
program.

– Jag besökte en i taget av kommunens 25 
skolor och har haft handledarutbildning för 
arbetslag. Jag har också haft åtta öppna föreläs
ningar i kafémiljö för 600 besökare. Sammanfatt
ningsvis kan jag säga att behovet och suget efter 
kunskap är väldigt stort, säger Ulrika.

På olika sätt har hon nått ut till politiker, för
valtningschefer, skolledare, lärare och föräldrar 
med tankar och teorier om allt från bemötande 

och strukturer i undervisningen till hur man 
utformar en matteuppgift.

Elever upplevs som otrevliga
En av de allra vanligaste funderingarna hon stött 
på är att skolpersonal upplever elever med autism 
som otrevliga. 

– Jag vill visa att det nästan alltid handlar om 
missförstånd, säger Ulrika. Elevens beteende kan 
förklaras utifrån diagnosen. Om en lärare har 
den kunskapen går det att bemöta eleven på ett 
sådant sätt att många onödigt jobbiga stunder 
kan undvikas.

Det går enligt henne ofta att koppla samman 
ett negativt beteende med att eleven känner stress. 
Då tappar eleven kontrollen och det kan bli ett 
misslyckande för både lärare och elev när de ska 
försöka hantera situationen.

– Små detaljer kring till exempel tydlighet i 
information till de här eleverna spelar stor roll för 
hur de mår. En lärare som kan de här sakerna får 
dessutom ofta en hel klass som gynnas av tydlig
heten. Men det ska inte behöva vara ett lotteri i 
skolan, där det är en tillfällighet vilka lärare som 
har de här kunskaperna, resonerar Ulrika.

En av punkterna i hennes arbete kallar hon för 
”att vända på varje sten”. Många i skolans värld 
upplever att de försökt precis allt för att komma 
tillrätta med en ”svår elev” som har autism. 

Ulrika Aspeflo, 
logoped.

Elisabet Teghult 
Mayner, rektor 
Varlaskolan.

Ylva Erixon, rektor 
vid Kungsbackas 
specialpedagogiska 
centrum.
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Grundskolorna i Kungsbacka

Det går bättre om jag är i en lugn 
miljö och får jobba i egen takt. 

Ida

Ulrika med sin långa erfarenhet hittar nästan 
alltid ytterligare en sten att vända på, inte sällan 
tillsammans med föräldrar som kan ha svar på 
många frågor.

Klokt upplägg på Varlaskolan
Arbetet i projektet har lett fram till många nya 
arbetsmetoder på olika skolor. Ett exempel hittar 
vi på Varlaskolan där man på ett mycket aktivt 
sätt arbetar med att stötta elever med autism.

– På Varlaskolan såg vi utmaningen i att ha 
elever med diagnoser inom autismspektrumtill
stånd i ”vanliga klasser” och tänkte att vi skulle 
skapa så många tillfällen som möjligt i veckan 
där de här eleverna får lyckas. Det tror vi att vi 
bland annat gör genom att ha en speciallärare 
eller resurslärare som finns med klassen genom 
hela skoldagen, säger skolans rektor Elisabet  
Teghult Mayner. 

Specialläraren finns som ett stöd som förenklar 
och förtydligar arbetet i klassen och planerar 
tillsammans med enskilda lärare och med hela 
arbetslaget och är också länken mellan elevhälso
teamet och arbetslaget. Specialläraren har också 
möjlighet att dra sig undan med de elever som 
behöver arbeta i ett mindre sammanhang under 
delar av dagen.

Projektet  
SoligAST

Mål: 
• Att kvalitetssäkra måluppfyllelsen för elever med 

Autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan, samt se 
till att även de elever som inte når målen utifrån Lgr 11 
får en positiv skolgång och en yrkesförberedande 
utbildning.

• Att öka samordningen och samverkan kring de stöd-
åtgärder som elev, föräldrar och skolan behöver för att 
ge en bra undervisning till eleverna med AST. 

• Att öka känslan av välmående och nöjdhet bland elever 
med AST och deras föräldrar.

• Säkerställa rätten till likvärdig utbildning och  
inkludering för elever med AST.

Syfte: Att öka kunskapen, förståelsen och kompetensen  
i att bemöta och undervisa elever med AST.  
Att visa på verksamma möjligheter för tre utvecklings-
platser: ledningsfunktionen, arbetslaget och elevhälso-
teamet för att skapa hög anpassning och kompetens.

Målgrupp: Elever i grundskolan med autismspektrum-
tillstånd.

Tidsperiod: 2013 – 2014, två år.

Bidragsbelopp: 550 000 kronor (2013) och  
800 000 kronor (2014).

Personella resurser: 1,0 –1,7 tjänster special-
pedagog, lärare och fritidsledare.

Skolform: Grundskola.
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Bergska skolan i Finspång

Kraftsamling  
kring praktik
I Finspång har Bergska skolan tagit ett nytt grepp om upp-
lägget med praktik för sina elever inom gymnasiesärskolan 
och introduktionsprogrammen. Trygghet och tydlighet för 
både elever och arbetsgivare har varit en ledstjärna.

Text: Anders Lövgren
Foto: Sofia Andersson, M&F Foto

En arbetsgrupp på gymnasiesärskolan och 
introduktionsprogrammen i Finspång började 
undersöka vad deras elever egentligen tyckte om 
praktiktiden. Att en lyckad praktik är mycket 
värdefull, var förstås redan känt.

– Många av våra elever kommer inte att nå 
arbetsmarknaden via skolor, så arbetsvägen  
blir desto mer betydelsefull. Viktigt därför att  
den vägen fungerar så bra som möjligt, säger  
Elisabeth Rehn, rektor på Bergska skolan.

Projektet Ut i arbete satte igång och i inter
vjuer med ungdomarna kom det fram att tre 
saker är extra viktiga ur deras synvinkel för att 
det ska fungera. Det är mottagandet på arbets
platsen, handledarskapet samt den löpande kon
takten med skolan under praktikperioden.

Frukostmöten för dialog
Med detta som grund ordnade skolan frukost
möten med företag och arbetsgivare för att få 
igång en dialog.

– Det visade sig att företagen kom fram med 
samma tre saker, men de sade också tydligt att 

de behövde bättre stöd och mer kunskap för att 
klara sin roll. Det gjorde att vi skapade en hand
ledarutbildning där vi till exempel ger kunskap 
om diagnoser och hur man kan stötta elever med 
särskilda behov, berättar Elisabeth.

Läraren Pekka Kothamäki ger ett exempel 
ur verkligheten, på vad som kan vara viktigt att 
tänka på i relationen mellan en handledare och en 
elev på praktik.

– Ta en enkel sak som bordsskick. Våra elever 
kanske inte alla gånger har med sig de rätta 
koderna när de kommer till lunchmatsalen på 
ett företag. Redan där kan det bli problem med 
relationer. Men om handledaren är förberedd på 
det och kan hjälpa eleven på ett bra sätt så är ett 
hinder ur världen.

Tydliga rutiner ger trygghet
Arbetsgruppen har tagit fram tydliga rutiner för 
introduktionen på arbetsplatsen, handledningen, 
de löpande kontakterna mellan skola och arbets
givare samt uppföljningen. Allt finns samlat i en 
pärm modell större och samtliga inblandade kan 
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understryka hur viktigt det har varit att arbeta 
kring dessa gemensamma rutiner.

– Målet är enkelt uttryckt att skapa trygghet 
både för eleverna och för arbetsgivarna. I vårt 
arbete har vi också involverat försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen som finns med och kan 
följa ungdomarna. För en dag lämnar eleverna 
skolan och då blir denna samverkan viktig,  
säger Elisabeth. 

Alla försök att få ut elever på praktikperioder 
som blir framgångsrika lyckas inte. Men exem
plen på bra upplevelser för både företag och ung
domar är ändå många, och betydligt fler än innan 
projektet fanns.

Eleverna trivs och utvecklas
En rundtur till olika företag och verksamheter  
i Finspång visar hur det fungerar i praktiken.

Alexandra har praktik på badanläggningen 
Arena Grosvad. Hon berättar att hon sorterar 
post, städar och håller koll runt bassängerna. 
Ofta är hon med och hjälper till när skolklasser 
kommer på besök. 

Hennes handledare, Evelina Karanta, säger att 
man från badets sida gärna tar emot praktikanter  
i den mån det går.

– Det här ett bra ställe för praktik eftersom vi 
har många olika arbetsuppgifter och kan anpassa 
rätt mycket efter elevens förmåga. Det är viktigt 
med täta kontakter med skolan, och det har vi, så 
att det fort går att reda ut när saker inte fungerar, 
säger hon.

– Jag trivs bra här och skulle kunna ha ett sånt 
här jobb, säger Alexandra.

Nästa stopp är på ett tvätteri där Glenn är en 
av cirka 15 personer som arbetar. Tvätteriet har 
hand om tvätt till 200 privatkunder och Glenns 
arbetskamrater öser beröm över honom. Främst 
tycker de att han är noggrann och frågar om det 
är saker han inte förstår eller lärt sig.

Här är det tydligt att han kommit bra in i 
gänget och att han vill bidra. Det låter inte alls 
omöjligt att Glenn till att börja med kan få hoppa 
in och arbeta extra vid sjukfrånvaro eller ledigheter. 

På ett av kommunens äldreboenden träffar 
vi Sandra. Det är en skämtsam och glad tjej som 

Elisabeth Rehn, rektor, visar upp pärmen med 
tydliga riktlinjer för praktiken.

Läraren Pekka Kothamäki och Sandra säger att 
relationen mellan handledaren och eleven på 
praktik är mycket viktig.

Alexandra trivs med sin handledare 
Evelina på badet.
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Projektet Ut i arbete har skapat tydliga riktlinjer för praktik 
och Alexandra, Sandra och Glenn trivs på sina praktikplatser.
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Bergska skolan i Finspång

med glädje berättar om sina arbetsuppgifter. Hon 
bakar bröd, sköter servering, diskar och dukar 
fram. Mycket tid ägnar hon åt att prata med de 
gamla. Men det har inte alltid varit så här.

– Det var helt annorlunda när jag började här. 
Nu är det andra året för mig. Men förut var jag en 
tyst mus som inte vågade någonting, säger hon.

Innan vi tar adjö börjar hon prata om 
drömmar och om oskrivna blad i livet. Kanske 
ska hon flytta till Norrköping.

En intressant reflektion är hur lite det ibland 
behövs för att en elev ska komma igång bra på 
sin praktik. Det kan räcka med att det finns enkla 
rutiner för hur eleven ska få sitt eget klädskåp. 
Utan en sådan detalj, ingen trygghet och stor risk 
att praktikförsöket misslyckas.

Nu står en sådan detalj på en lista tillsammans 
med andra rutiner som ska följas. 

Projektet  
Ut i arbete

Mål: 
• Utveckla en handledarutbildning riktad till personal  

på arbetsplatser som tar emot elever från gymnasie-
särskolan eller introduktionsprogrammen. 

• Vidareutveckla skolans uppföljnings- och bedömnings-
strukturer för praktik eller APU.

Syfte:
• Att utveckla samarbetet mellan skolan och elevernas 

praktik eller APU-platser för att skapa en helhetssyn 
kring elevernas lärande. Genom detta öka förutsätt-
ningarna för eleverna att delta i ett fullvärdigt vuxenliv 
där etableringen på arbetsmarknaden är en viktig del. 

• Att påverka attityder och öka förutsättningar att se 
dessa elevgrupper som en tillgång på arbetsmarknaden.

Målgrupp: Elever med utvecklingsstörning eller  
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Tidsperiod: 2013, ett år.

Bidragsbelopp: 220 000 kronor.

Personella resurser: 1,2 tjänster lärare och  
projektledare.

Skolform: Gymnasiesärskola.

Jag trivs bra här och skulle 
kunna ha ett sånt här jobb. 

Alexandra
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Ansök om SIS-medel 

Ansök om 
SIS-medel

Har ni tankar om hur ni vill utveckla lärande
miljön? Skulle ni vilja arbeta mer för att alla barn 
och elever ska känna delaktighet och gemenskap 
i skolan? Skolhuvudmän kan ansöka om statligt 
bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) till utvecklingsprojekt för elever med 
funktionsnedsättning.

SIS står för Särskilda insatser i skolan. Skol
huvudmannen kan söka SISmedel till utveck
lingsprojekt i alla skolformer inom skolväsendet, 
från förskola till vuxenutbildning. Vi uppmärk
sammar särskilt utvecklingsprojekt där syftet med 
insatserna är att skapa en tillgänglig lärmiljö uti
från ett helhetsgrepp: samspelet mellan lärande, 
pedagogik, social miljö och fysisk miljö.

SPSM tycker att det är viktigt att projektet är 
förankrat hos skolhuvudmannens ledning. Ett 
sätt att göra det är att formulera en idéskiss för 
projektet som ledningen får ta ställning till. Att 
göra en undersökning eller en kartläggning av 
behovet av ett projekt ger en bra grund och den 
ska ni bifoga med ansökan.

Vad är ett projekt?
Det finns flera modeller för att arbeta i projekt
form. Det är bra att ta del av någon sådan när 
ni planerar ert projekt. Några punkter för vad 
SPSM betraktar som ett utvecklingsprojekt är att 
arbetet är nytänkande, avgränsat i tid, avgränsat 
från andra uppgifter och har tydliga mål.

Mer information inför en ansökan om SISmedel 
finns på SPSM:s webbplats, www.spsm.se/sis

Kontakta SPSM
Du får gärna ta kontakt med våra SISsam
ordnare eller handläggare för SISmedel för att 
stämma av din idé. Du når dem genom vår växel 
010473 50 00 eller via epost: sis@spsm.se

http://www.spsm.se/sis
mailto:sis@spsm.se


Specialpedagogiskt stöd 

Förutom SIS-medel ger Specialpedagogiska skolmyndig heten 
(SPSM) stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av 
funktionsnedsättningar. Stödet kan vara specialpedagogisk 
rådgivning, specialpedagogisk utredning, information och 

utbildning. Ansökan om specialpedagogiskt stöd kan gälla alla 
åldersgrupper och alla skolformer inom skolväsendet. 

 
Ansökan om specialpedagogiskt stöd lämnar du via ett  

formulär på SPSM:s webbplats, www.spsm.se

http://www.spsm.se


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga 
och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen 
för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning 
i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi 
erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. 
Läs mer på vår webbplats www.spsm.se.

En kort intro till skriften/rapporten

Att utveckla en verksamhet innebär ofta att pröva 
nya vägar och arbetssätt. Med denna skrift vill vi 
inspirera skolor att göra just det. Här lyfter vi fram 
några av de utvecklingsprojekt som fått bidrag för 
särskilda insatser i skolan (SIS).

Skriften vänder sig till alla inom skolväsendet, från 
förskola till vuxenutbildning, som är intresserade 
av att utveckla verksamheten för barn och elever 
med funktionsnedsättning.
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