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Rapport: Projekt för elevhälsa och ökad kvalitet i vuxenutbildning 

och svenska för invandrare 

Första årets erfarenheter av treårigt elevhälsoprojekt med Specialpedagogiska 

skolmyndigheten och Viadidakt vuxnas lärande i Katrineholms kommun 
 

Författare: Susanne Severinsson, docent i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet 

 

Bakgrund 
”Viadidakt vuxnas lärande” är namnet på den kommunala vuxenutbildningen i Katrineholms 

kommun. Den består av svenska för invandrare, SFI, grundläggande och gymnasial 

vuxenutbildning, KOMVUX, samt särskild utbildning för vuxna, SÄRVUX. Verksamheten 

har de senaste åren ställts inför stora utmaningar av olika slag, bland annat av en ökad 

elevtillströmning främst till SFI. Det ökade antalet elever på SFI, men också den ökade 

arbetsbördan med fler elever i behov av särskilt stöd bedömdes i slutet av 2017 kräva extra 

uppmärksamhet. Viadidakt ansökte och erhöll inför 2018 utvecklingsmedel från 

specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Tillsammans med tillskjutna kommunala 

medel startade i januari 2018 ett projekt för att utforma en elevhälsa och utveckla arbetssätt 

för att möta utmaningarna. Projektet heter ”Forskningsbaserat arbetssätt för ökad kvalitet i 

skolan och elevhälsa” i denna rapport förkortat till ”Elevhälsoprojektet”. Projektet är treårigt. 

Utvecklingsmedlen riktades mot den vuxenutbildningen i Katrineholm, vuxenutbildning 

(KOMVUX), särskild utbildning för vuxna (SÄRVUX) och svenska för invandrare, SFI.  

Medel har också avsatts för att en forskare kunnat följa arbetsprocessen under 2018 och 

föreliggande rapport är resultatet av erfarenheterna från detta första år. Anslagsgivare är 

Katrineholms kommun, företrätt av rektor Birgitta Åberg Andersson, Viadidakt vuxnas 

lärande, Katrineholms kommun. Uppdraget har utförts av Susanne Severinsson, docent i 

pedagogiskt arbete, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL, vid Linköpings 

universitet.  

Viadidakt vuxnas lärande 
Vid Viadidakt arbetar drygt 50 lärare och samhällsinformatörer och tre projektledare. 

Tillsammans med fyra studievägledare, SYV, som utökas till fem under året, samt en halvtid 

kuratorstjänst, som under året utökas till en heltid, finns på Viadidakt också övrig 

administrativ personal, 12 personer, sammanlagt knappt 70 personer. Under 2018 är rektor i 

långa perioder ensam ledare, då rekryteringen av ytterligare en rektor varit problematisk. 

Svenska för invandrare, SFI  

SFI finansieras genom statligt stöd genom den så kallade etableringsplanen, som gäller under 

två år. Efter att denna tvåårsperiod är slut minskar statens ersättning till kommunen för en 
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SFI-plats drastiskt. Antalet SFI-elever varierar kraftigt och påverkas förutom av oroshärdar i 

världen också av konjunktursvängningar, där en lågkonjunktur förväntas få fler att efterfråga 

SFI. Efterfrågan av SFI förväntas också öka om det blir skärpta krav på språkkunskaper i 

svenska för att erhålla svenskt medborgaskap. Elever på SFI består i övervägande andel 

flyktingar eller anhöriginvandrare, men även andra invandrare i behov av att läsa svenska är 

välkomna på SFI. SFI är differentierad i sin organisering och elever på SFI blir inplacerade 

på tre olika studievägar, 1-3, med fyra olika kurser, A-D, beroende på förkunskaper och i 

vilken takt undervisningen bedöms kunna genomföras. Det innebär att de som har en lång 

skolgång bakom sig och de som bedöms kunna lära sig ett nytt språk fort går i en annan 

grupp. De som har en mycket begränsad skolbakgrund eller är analfabeter går i en grupp. SFI 

i Katrineholm har över 600 elever varav de flesta på studieväg två. Mer än 90 procent av 

lärarna är behöriga lärare på SFI och utgör tillsammans med samhällsinformatörerna 36 

årsarbetare. Var femte vecka kommer det nya elever till de pågående grupperna, som då 

möter andra som redan är inne i studierna. Viadidakt planerar att i framtiden erbjuda SFI på 

distans för studieväg tre för att bättre passa studievana elever som har ett arbete.  

Under 2017 genomfördes en förändring som innebar att frånvaro på SFI inte med automatik 

kopplas till avdrag på försörjningen, utan närvaro rapporteras av eleverna själva. Taket för 

antal timmar, tidigare 525, har också tagits bort och det är nu språkprogressionen som avgör 

hur länge eleverna får gå på SFI. SFI i Katrineholm visar lika bra genomströmning och 

resultat som andra jämförbara kommuner.  

SFI har inte någon lång tradition av att arbeta med specialpedagogiskt stöd. Verksamheten 

har en specialpedagog anställd i början av 2018, vilket förstärks med en speciallärare under 

året. Under året skapas en specialpedagogisk enhet på SFI, i en särskild lokal kallad för 

Viadukten, för att ge en anpassad undervisning i en lugnare miljö än det ordinarie 

klassrummet. 

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, KOMVUX 

KOMVUX har ca 250 platsbundna elever jämnt fördelat mellan grund- och gymnasiekurser. 

Komvux har också i samarbete med den nationella distansutbildningen ytterligare 447 elever 

som läser t ex datakunskap. Kurserna som ges i Katrineholm är främst i engelska, svenska, 

svenska som andraspråk samt samhällskunskap. På gymnasienivå ges även dessa kurser, men 

även kurser i religion, historia och naturvetenskap. På KOMVUX planeras för flexiblare 

platsförlagd undervisning på kvällar för att ytterligare öka måluppfyllelsen. Av de som läser 

på KOMVUX i Katrineholm har 90 procent utländsk bakgrund. Alla lärare är behöriga på 

KOMVUX. De är knappt 20 årsarbetare. På KOMVUX finns en specialpedagogisk enhet 

som kallas Loftet. Där arbetar två speciallärare och under våren får de förstärkning på 

ytterligare en halvtidstjänst.  

Elevers studieresultat på KOMVUX är direkt knutna till studiemedlen från Centrala 

studiemedelsnämnden, CSN, om personen är beroende av studiemedel. Reglerna för 

studiemedel kräver hög måluppfyllelse för fortsatt lån och bidrag. Andra försörjer sig genom 

att arbeta parallellt med att de läser på KOMVUX. 

Särskild utbildning för vuxna, SÄRVUX 

SÄRVUX erbjuder kurser för alla intresserade. Där arbetar två lärare. Det är vanligt att 

eleverna där har en utvecklingsstörning eller autismdiagnos. Elevernas huvudsakliga 

försörjning är inte sammankopplad med studierna. Under 2018 gick 58 deltagare i 11 olika 
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kurser, t ex i ”Kommunikation”, ”Svenska som andraspråk” eller ”Upptäck naturen”. Lärarna 

är specialiserade i att undervisa elever i behov av särskilt stöd och är vana att arbeta med 

anpassningar på både individuell nivå och klassrumsnivå. SÄRVUX lärare och elever 

använder mycket tekniska hjälpmedel.  

Viadidakts kvalitetsuppföljningsprogram 
I Viadidakts kvalitetsuppföljningsrapport för 2018 (Åberg Andersson, 2019) kan man läsa om 

effektmålen för kvalitetsarbetet i syfte att nå en ökad måluppfyllelse för eleverna. Jag citerar 

ur rapporten: 

”Effektmålet är att nå en ökad måluppfyllelse för eleverna 

1. Projektmål: Skapa förutsättningar för ett salutogent ledarskap 

• Implementera ett salutogent förhållningssätt i syfte att öka personalens känsla av 

sammanhang samt stärka såväl arbetslagen som hela organisationen. 

• Fokusera på friskfaktorer istället för riskfaktorer. 

2. Projektmål: Öka flexibilitet och digitalisering  

• Tillgodose individuella behov beträffande studieupplägg. 

• Genom digitalisering öka möjligheten att själv välja var och när studierna ska 

bedrivas. 

3. Projektmål: Skapa förutsättningar för en god arbets- och lärmiljö 

• Tillgänglighetsanpassa den fysiska, pedagogiska samt sociala miljön. 

• Utveckla elevhälsoarbetet. 

• Stärka medvetenheten bland personalen när det gäller funktionsvariationer samt 

psykisk ohälsa. 

• Utveckla studioverksamheten beträffande såväl lokaler som bemanning inkluderat 

studiehandledning på elevernas modersmål. 

• Utveckla former för platsbunden handledning för elever som studerar på distans. 

• Stödinsatser för att stärka eleverna kring strategier för planering och studieteknik. 

• Öka måluppfyllelsen inom SFI genom att utöka speciallärarresursen samt genom att 

erbjuda studiehandledning på modersmål. 

• Utveckla och tydliggöra rutiner bland annat beträffande elevuppföljningar samt 

överlämningar mellan olika nivåer.  

• Rutin för regelbunden konferens för att följa upp av var eleverna befinner sig i sin 

utveckling relaterat till studieplan. 

• Fortsätta arbetet med likabehandling och motverkande av kränkande behandling. 

4. Projektmål: Skapa förutsättningar för kollegialt lärande 

• Inom ramen för ämneslag, arbetslag och studievägar stärka samarbetet i syfte att 

möjliggöra sambedömning samt utveckla formativ bedömning.” 

                                                                                                             (Åberg Andersson, 2019) 
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Pågående projekt 
Det pågår flera förändringsarbeten på vuxenutbildningarna på Viadidakt. Det projekt denna 

rapport beskriver syftar till att fler elever i Viadidakts olika vuxenutbildningar ska nå 

kunskapsmålen, genom uppbyggnaden av en elevhälsa samt kompetensutveckling av lärare 

tillsammans med SPSM. Under 2018 påbörjas också, förutom detta treåriga projekt, tre andra 

projekt på Viadidakt; ett projekt som fokuserar lärcentrum och lärmiljöer, 2,8 miljoner för 

2018, som också inkluderar Flen och Vingåker. Lärmiljöprojektet är en tydlig spinn-off effekt 

från elevhälsoprojektet. Ett tredje projekt som utvecklar SFI-undervisning mot ett mer 

arbetsplatsorienterat arbetssätt (statsbidrag) startades upp under 2018 och ytterligare ett 

projekt ihop med Eskilstuna (EU-pengar), som fokuserar SFI:s suggestopediorienterade 

undervisning pågick redan. Även detta projekt följs av en forskare från Linköpings 

universitet.  

Syfte  
Det övergripande målet för hela elevhälsoprojektet är att förbättra studieresultaten för 

eleverna inom vuxenutbildningen och öka genomströmningen av elever med avklarade 

studier. Projektet syftar till att ta tillvara de goda erfarenheter som finns och utveckla 

arbetssätten för att klara att möta de utmaningar som vuxenutbildningen står inför med bland 

annat en ökad tillströmning av elever. Det salutogena perspektivet (styrkeperspektivet) där 

elevers, lärares och verksamheternas egna styrkor tas tillvara, ska genomsyra verksamheten 

och goda exempel ska lyftas fram och återanvändas. Projektet som helhet syftar till att 

utforma en elevhälsa och genom utbildningsdagar av Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

SPSM, öka kompetensen avseende bemötande av elever i behov av särskilt stöd. För 

utvecklingsprojektet som helhet kommer det finnas en projektledare som ska leda 

utvecklingsarbetet. 

Syftet med projektets forskningsdel  
Syftet med projektets forskningsdel är att öka kunskapen om utvecklingsarbetet och 

förändringsprocessens begränsningar och möjligheter. Forskningsdelen följer processen när 

ett utvecklingsarbete mot ett salutogent inriktat inkluderande arbetssätt inom 

vuxenutbildningen och tillskapande av ett elevhälsoteam för vuxenutbildningen i 

Katrineholms kommun tar form. 

Teoretisk förankring  
En bärande idé i projektet är en inkluderande undervisning, där elevhälsan kan bistå med 

kompetensutveckling att använda i klassrummet för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

I projektets ansökan uppmärksammas vikten av att se styrkor hos både individer och 

organisationer. Detta synsätt brukar kallas styrkeperspektivet eller det salutogena 

perspektivet. Perspektivet innebär att kraften riktas mot det som fungerar och det som visat 

goda resultat. Perspektivet har haft framgångar inom flera områden. Det uppstod inom 

medicin och fokuserar vad som orsakar hälsa istället för vad som orsakar sjukdom. Det var 

läkaren och amerikanen Aron Antonovsky som med boken ”Hälsans mysterium” (2005, 

original 1987) utforskade varför vissa människor som suttit i koncentrationsläger klarade sig 

bättre än andra. Han fann att de människor som hade en hög känsla för sammanhanget, 

KASAM, mådde bättre och kunde hantera svåra livssvårigheter. KASAM består av tre olika 
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delar; meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet, vilka ligger till grund för en känsla av 

sammanhang. Det salutogena perspektivet spreds senare bland annat till psykoterapeutiskt 

behandlingsarbete, socialt arbete och till ledarskapsutbildningar. Det har också använts inom 

det utbildningsvetenskapliga området där en ökad känsla av sammanhang kan vara 

betydelsefull för både lärare och elever. 

Det salutogena perspektivet kan ses som kompletterande till andra synsätt, som också är 

vanliga inom området som handlar om elevhälsa. Inom specialpedagogik och elevhälsoarbete 

har särskilt stöd ofta utformats vid sidan om det ordinarie klassrummet och genom att elever 

som har svårt att nå målen, satts att undervisas i en liten grupp vid sidan om. Elevhälsan har 

varit ett sätt att nå samhällets andra resurser som till exempel hälso- och sjukvård, 

habilitering och socialtjänst. Ofta är det individen som setts som den som behöver hjälp och 

ska kartläggas och åtgärdas. Detta perspektiv kallas för kompensatoriskt eller kategoriskt 

(Nilholm, 2012), då det syftar till att kompensera för det som ses som elevers svårigheter, 

efter att eleverna kategoriserats t ex med neuropsykiatriska diagnoser.  

Som en reaktion på det kompensatoriska perspektivet uppstod det relationella perspektivet 

där svårigheter ses som att de uppstår i relationen mellan undervisningskontext och eleven. 

Problem ses inte uteslutande som tillhörande eleven, utan denne är en del i ett sammanhang. 

Ibland kallas detta perspektiv för det kritiska, då det riktar blicken mot hur 

utbildningssammanhanget som helhet kan förändras för att bättre möta elevers behov istället 

för att kartlägga och kompensera det som beskrivits som elevers brister.  

Diskussionerna har några år på nacken och inom det specialpedagogiska fältet talas allt mer 

om vikten av att arbeta med anpassningar på skolor och klassrum utan att peka ut någon 

särskild. Idag betonas ofta vikten av att kompensera utan att stigmatisera och avskilja. Det 

förväntas ske genom att skapa lärmiljöer som är tillgängliga för alla och att anpassa 

undervisning och lärandets olika villkor på alla nivåer allt från läromedel och innehåll till 

organisering av fysiskt och socialt sammanhang. Hur detta ska gå till kan det salutogena 

perspektivet bidra med och projektets val av teori är därför mycket relevant. Att ta fasta på 

det som fungerar och göra mer av det är det salutogena perspektivets utgångspunkt, oavsett 

om det gäller elever själva eller utbildningssammanhanget. 

Teoretisk förankring för forskningsdelen 
Projektet utgörs av ett förändringsarbete. För att fånga processen från initiering till 

genomförande av ett förändringsarbete behövs en teori som kan fånga och beskriva 

förändring. Ett vanligt sätt att se på förändring är att det finns ett väl definierat tillstånd eller 

förhållande och att vi ska röra oss mot ett annat lika väl definierat tillstånd. Jag använder en 

teori som inte ser på förhållanden och tillstånd på detta väl avgränsade vis. Verkligheten är 

alltför sammansatt och mångtydig och spretar åt olika håll. Medarbetare uppfattar dessutom 

verkligheten på olika vis i olika situationer och olika bilder samexisterar, men ifrågasätts 

sällan ändå. Mitt val av teori fokuserar interaktion och förhandlingar mellan dessa olika 

rådande, men fluktuerande ”tillstånd” som ses som dominerande och kanske ibland 

konkurrerande mönster av handlingar och vanor. 

Den teori som använts för att följa processen är Actor-Network Theory, ANT (Latour, 2005) 

och är vanlig inom studier av organisation. Den fokuserar inte bara sociala faktorer och 

människors roll i samspelet utan också vad materiella faktorer som de resurser, lokaler och 

material betyder för en förändringsprocess. 
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Teorin hjälper undertecknad att undersöka:  

- på vilka olika sätt problem formuleras av olika aktörer (ledning, lärare, elever) i olika 

skeden av processen.  

- hur intresset och motiven för processen formuleras och omformuleras.  

- vilka roller olika aktörer tilldelas eller tar på sig i processen.  

- avslutningsvis diskuteras hur erfarenheter av förändringsarbetet kan användas i framtiden 

I ANT ses forskaren som en del av det som studeras och det som rapporteras kan inte helt 

anses åtskilt från den som rapporterar. Jag har under årets gång kontinuerligt reflekterat och 

återkopplat det jag sett under tiden projektet pågått, men utan att leda det. Jag har i rapporten 

dokumenterat processen som jag erfarit den och avslutningsvis pekar jag på möjliga vägar 

framåt. Jag drar också några slutsatser om förändringsarbetet. 

Metod 
Metoden är kvalitativ där jag har observerat och intervjuat vid upprepande tillfällen under det 

första året av det treåriga projektet. Jag har följt utvecklingsprocessen och inledde med 

gruppintervjuer av lärare på KOMVUX, SÄRVUX samt SFI i januari 2018 för att fånga 

starten av projektet från lärares perspektiv. Observationer genomfördes i några olika klassrum 

i samtliga delar av verksamheten för att fånga sammanhanget. Projektledarna har intervjuats 

både inledningsvis och fortlöpande under året vid några olika tillfällen för att fånga 

arbetsprocessen. Samtliga anställda i elevhälsoteamet har intervjuats i halvgrupp vid två olika 

tillfällen under processen gång. Rektor har deltagit i intervjuerna med de anställda i 

elevhälsoteamen. I december genomfördes avslutande intervjuer med lärargrupperna där 

deltagare från KOMVUX, SFI och SÄRVUX deltog igen. Observationer och informella 

samtal med elever genomfördes i januari vid ett fåtal tillfällen och i december intervjuades 

några elever från SFI och KOMVUX. Jag har också tagit del av elevutvärderingar avseende 

deras upplevelser av utbildningssituationen samt protokoll från olika arbetsgrupper när de 

diskuterat vad utbildningsdagarna från SPSM givit dem.  

Forskarrollen har inneburit att jag har funnits som resurs i förändringsprocessen och haft 

rollen av ”kritisk vän” till rektor, projektledare och elevhälsoteam. Jag har belyst det jag 

uppmärksammat under året och återkopplat mina reflektioner till dem. Vad det gäller 

intervjuer med lärarna, som inte primärt ingår i elevhälsoteamen, har min roll varit att fånga 

deras tankar om projektet. Metoden är en typ av teoretiskt förankrad processutvärdering 

(Carlström och Carlström Hagman, 2012) 

 

Etiska överväganden 
Samtycke inhämtades av deltagarna vid intervjutillfällena och information gavs om att 

deltagande är frivilligt. Resultaten redovisas så att de inte kan härledas till exakt person men 

det är ofrånkomligt att viss informationen blir känd på gruppnivå. Detta klargjordes för 

deltagarna. Information gavs fortlöpande om rätten att avstå deltagande. 
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Utgångsläge januari 2018 
I ett första möte i januari 2018 genomfördes intervjuer med lärargrupperna för att fånga deras 

tankar om både problem och möjligheter för eleverna att nå målen i deras verksamhet. Jag 

analyserade dessa intervjuer med hjälp av de tre inledande frågorna ovan (se sid 8). I 

rapportens avslutande del diskuteras hur erfarenheter av förändringsarbetet kan användas i 

framtiden. L= lärare S= Intervjuare. 

Problematisering 
Projektet startade med anledning av de utmaningar som Viadidakt stod inför. Det är därför 

intressant att se hur lärarna formulerar de utmaningar de kan se. Lärarna har många 

förklaringar till varför en del elever inte når målen. Många av förklaringarna handlar om 

elevers olika svårigheter, men också organisatoriska och samhälleliga orsaker tas upp.  

Elevernas psykiska problem 

Många elever på SFI och KOMVUX har hög frånvaro, vilket gör det svårt att uppnå 

kunskapsmålen. En lärare på SFI säger:  

L 1: Närvaro ja… vi har ju många elever som är frånvarande så mycket. Vi har suttit och tittat 

och vi har mer än 70 % frånvaro. Det är klart att man inte kan lära sig om man är hemma 

mer än 70 % av lektionstiden och vi har nog en handfull i vår grupp som har varit borta en 

tredjedel och det är ju också väldigt komplicerat att de varit borta en tredjedel. 

På KOMVUX talar man också om stor frånvaro 

S: Hur stor är frånvaron ungefär?  

L 1: Det kan vara olika det kan vara 25 % och så där 

L 3: 60 % …40 %. 

Orsaken till frånvaron uppfattas ofta vara likartad på SFI och KOMVUX och handlar till stor 

del om elevernas individuella problem i sin tur beroende av en mängd olika faktorer. Ett 

återkommande tema var psykisk ohälsa och ”ryggsäckar”. Så här säger en lärare på SFI:  

L 9: Jag tänker på den psykiska ohälsan och de tunga ryggsäckarna. Det känns som att det 

jaa… 

S: Vad är det för ryggsäckar ni tänker på? 

L 9: Allt de har varit med om som jag inte vet nåt om all den psykiska stress och påverkan de 

har varit med om innan de kom hit och nu när de är här den ständiga oron. De är oroliga för 

de där hemma. De är oroliga för sina barn både för dem här och de där hemma. Det finns en 

sån oro som påverkar det är min första tanke när jag läste. 

S: Hur yttrar sig den här ryggsäcken och de psykiska problemen i klassrummet? 

L 9: Springer ut och in i klassrummet och de pratar i telefonen. 

Svårigheterna läggs på en individuell nivå i stor utsträckning. Flera lärare berättar om 

psykiska pålagringar av olika slag, vilka yttrar sig i okoncentration, spring ut och in samt 

frånvaro. Även för elever på KOMVUX är oron stor för de man lämnat i sitt hemland. En 

lärare på KOMVUX berättar: 

L 2: Jo visst är det så. Många har upplevelser med sig och bakom sig. Vad händer nu i mitt 

hemland och vad händer med den familj som är kvar? Så att det är klart att det är mycket 

som påverkar. 
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L 1: Och då kanske vi har ytterligare en anledning till att de inte når målen. 

Okoncentration.... de har svårt att koncentrera sig på det de ska koncentrera sig på att för 

att det är krig i hemländerna och släktingars utsatthet och sådana saker.  

Den psykiska ohälsan kan också ha helt andra orsaker än relateras till elevernas 

flyktingsituation. En lärare på KOMVUX tar upp de som lider av psykisk ohälsa, kanske 

odiagnostiserade problem av olika slag och där personerna har blivit sittande hemma när de 

borde gått i grundskola eller gymnasium:  

L5: Jag tycker att det som är tufft hos mig är psykisk ohälsa bland unga vuxna. Det är väldigt 

tungt. Man har blivit hemmaliggare tidigt högstadiet i alla fall mm ja så man är helt 

studieovan och man mår fortfarande ganska dåligt och dessutom har man en 

funktionsnedsättning en del har en utredning och en del har det inte, en del ska utredas som 

vuxna. Då får jag också i vissa fall dålig närvaro eller att man inte orkar så länge för man mår 

så dåligt och då blir det så korta pass så man att vi kommer särskilt fort framåt 

S: Det tar tid att anpassa undervisningen och kortare pass, sa du? 

L5: Då drar det ju ut i tid istället och många klarar inte att studera hemma utan man behöver 

gå någonstans där man har en rutin så psykisk ohälsa tycker jag är en tung orsak 

Frånvaron kan också bero på mer praktiska problem som att ta hand om sjuka barn eller olika 

möten man har på barnens skola eller vårdcentral. 

S Det här med frånvaron vad tror du det beror på?  

L 1: Det kan man finna många olika orsaker till, men en orsak kan vara att många är kvinnor 

och det kanske måste vara hemma och vabba och sådana saker eller gå med barnen till 

läkare eller följa med barnen till nåt eller så eller vara sjuka själva eller så där (mm). 

L 2 Ja de har ju barn under många år de som kommer från andra kulturer och ha fler barn än 

vi. Man har småbarn under längre period. 

 

Olika skolbakgrund och för dåliga förkunskaper 

 Också elevernas skolbakgrund och kunskapsnivåer som är av skiftande karaktär tas upp som 

orsak till att kunskapsmålen blir svåra att nå, liksom en ovana att hantera digitala hjälpmedel 

datorer, telefoner och appar. En lärare på SFI konstaterar:  

L 15: Det är ju jätteskillnad om man är akademiskt utbildad eller om man kanske bara har 

gått i skolan en gång i månaden under ett år. 

Också på KOMVUX tas bristande förkunskaper upp som ett problem.  

L 1 Det jag ser som de största problemen det är att det brister i förkunskaper eller 

förförståelse. Man har inte grunden i respektive ämne.  Undervisningen är på för hög nivå 

för de enskilda eleverna. De borde gå på en annan nivå. De kanske liksom hoppar på en 

gymnasiekurs fast de kanske inte har läst grund eller kanske inte är godkända på grundnivå 

det är en del.  

L 2: Eller också är det väldigt länge sedan man gick. 

Ett särskilt vanligt förekommande område, vad det handlar om förkunskaper, är ovanan att 

använda datorer och nätet. Särskilt synligt är det på SFI att det ofta finns en ovana att hantera 

digitala hjälpmedel datorer, telefoner och appar även om skillnaderna är stora mellan olika 

individer. En del klarar de digitala kraven mycket väl, en del tar hjälp av sina barn hemma. 
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Ett vanligt sätt att använda digitala verktyg är att helt enkelt fotografera av sidorna i 

läroboken och ha dem med sig i sin smartphone. 

Tal om smartphones, appar och datorer leder ofta in talet om ålder som en försvårande 

omständighet: 

L15: Det är ju åldern också. De behöver komma i tid (inte när de är äldre, min anm) 

L 14: de blir trötta också men det är en utmaning för den gruppen. Eftermiddagsgruppen är 

lite yngre. 

S: Så ålder kan också vara en sån faktor som gör att det blir svårt. De kommer så sent i livet? 

L 15: Kommer de från Syrien när de är 55 -60 år och ska gå på SFI och lära sig svenska det är 

klart att det tar längre tid och är svårare än när du är 20 och kommer från Syrien och gått i 

skolan. 

L 11: De att säger att de är ju snart pensionärer några också. ”I morgon suddat” säger de 

själva och ändå nästan sitter de på rasterna (och studerar, min anm). Det är svårt och då vet 

man inte riktigt. 

  

Organisation och omgivande aktörer 

Lärarna på SFI tar också upp mer strukturellt orsakade svårigheter på organisationsnivå både 

inom vuxenutbildningen, men också i samarbetet med andra samhällsaktörer. T ex tar de upp 

att det som att det finns samhälleliga krav på att för nyanlända snabbt ska komma igång att 

studera. En lärare på SFI med lång erfarenhet säger:  

Och jag tror att de blir inslängda för snabbt innan de landar i ett nytt land, lägenhet är inte 

fixad och det är så många sådana saker sånt och det hör ihop alltihopa. De har många 

bekymmer.  

Det har också skett förändringar i hur undervisningen är upplagd och vilka som tas emot i 

SFI-undervisningen. Från att SFI-elever har läst på heltid i grupper som följts åt sker nu 

undervisningen på halvtid och eleverna praktiserar halva dagarna. Intagningen sker 

kontinuerligt var femte vecka istället för en eller två gånger per termin. En SFI-lärare med 

lång erfarenhet säger:  

Det kommer nya var femte vecka kontinuerligt. Vi tror vi ska vara effektiva, men det är 

tvärtom. Förut var det lugnt och stilla. Förut gick man tillsammans i en samlad grupp och alla 

gjorde provet samtidigt och de som klarade det gick vidare, de andra gick kvar. Det var 

bättre och lugn och ro. Det är grymt att komma in när alla de andra kan mer. Man gör inte så 

i nån annan studieform. 

En annan lärare är inne på samma sak: 

Det var fler som nådde E förr. De har ju andra aktiviteter halv dagen. De har inte ork att 

studera. Förr så läste de heltid och de hade inga andra aktiviteter. Man kunde ösa på med 

uppgifter att jobba hemma med. Heltid var till kl 3. De får också riktiga jobb och då tränar 

man sig inte på att skriva. Fler européer förr också.  

Läraren beskriver att eleverna inte orkar eller hinner läsa och öva hemma på samma sätt som 

tidigare då eftermiddagarna de haft för detta tidigare nu går åt till praktik på arbetsplatser. På 

slutet lägger han också till en kommentar som jag också hörde från andra lärare att fler 
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flyktingar är icke-européer, vilka kopplas samman med en sämre grundutbildning i 

hemlandet. 

Inte bara internationella förutsättningar och samhälleliga krav gör att det blir stressigt. På 

KOMVUX är det många elever som själva har bråttom att komma igenom kurserna. En lärare 

där säger:  

Jag tror ju att många av våra elever har väldigt bråttom. (mm) Antingen om det är pga 

pengar eller att man elever som inte vill hinna fylla trettio innan man söker universitet. Det 

ska gå väldigt fort och så ska man kunna jobba samtidigt också och så har man familj och så 

läser man för mycket poäng och dubbla kurser och det krockar och så där och så blir det hög 

frånvaro och psykisk ohälsa allt på en gång liksom så att. Där är det väldigt svårt at nå fram 

och försöka förklara. 

På KOMVUX ska studierna motsvara Centrala studiestödsnämndens, CSN, krav på 

prestation och många elever kläms mellan att läsa det de klarar av och att uppnå det som 

förväntas för att få studielån. 

Därför nu är det så splittrat. Det är ingen helhet på nånting. AF (Arbetsförmedlingen, min 

anm) tycker att det är det viktigaste och vi tycker så klart SFI och så krockar det  

där och de ringer och de ska på möte på AF och det blir så splittrat. Eleverna måste gå på det 

här och de tar inte hänsyn till att jag går på skolan på förmiddagen och, som vi pratade om, 

att vi har en aktör och där sitter de och tränar på att skriva CV under tre veckor, alltså det 

hänger inte ihop för dem. Det blir ännu mer splittrat. 

Den höga takten som krävs för att eleverna ska nå de ofta högt uppsatta målen stämmer inte 

överens med vad som är möjligt att uppnå, menar flera av lärarna på KOMVUX: 

L 2: Nej men jag bara menar att i forskningen så säger man att det tar det 5-8 år att komma 

upp på en nivå att kunna där man kan använda språket på en högre nivå för 

kunskapsinhämtning, men den tiden finns ju inte, utan det ska gå fort fort igenom. 

Genomströmning har varit ett honnörsord för både skolan och för CSN som finansierar 

studierna och det ska fort och man ska läsa många ämnen parallellt när man kommer upp i 

synnerhet på gymnasienivå för att få heltidsstudiestöd. 

L 2: Många ämnen behöver processas in, man behöver längre tid för att tänka efter. Man ska 

ju sova på saken säger man ju och det är ganska klokt också. Man kan inte greppa för stora 

bitar i taget och forcera. 

L 1: Det är ju väldigt mycket korvstoppning. 

(L 2 och L 3 instämmer nickande) 

L 3: Och matematik… det finns inga marginaler för felsteg heller ifall det går knas. Det kan 

vara moment som många elever tycker är skitsvårt. Det kanske behövs tre fyra veckor till 

men jag har inte det utan jag måste…. 

S: Vad skulle behövas mer tycker ni? 

L 1: Förlänga kurserna. 

Uppdraget kompliceras ytterligare, enligt lärarna, då studierna jämfört med vanligt 

gymnasium är komprimerade och därmed sker i en högre takt, vilket gör att kurserna kan vara 

svåra även för en person som är van vid studier och med goda förkunskaper. På KOMVUX 

behöver många stöd: 
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L 5: Ja så ser jag, psykisk ohälsa, social ohälsa, funktionsnedsättning. Ofta behöver våra 

elever, upplever jag, längre tid för att klara sina studier och den tiden finns ju inte riktigt 

därför att CSN finns och de har ju sina tydliga gränser. Eleverna ska klara den här kursen på 

20 veckor mm och man får ett visst antal på sig som man får lån och sen ska man vara färdig 

och att man behöver mera tid för att har du en funktionsnedsättning så kanske du inte orkar 

att delta och då får vi försöka att hitta andra lösningar. Det är ju lite från 

arbetsförmedlingens sida också för dem är det viktigt att få ut eleverna i nån aktivitet. Vi har 

ju skräckexempel på elever som suttit här i flera år alltså flera år och har betat av varenda 

lärare (skratt) och de kommer ingenstans. Man vädjar ibland och säger att det måste finnas 

nån annan verksamhet som den här eleven kan tillgodogöra sig  

 

Resurser på SFI- brist på kurator, språkförbistring och lokaler 

Det som försvårar arbetet på SFI, enligt lärarna, är att de vid intervjuerna i januari bara har en 

kurator på halvtid, vilket upplevs inte räcka till.  

L 11: Sedan har vi kurator men det är ju bara på halvtid där skulle det behövas en heltid  

L 10: Eftermiddagsgrupperna får aldrig 

S: Nej hon jobbar förmiddag? 

L 11: Hon räcker inte till. 

Svårigheten att kunna tala elevernas hemspråk tas också upp intervjuerna på SFI. Lärarna 

uppfattar det som svårt att nå alla elever och att de skulle behöva fler som kan tala elevernas 

språk. Samtidigt så är det svårt att hitta de som talar språken och behärskar ett pedagogiskt 

förhållningssätt. 

L 11: Jag tänker att om man kan använda dem (de som talar elevernas olika hemspråk, min 

anm) på rätt sätt då ska de ju också ha en förförståelse om vad det är vi ska jobba med och 

att de är lite pålästa så det blir lite handledning inför det man ska jobba med. 

S: De måste ha nån typ av pedagogisk kompetens 

Alla unisont: Ja, absolut. 

L 11: Så känns det.  

L 10: Där brister vi i de vi har idag.  

L 9: Absolut någon pedagogisk kompetens för då kompletterar man ju varandra vi sitter ju 

och samplanerar - ok nu går vi upp och kör. 

Vid mina observationer ser jag att de som anställts för att ge stöd till olika personer med 

funktionsnedsättning också kan användas för att översätta i klassrummet. Det som lärarna på 

SFI uttrycker i citatet om behovet av både språk och pedagogisk kompetens ser jag tydligt vid 

några tillfällen. När dessa anställda inte ser sin pedagogiska uppgift utan istället för att skapa 

möjlighet för eleverna att förstå frågan som ställs av läraren på svenska, ger de själva svaret, 

vilket hindrar elevernas eget lärande.  

Lärarna på KOMVUX tar upp att det är svårt att både hinna med och att hitta utrymmen som 

passar för att diskutera studierna med eleverna och framförallt för att ta upp mer personliga 

aspekter av elevernas lärandesituation.:  

L 1: Hinner du samtala med alla elever? 

L 3: Jag försöker, men nej inte alla men med de som jag vet behöver min tid.  

L 1: Jag brukar göra det efter första examinationen en och en och då pratar vi dels om 

resultatet och kunskapskraven. 
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S: Var är ni då? 

L 1: Då får man gå ut i korridoren. Försöker att få det att det blir…det är inte så lätt. Jag har 

ju bra klassrum längst ner så jag sätter mig utanför klassrummet på en bänk. 

L 3: Jag har så stora klasser så vissa hinner jag inte under terminen. Det blir under 

betygssamtalet där i slutet eller om jag ser att de ligger risigt till ja. 

S: Då säger du att kan du stanna efter lektionen eller (L3 ja) och sitter i klassrummet. 

L 3: ja. 

Utrymmesbristen blir extra känslig då många elever tycker det är förenat med skam att inte 

klara av, att inte kunna. Att ha en funktionsnedsättning är ibland också mer laddat i flera av 

elevernas hemländer.  

L 1 Det kan ju finnas olika anledningar till att de inte vill berätta. Det är skämmigt liksom. 

L 2 Ja. För en del är det ju så de vill hålla skenet uppe och de vill inte blotta sig riktigt heller 

så att det är inte helt enkelt alla gånger. 

Lokalbristen och tid avsatt för samtal med eleverna om deras studier finns inte inbyggt i 

organiseringen. Det är svårt att tala om tillkortakommanden när andra kanske skulle höra på. 

Med tanke på citatet ovan om att vissa elever ser det som skamligt att ha svårt i sina studier 

blir lokalproblemen ännu mer uttalade. 

Uppföljning och dokumentationssystemen 

Att få kontroll på progression på SFI försvåras av att dokumentationssystemet inte riktigt 

funnit sin form. 

S: Med den differentiering som ni har så har ni ju kontinuerligt intag så det finns ju både en 

möjlighet och en risk som jag ser det. För det kan ju vara så att man blir tillbakaflyttad hela 

tiden. 

L: Ja det händer det händer och det jag efterfrågar flera gånger. De säger att det kommer, 

det kommer. Det tar några månader att installera en konsekvent dokumentation av 

elevernas resultat så att varje lärare gör nåt i papper och när eleverna går tillbaka eller 

framåt så vi vet inte. Det blir som en ny elev. Jag vet inte om en elev har gått två år. 

S: Det finns ett kartläggningsbehov? 

L: Jag som har jobbat här länge …vi skrev alltid… vi hade en portfolio som vi skrev i och vi 

skickade över till övertagande lärare den här eleven har läst till kap 7 har problem med det 

här och det här eller den här eleven kan gå snabbare kan hoppa fram. Det där dog ut. Det 

var vi jätteduktiga på om vi tittar tillbaka 10 år sedan. Vi kan se hur många timmar de har 

läst och man kan se att man får tillbaka en elev som har läst 1500 timmar då.  

 

En brist som tas upp är att enskilda elevers timmar och resultat inom SFI inte går att följa i 

dokumentationssystem om de flyttar och t ex byter kommun. Det möjliggör att det går att läsa 

mycket länge på SFI utan att det finns dokumenterat. 

 

Intresse och motiv - Sammanhållande krafter  
I detta avsnitt vill jag undersöka vad det är som gör att verksamheten fortskrider och håller 

samman på SFI, KOMVUX och SÄRVUX och vad olika aktörer betyder för möjligheten att 

fler elever ska nå målen. Viadidakts verksamhet består av olika delar och incitamenten för 
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deltagande ser lite olika ut för de olika elevgrupperna. En faktor som är viktig för deltagande 

i utbildning är försörjningsfrågan. SÄRVUX består av elever som oftast har sin försörjning 

tryggad oavsett studieresultat. Det skiljer dem från andra elever inom SFI och KOMVUX. 

Även SÄRVUX-elever kan känna pressen från andra att delta i kurser, men för SFI eleverna 

är kravet på att delta i SFI-undervisning bara i viss mån kopplad till deras försörjning om de 

inte redan börjat arbeta i Sverige. På KOMVUX är det förstås valfritt att gå, men om man gör 

det är kraven på studieresultat stora för att få studiemedel. I intervjuerna med lärarna från 

KOMVUX, men kanske allra tydligast från lärarna på SFI, tas ofta omotiverade elever upp 

och motivation ses som en egenskap hos eleverna som behöver adresseras tydligare. En lärare 

på SFI äger:  

L 14: Man går här för att man måste gå här. Nån annan har sagt att du ska gå här för att du 

ska lära dig svenska  

L 15: Du behöver lämna ett intyg till socialtjänsten att du är i skolan. Du är i skolan, det är de 

…inte alla, men en del av eleverna är i skolan och det är det de gör. 

Läraren betonar ”är” på det sätt att det framgår att vissa elever mer närvarar fysiskt, än deltar 

aktivt. 

Två KOMVUX lärare går så långt som att säga om sina elever:  

L 1: De får inte gå ut (utanför klassrummet min anm). 

S: Nej de får inte gå ut? 

L 3: Nej då går de hem - som på gymnasiet. 

Detta gäller förstås inte alla elever och inte hela tiden påpekar flera. Dock dyker samma 

erfarenheter upp när det gäller de långa lektionspassen, som är 90 minuter utan rast, där man 

tror att eleverna inte skulle komma tillbaka om de fick rast i mitten. 

På KOMVUX talas om eleverna på ett sätt som både ser dem som ambitiösa, men samtidigt 

som utsatta för orimliga krav. En del elever förstår enligt lärarna inte heller hur mycket arbete 

det innebär att läsa in gymnasiekurser på KOMVUX och hur mycket eget ansvar som krävs 

från elevernas sida. Kurserna ska motsvara de som ges på gymnasiet, men pågår mycket 

kortare och därmed intensivare. Hela tiden riskeras CSN att dras in om eleverna inte blir klara 

med kurserna i tid.  

S: Så finansieringssystemet för KOMVUX-studier kan vi säga kan bli något som faktiskt 

stjälper för att man kanske hade klarat det om man hade läst lite färre ämnen.  

L 2: Ja precis. Ja, kanske lite kurser på lite längre tid också i den bästa av världar skulle vi 

önska mer tid till kurserna för många elever. Det är ju väldigt olika men det är en anledning 

till att man misslyckas 

S: Är det så att man är van att se sig själv som ganska högpresterande i den bild du målar 

upp? Att man har bråttom betyder det att man har varit det i sina hemländer eller? 

L 3 Nej, jag stöter mer på att man inte förstår att det är ens eget ansvar när man är på en 

vuxenutbildning utan att det ska vara vi lärare då som tillhandahåller ett godkänt betyg. De 

behöver ut och jobba (ok). Om de kommer på lektionerna då ska de ha godkänt liksom det är 

svårt att få in det här att precis som att om du är på jobbet så måste du jobba lika hårt i 

skolan. Det är inte mitt… Jag gör mitt jobb men du måste göra ditt jobb. 

Lärarna talar också om andra aktörer utanför som påverkar eleverna och ställer krav som kan 

verka kontraproduktivt. En lärare på SFI säger:  



16 

 

Jag tänker att vi har integrationscentrum och arbetsförmedlingen. Vi har soc. Ett knippe av 

folk som sliter i samma stackars person och har inte skapat en förförståelse om vem är det 

som finns där och jag har bara sådana där exempel nån elev som faktiskt har gjort en 

progression, men vi måste ju titta bakåt vad har eleven med sig och vem är det som sitter i 

mitt klassrum då nån aktör som stod för betalningen ingen nämnd och ingen glömd har 

mage att fråga ”blir du aldrig klar”. Då tänker jag att det är ju också ett sätt att stoppa den 

eleven. För att känna att ”jag lyckas inte”, fastän du lyckats jättebra om man ser var du 

kommer från. Jag kan se om jag kollar på SFI är att det är för stora grupper man bara stoppar 

in och stoppar och stoppar in. Lärarna gör ju det bra det är inte det men det kan vara otroligt 

stora grupper väldigt dynamiskt och väldigt roligt men också väldigt svårt, så att…. 

I intervjuerna med lärargrupperna i januari handlar några frågor om vad de gör i 

undervisningen som fungerar bra, ökat motivationen och kan leda till högre måluppfyllelse 

hos eleverna. Vad är det som kan stärka verksamheten och dess deltagare och vad gör lärarna 

som de upplevt som värdefullt för att möta utmaningarna? Lärarna berättar om hur 

motivationen hos eleverna kan ökas och hur man som lärare ska fånga eller skapa 

engagemang både hos sig själva och eleverna. 

Energi, lust och glädje  

Så här säger en lärare på SFI  

Jag tror det är viktigt att inte bara följa boken så slaviskt utan ha inslag med deras intresse. 

De lär sig nåt för deras skull istället för att läsa bok på bok på bok utan ta vara på och lär 

känna dem. Äh för de har ju intresse precis som vi och läser man nåt som inte intresserar 

mig så är det inte alltid så lätt att få in. Så det tror jag är viktigt att man vill att man har inslag 

av det i alla fall. Och gör undervisningen levande och försöker få ihop olika sätt att undervisa 

på. Det finns musik det finns rörelse du kan försöka få in lite drama och alla de här sinnena. 

Alla våra sinnen. 

Lärarna tar upp att det är viktigt att försöka fånga elevernas intresse och det sker på olika sätt. 

Ett sätt är att lära känna dem för att första vad som intresserar olika personer. I samma utdrag 

talas om att använda alla sinnen. Det kan göras genom att t ex använda musik och rörelse i 

undervisningen. 

Något som engagerar  och blir roligt  är att utgå från elevernas vardag. är Det är viktigt för 

motivationen att ha roligt. 

L 10: Jag satte dem att skriva en skrivuppgift. Att de skulle sätta sig två och två och skriva en 

dialog om ett första möte mellan en kvinna och en man som bor i samma hus: ”Hon hade 

glömt ett linne i torktumlaren och han ringer på dörren för att lämna tillbaka linnet för han 

har kollat på listan vem som tvättade innan” och där slutade historien och nu får ni skriva en 

dialog sa jag. Ja och fantasin? ”Jag heter Ahmed och jag kommer”…. nej du heter Mikael och 

du är Sonja. Titta bild tror ni att hon är svensk? Och så satte de sig att skriva 45 minuter och 

så läste jag upp nu är du Mikael och jag Sonja som kommer och ringer på.Ja men rollspel  

L 11: Jättebra och så vågade de komma fram och så.  

L 12: Roligt bra. 

Att föra in lek och lust i lärandet är viktigt.  

L: Jag tror att man ska jobba mer suggestopediskt jag säger inte att alla ska bli 

suggestopedilärare jag säger inte det men jag menar att man jobba mer suggestopediskt. Jag 
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tänker tillbaka på min tid i grundskolan. Jag jobbade jättemycket med spelbilder och lekar i 

engelska och även i matte så det tror jag på. Sedan säger inte jag att alla ska jobba renodlat. 

S: Du menar att man ska jobba mer med alla sinnen och mer praktiskt. 

L: Mer praktiskt. Jobbar man med verb t ex så kan man ha spel med verb.Det finns en massa 

kopieringsunderlag. Vi har ju olika sådana saker jag tror folk är rädda för att plocka in det. 

L: Absolut. Ja det gäller att väcka lusten och behålla lusten. Här måste man väcka den igen. 

En annan lärare på SFI berättar: 

L: Förut så var jag lite försiktig… fasen kan man göra det… kanske tycker de att man är helt 

tokig. Den där tidningsleken där man slår på varandra, de kan tokskratta. De kommer igång i 

10 minuter och sedan kommer man tillbaka och då kör man.  

S: Man för in energi. 

L: Precis och man blir trygg i gruppen man kan skratta tillsammans istället för att man säger 

fel. Får man en skön atmosfär så lär man sig bättre om man känner sig trygg i gruppen det är 

ok att säga fel och att vi har kul. Att alla är sedda och bekräftade. 

 

Att göra sig förstådd 

PÅ SFI är det en utmaning att få eleverna att förstå fast man inte talar deras språk. Eleverna 

behöver förstå vad som förväntas av dem på lektionerna och lärarna på SFI anstränger sig för 

att instruktionerna ska bli lätta att förstå.  

L: Jag kan känna med studieväg 1 att det kan vara svårt och kanske att instruktionen blir för 

lång. Kanske liksom kunna göra den lite kortare det är inte helt lätt. 

S: Nej det finns en strävan hos dig att göra den kort men du lever inte upp till det tycker du? 

L: Det finns en strävan ja, men nej men jag har ett gott tänk att det ska vara lite ok det här 

nu först så. 

S: Ger du det muntligt eller skriftligt? 

L: Jag använder ju allt både bildstöd och muntligt skriftlig och hej och hå. Och även som du 

säger Google translate. De översätter till varandra. Skratt. 

Lärarna på SFI ger exempel på en rad av olika anpassningar som att skriva med olika färger 

för att tydliggöra t ex verb, substantiv och adjektiv eller olika färger för olika teman eller för 

olika personer i en dialog. Att förstora texten i läroböcker kan vara viktigt och gå 

förvånansvärt lätt om man eleven fotograferar lärobokssidan. Att göra tydliga korta 

instruktioner skriftligt med stora bokstäver och färger för att visa på viktiga delar är ett annat 

sätt. Bildstöd av olika slag kommer upp som bra förslag på hur fler kan förstå vad de ska 

göra. Den särskilda undervisningen för vuxna, SÄRVUX, har en stor vana att använda 

anpassningar och kan vara en stor resurs i hur olika tekniska hjälpmedel kan användas. På 

SÄRVUX finns t ex i januari de enda smartboarden som används flitigt. De tekniska 

hjälpmedlen av olika slag anses vara till bra hjälp i olika situationer. Det finns inläsningshjälp 

och talsyntes som är program som hjälper elever att läsa och skriva. Det råder vissa 

oklarheter om vilka elever som kan använda dessa hjälpmedel och om det behövs intyg på 

någon speciell funktionsnedsättning för att ta del av vissa hjälpmedel. 

Möta behoven 

En ojämnhet i fördelningen av de specialpedagogiska resurserna tas upp av SFI-lärarna som 

gärna skulle se mer sådana resurser riktade mot SFI. Mer specialpedagogiska resurser för SFI 
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vilket skulle vara en möjlighet för att stärka involveringen för vissa elever där. SFI har nu en 

specialpedagog som de ska dela på, vilket de tycker är otillräckligt även om denna person gör 

ett bra jobb.  

L: Vi skulle behöva kanske fler timmar med speciallärare för de räcker ju inte till. Vi har ett 

pass på analfabeterna vi kör en annan metod men vi är ju inte speciallärare. (nej). Och det  

känner ju vi att det är lite snålt kanske med ett pass i veckan det vi ska fördela på så många. 

Hon (specialläraren) kanske har andra kunskaper om det är en annan problematik. Det har 

hon ju hon eftersom hon har en annan utbildning än vad vi har. Vi är ju inte speciallärare 

eller specialpedagoger vi är ju lärare. 

Även lärarna på KOMVUX vill ha mer resurser och framhåller särskilt studievägledarnas 

betydelse. KOMVUX har en specialpedagogisk resurs i form av Loftet där flera speciallärare 

arbetar vilket kanske förklarar prioriteringen. Lärare på KOMVUX säger:  

Jag har tänkt en studievägledare i ett EHT (elevhälsoteam, min anm) eller elevhälsan så är 

det jätteviktigt att man också ökar studievägledarens roll när det börjar osa bränd katt och 

det blir panik. Och jag ska känna tvärtom för att kunna nå både de som har lätt för sig och 

för dem som behöver mycket stöd att man investerar i och det är inte så lätt att få tag på 

studievägledning.  

 

Auskultationer 

När lärarna delat sina goda exempel ett tag så konstaterar de att auskultationer (besök i 

varandras klassrum) är en bra idé. Det finns ett värde i att se hur andra arbetar i sitt klassrum 

konkret och besök där skulle kunna ge nya idéer till anpassningar för att tillgodose fler 

elevers behov bättre. Detta har varit aktuellt och pratats om under lång tid. 

L: Kollegialt lärande behöver vi. Vi har alltså aldrig tid eller möjlighet eller så kanske jag har 

tid men jag vet inte hur andra skulle må om jag besöker dem i deras klassrum jag vill inte 

störa andra. Jag vill inte ta elevernas tid där men om det var en rutin om man måste göra 

alla måste gå till varandras klasser. Då skulle .. 

S: Obligatoriska auskultationer. 

Här blir det tydligt att lärare är positivt inställda till auskultationer, men skulle behöva lite 

hjälp för att komma igång med dem.  

Studion som en arena för individuellt bemötande 

I intervjuerna genomförda i januari framkommer att en plats som kallas för Studion 

underutnyttjas och den kunde göras mer tillgänglig. SFI använder Studion lite och en del 

lärare mer än andra där:  

L: Vi provar oss fram. Det finns ju olika lösningar den här veckan har jag gått iväg med en 

förmiddagsgrupp då har jag tagit dem i främre ledet så har de fått träna lite mer enskilt lite 

läsförståelser och lite skriva och så är det ju ett bättre tillfälle att prata när man inte är så 

många. 

S: Man ska kunna gå dit som elev och det finns en lärare vissa tider där eller? 

L: Jag tror ingen har det så ni går väl också en av er iväg med en grupp? (någon nickar) 

Det är under lektionstid. Det är inte utanför.  
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Studion är alltså inte bemannad och kan inte besökas av elever utanför lektionstid, men man 

kan som lärare gå iväg med en grupp dit. Lärare på KOMVUX kommenterar också Studion: 

L: men om det finns en person på heltid som alltid är därinne och så kommer ämneslärare 

och kompletterar med sin kompetens så att det blir ännu bättre så att säga mm. 

S: Det skulle vara nåt bra? 

L: Ja sedan kan jag tänka mig att samarbete med kurator som du säger men vi behöver också 

speciallärare speciellt på SFI-sidan jag tänker så här ok nu kanske vi får in massa ärenden till 

elevhälsan och så visar det sig at de har särskilda behov och vad gör vi då? 

En annan lärare på KOMVUX antyder något liknande där hon anser att det kanske inte är 

specialpedagogiskt stöd som eleverna alltid behöver utan de behöver annat stöd för att 

komma vidare. Studion skulle kunna var en sådan plats. 

Jag kallar det för fler stödpedagogiska arenor. Vi behöver inte det specialpedagogiska utan 

stödpedagogiska arenor, där det finns någon som ser dig som vuxenstuderande.  

 

Experthjälp 

I januari uttrycker lärare på SFI att det vore bra att aktualisera elever för en tänkt elevhälsa. 

Det skulle lärarna på SFI tycka vara bra 

L 11: ja Det är det och har man gjort allt i klassrummet och det går inte och jag vet inte vad 

jag ska göra för att hjälpa den här eleven då är det den här samlade kompetensen… 

L 12: ...och finna de som har extrema svårigheter som dyslexi eller och sånt som finns som vi 

vet finns i den är gruppen så att de ska få extra hjälp. 

 

YrkesSFI 

En annan möjlighet lärarna på SFI tar upp för att öka motivationen och nå målen är att koppla 

studierna i svenska till en yrkesutbildning.  

L: För då var ju tanken att det ska vara SFI-lärare kopplat till yrkesutbildningen så att man 

jobbar med språket mot yrket och då tror jag att det blir mycket mycket mer motiverande 

och få det här och inom vård eller är det nåt annat för då får man det gratis på resan. 

S: Ser du att det finns en brist på motivation hos eleverna. 

L: Ja det gör det hos en del.  

 

Roller och tillskrivanden – vilka blir aktörerna? 
En av frågeställningarna på sid fyra handlade om vilka roller olika aktörer tilldelas eller tar på 

sig i processen. Detta blir synligt i intervjuerna genom både genom innehållet och det sätt 

man talar om sig själva och andra. Jag har fokuserat på den elevsyn som framträder i 

intervjuerna. Intervjuerna visar att lärarna har stor empati med eleverna och att lärare anser 

att elever ställs inför ett uppdrag som är mycket svårt.  

Stressade 

I intervjuerna i januari visar lärare på stor förståelse för elevernas kravfyllda situation där det 

ställs höga krav på att vara aktiva och snabbt bli självförsörjande. En lärare på SFI säger:  

L 10: Jo de ska ut men det är ju jättestort kliv de ska läsa språket och sedan ut i arbete bli 

självförsörjande, självförsörjande, självförsörjande. 
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L 11: Sedan tror jag att det blir en annan stress också det är SFI men de är så många andra 

aktörer de ska var i aktivitet hela dagarna så de blir stressade av att höra det. Det är AF 

(arbetsförmedlingen, min anm) de ska dit förmiddagen och hit på eftermiddagen eller 

tvärtom. Det blir de jättestressade av för de ska ha aktivitet på heltid. 

Ansvarstyngda 

Å ena sidan ställs höga krav och därmed ansvar på eleverna å andra sidan beskriver lärarna på 

SFI att det är lätt att hamna i att som lärare ta på sig ansvaret för att studierna ska gå framåt. 

S: Vem är ansvarig för att studierna ska gå framåt. 

L 12: Det är ett delat ansvar. 

L 10: Vi brukar säga att de är vuxna som vi ofta glömmer bort att en del äh en del är ju 

jättemånga år äldre än vad man själv är. 

S: Är det lätt att man infantiliserar? 

L 10: Ja ja det kan det vara.  

Även lärarna på KOMVUX talar om eleverna på detta sätt. 

L 3: Och att man inte når målen …sedan märks det ju på att det generar ju stress och man 

känner sig ja det blir okoncentration man vill gärna prata med syv (studievägledare, min 

anm) om hur ska jag göra och vad ska jag göra? Måste jag ändra i min studieplanering? Så 

det kan ju jag säga att vi har ju inte lektioner på det sätt som ni har inne på Loftet, men om 

eleverna inte klarar sig så blir det ju ett stressmoment för dem naturligtvis. 

S: Och då börjar de söka sig till andra kontakter och studievägledare och så. 

L 3: Ja då vill de gärna tala med och se om de kan ändra i studieplanen. 

L 1: Det handlar ju om ekonomi också.  

L 3: Ja det är ju avgörande för deras existens att de får de där kurserna att de har 

heltidsstudier och att de klarar och kan fortsätta att få sin ekonomi. Och ibland önskar man 

att det fanns mer tillgång till studie- och yrkesvägledare det kan vara svårt att få en tid där.  

Ekonomiskt beroende 

Eleverna ses som att de ses som stressade, pressade och att de försöker hitta lösningar för att 

lösa sin ekonomiska situation.  

L 6: För oftast gör de kanske nån plan eleverna, men sedan märker de att det här går för fort. 

Det här kommer jag inte lyckas med. Då måste man avbryta och göra planen och det 

behöver de hela tiden ha kontakt med syvare (studievägledare, min anm) de som läser på 

Loftet dom har vi har en syvare som kommer hit en gång i veckan och det är oftast fullbokat. 

(ja) De måste hela tiden göra om deras studieplan för att de ska lyckas ändra förlänga göra 

nåt åt det så det behövs i alla grupper (ja) för att de ska lyckas. Att man ser redan tidigt… Jag 

ser att den kursen är för svår för mig. Kan jag ändra min studieplan kan jag köra den kanske 

fem veckor till eller nåt sånt. Sån kontakt behöver de oftast, men de är fullbokade syvarna. 

Kämpande 

Den stora andelen elever på KOMVUX med annat hemspråk än svenska gör att 

gymnasiestudierna blir svåra. Eleverna talas om som att de har mycket att kämpa med. 

S: Du sa att det beror på läs- och skrivsvårigheter. Har de läs och skrivsvårigheterna mest 

ihop med att svenskan är ett nytt språk eller vad är det för läs och skrivsvårigheter? 

L: Det är båda delarna tror jag. Det vi ser med språk är att det är många som kommer från 

SFI och då ska de fortsätta med svenska och dessutom engelska med det där. Och det är det 
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där när man har två språk på låg nivå. Då har man hemspråk och två språk på låg nivå. Man 

ska försöka liksom gå genom ett filter det är ganska orealistiskt så jag tror en hel del 

svårigheter just är pga att man inte har ett språk som är, vad säger man, befäst som man kan 

hantera på ett bra sätt och använda som verktyg, men sen har vi de som har dyslexi och 

dyskalkyli.  

Processen 
I detta avsnitt beskriver jag de kontakter jag haft med de ordinarie deltagarna i 

elevhälsoteamet, EHT, samt de samtal med projektledarna som jag haft mellan de inledande 

och de avslutande intervjuerna med lärarna. Deltagarna i EHT består av rektor, 

projektledarna, speciallärarna på Loftet, specialpedagogen på SFI, kurator och 

studievägledarna.  

Vår 2018  

Intervjuer med deltagare i EHT 

Under vintern rekryteras en vikarierande projektledare som ägnar sig åt att strukturera 

projektet. En grupp personer får ingå i elevhälsoteamet och de startar sitt arbete och har sitt 

första möte i april 2018. Då har lärargruppen hunnit efterfråga handledning av dem. 

Projektledaren uppger att man kan ta ett upp ärenden på EHT som kan röra en enskild elev 

eller det kan vara en efterfrågan på handledning. Ärenden aktualiseras genom projektledaren. 

Rektor konstaterar att det är ovanligt med EHT inom vuxenutbildning men om den finns så 

beror det på att den är förankrad i lärargrupperna och efterfrågad av dem. Kurator 

speciallärare eller specialpedagoger tillsammans med studievägledare SUV är mer eller 

mindre fasta personer i elevhälsoteamet vid sidan om projektledaren och rektor. 

Specialpedagogen från SFI har börjat vara i Vingåker under våren och även kuratorn är där 

en dag i veckan. Det framgår inte vad arbetet inriktats på där om det är mer enskilt inriktat 

arbete med elever eller om arbetet är mer inriktat mot handledning av lärare. Tack vare 

projektet har kuratorstjänsten utökats till heltid och en extra studievägledare har anställts så 

de under vårterminen blir fyra sådana totalt. 

Under året pågår den gemensamma utbildning ihop med lärargrupperna där 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ger utbildningsdagar om bland annat 

posttraumatiskt stressyndrom, neuropsykiatri som autism och ADHD, dyslexi och dyskalkyli. 

Under våren talas det i positiva ordalag om denna. Rektor framhåller betydelsen av att 

utbildningsdagarna kan utveckla verksamheten.  

På mötet med elevhälsan som grupp under våren introducerar jag två tankefigurer. En handlar 

om pedagogiska frågor som generellt tillgängliggörande av lärmiljöer, handledning av 

lärande, kollegialt lärande och allmänna anpassningar. Den andra tankefiguren är mer 

orienterad mot psykosocial hälsa, diagnoser, relationer och utprovat specialpedagogiskt 

individuellt stöd. Denna senare tankefigur utgår från olika professioner som har skapats för 

att individer har individuellt definierade problem, som kurator, speciallärare och 

specialpedagoger. Här återfinns kärnan av elevhälsoteamet som ofta orienterats mot detta 

synsätt där en individ anmäls via en ansökan för att den behöver hjälp med något. Det finns 

dock andra sätt att arbeta i EHT vilket mötet i juni påpekar för mig då rektor visar på ett 

arbetssätt presenterat i boken ”EHM Elevhälsomötet” (Bengtsson, Kempe Olsson och 
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Necovski, 2017). Denna bok visar hur ett EHT kan arbeta med handledning till lärare på en 

mer generell nivå i riktning mot ett ökat kollegialt lärande.  

Förhållandet mellan Loftet som den enhet som bedriver specialpedagogiskt inriktad 

undervisning kallas och övrig verksamhet på KOMVUX diskuteras. Specialläraren säger:  

Spec.lär: Vi har för många som vill komma. Förr informerade vi, men nu är vi livrädda för det. 

Rektor: Att hela utbildningen blir ett Loftet. Ni jobbar jättebra med ett positivt 

förhållningssätt och bemötande. Det är många som har misslyckats och ska komma tillbaka.  

Spec.lär: Det handlar om respekt. Respekt för det som är du och det du är. Det är psykisk 

hälsa. Det behövs inte så mycket mer ofta. 

På mötet diskuteras skillnaden mellan att behöva specialpedagogiskt stöd pga 

inlärningssvårigheter och att elever ska kunna få extra handledning när de behöver det. Fler 

och fler elever vill gå på Loftet för att man kan få ett extra stöd där, utan att ha några 

egentliga inlärningssvårigheter, enligt specialläraren. Studion är en enhet som i dagens möte 

nämns som att den, om den var bemannad mera, skulle kunna fungera för elever som vill ha 

mer förklaring och stöd, men ändå inte behöver specialundervisning. 

Spec.lär: Vi hoppades att studion skulle bemannas på det sättet. Vi kommer göra en 

utvärdering av Studion i juni för att hitta fler vägar. Hur kan man göra för att man vill till 

studion. Försöka bygga nåt bra tillsammans i studion om flera lärare har lite mer tid. Men 

när man är där vad betyder det att vara lärare i studion? Där behöver vi diskutera för att det 

ska bli bra.  

På mötet kommer det också upp att lärarna efterfrågar tekniska anpassningar och någon 

föreslår en IKT-enhet. 

 

Försommar 2018  

Intervjuer med projektledarna juni 

På ett möte med vikarierande och ordinarie projektledare i juni 2018 framgår att ordinarie 

projektledare ska ta över som projektledare efter vikarierande projektledare. Vikarierande 

projektledare ska arbeta vidare med andra projekt på Viadidakt, som handlar om hur man kan 

kombinera yrkespraktik med SFI-studier. Ordinarie projektledare har dock bara arbetat någon 

dag med projektet sedan i april, då det varit brist på lärare på Loftet. Hon är speciallärare och 

har ryckt in där för at täcka upp för sjukdom. Det som fungerat under april till och med juni 

är elevhälsoteamet som haft möten varannan vecka. Elevhälsomötets deltagare uppfattar att 

lärarna är rätt nöjda med att kunna ta upp elever på elevhälsomöten, men vikarierande 

projektledare tror också att de efterfrågar mer handledning.  

Vikarierande projektledare säger: 

Det är ju så att det är väldigt enkelt att starta upp elevhälsoteam som vi har gjort nu. Det tar 

mycket mer tid och kräver mer att starta upp den andra modellen, den med elevhälsomöten 

som vi har tänkt att ha. Elevhälsomöten med lärarna med ett salutogent perspektiv det får vi 

planera i höst. Nu kör vi med elevhälsoteam. Ibland handlar det om att elevhälsan kan ge 

hjälp med att kontakta samarbetspartner som FK, AF socialtjänst eller VC. I augusti har vi 

planerat samverkansmöte med dess samarbetspartner för att sprida hur de arbetar med 

bättre måluppfyllelse.  
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Ordinarie projektledare har inte hunnit sätta sig in i projektet ordentligt och funderar på hur 

arbetet ska inriktas. Vad innebär ett elevhälsoteams arbete för högre måluppfyllelse och vilka 

skillnader finns mellan SFI, SÄRVUX och KOMVUX? Elevhälsoarbetet kan riktas inåt och 

handla om att elevhälsan stöttar elever enskilt eller ger lärare stöd. Den kan också vara en väg 

utåt för elever att få en bra väg in någon annanstans. Vi diskuterar vem som EHT organiseras 

för och om det är eleverna som huvudpersonen eller om det i första hand är till läraren EHT 

vänder sig. Vikarierande projektledare säger att projektet inte riktas mot eleven i första hand 

utan mot organisationen. Ordinarie projektledare håller med men poängterar att det också ska 

var till för eleven. Vi diskuterar de olika professionerna som samlas i ett EHT och att 

kuratorn, speciallärare och specialpedagoger, är orienterade mot olika typer av problem. 

Studievägledaren kanske är den person som är mest fokuserad på det som fungerar och på 

framtiden och vad som ska bli. Vikarierande projektledare säger att hittills har de mesta 

åtgärderna handlat om att en elev ska träffa kuratorn eller få hjälp på hörselcentrum. Jag 

föreslår att de kan föra statistik på vart ärendena tar vägen efter att de tagits upp. Vad tas över 

i elevhälsoteamet, vad blir handledning av lärare och vad behöver skickas vidare utanför 

teamet? Senare i september visar det sig att lärarna inte närvararpå EHT utan skickar sina 

ärenden med kuratorn. Kuratorns arbete har varit uppskattat och utökningen från halvtid till 

heltid ger bra förutsättningar att hinna med EHT. Lärarna använder sig av henne och det visar 

också att lärarna i första hand uppfattar EHT som riktat mot att ge elever hjälp mer än att 

handleda lärare.  

 

Höst 2018  

Intervjuer med projektledare augusti  

I augusti har en utvärdering gjorts om vad lärarna vet om elevhälsoprojektet och mötena 

varannan vecka- Resultatet är nedslående. Lärare vet inte hur de ska göra för att aktualisera 

någon på EHT. Projektledaren har lagt ut information på den gemensamma informationssidan 

”Communis”, men lärarna läser inte. I enkäten tyckte lärarna att uppföljningarna inte 

fungerade. Fortsättningen handlar om att få med lärare och elever i det salutogena synsättet 

menar vikarierande projektledare och att det kommer ut information till arbetslagen att allt 

inte ska gå till EHT. Hon menar att det nu i augusti är ett lämpligt tillfälle att byta 

projektledare.  

Vikarierande projektledare menar att fortsättningen handlar om att få med lärare och elever i 

det salutogena sättet att tänka och att sätta igång olika typer av arbete. Vikarierande 

projektledare: 

Lärarna ska själva ta hjälp av varandra så att eleverna inte skickas vidare. Men under våren 

är det EHT som jobbats ihop, inte övriga skolan. 

Ordinarie projektledare har fortsatt som speciallärare på Loftet på 100 procent och projektet 

har stannat av lite, säger projektledarna. I början aktualiserade lärarna mer ärenden men det 

har också stannat av lite. Vikarierande projektledare;  

I början kallade jag de berörda lärarna, de första tre gångerna. Men sedan har lärarna 

lämnat över till kurator. Jag vet inte om det är bekvämare att lämna över till kurator. 
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Det kan finnas vissa logistikhinder med att lärare ska vara med på mötena då de ofta är 

schemalagda när EHT har möte. Vikarierande projektledare menar att det inte behöver vara 

ett problem:  

S: Så elevhälsan har möte på lärarnas schemalagda tid?  

Vikarierande projektledare: Ja kl 8 på morgonen. Vi ska kalla senast torsdag veckan innan så 

de kan be en kollega hoppa in. Lärarna ska inte kallas så sent. På SFI har de undervisning 

även sent på eftermiddagen till fyra. Och ibland på kvällen.  

Ordinarie projektledare: Det måste gå att ordna en vikarie. 

Vikarierande projektledare: Det är inte problemet. De vet inte om det.  

Projektledarna ser det vid detta tillfälle som en viktig uppgift att förankra projektets del som 

handlar om EHT hos lärarna. Vikarierande projektledare berättar om elevuppföljningar som 

också är ett möte som tar upp enskilda elever och deras prestationer. Elevuppföljningar 

handlar t ex om att eleverna har fått betygsvarningar och de berörda lärarna träffas för att 

eleven fått varningar. Även andra professioner kan vara med, t ex kurator. 

 

Intervjuer med elevhälsan i september  

Trots turbulens i rektorsgruppen av skilda orsaker med byten av biträdande rektor fortsätter 

elevhälsoprojektet och nya projekt tar form under hösten. Rektor berättar i september att de 

sökt och erhållit statsbidrag på 2,8 miljoner, för att utveckla verksamheten i ett 

samarbetsprojekt om lärmiljöer tillsammans med Flen och Vingåker. Syftet är att förbättra 

lärmiljöerna på olika sätt där digitalisering och framtida teknikanvändning är en del av detta. 

Ytterligare ett projekt avseende en arbetsplatsorienterad SFI-undervisning för unga vuxna 

startas upp. Två projektledare rekryteras utöver projektledaren för elevhälsoprojektet.  

Ordinarie projektledare är vid sidan av sitt projektledaruppdrag förstelärare på Loftet och 

delar sina uppgifter på hälften. Det är ibland en stor utmaning och specialläraruppdraget har 

under våren tagit tid från projektledarrollen, men vid septembermötet tydliggörs det att 

uppdraget som projektledare nu ska få mer tid. Anställda fortsätter också SPSM- utbildningen 

som mötets deltagare ger goda omdömen.  

Rektor säger: Vi har ju haft nytta av SPSMS utbildning som ska pågå i två år. Vi prioriterar 

detta och inte några andra utbildningar under tiden. En dag handlat om trauma och en om 

dyslexi och en om neuropsykiatri. Vi ska ha en workshop om IKT (informations- och 

kommunikationsteknik) också under hösten.  

I intervjun med elevhälsans deltagare i september fortsätter diskussionen om fördelningen 

mellan de insatser som å ena sidan är av mer psykosocial karaktär och andra insatser som 

handlar mer om pedagogisk utveckling eller kollegialt lärande. Vi diskuterar hur de forum där 

verksamheten utvecklas ska se ut. Vi talar återigen om skillnader på elevhälsomöten och 

elevuppföljningar. Vilka ska vara med på de olika mötena och vilken inriktning ska de ha? 

Ska insatserna riktas inåt mot lärarna eller behöver samarbetet förbättras med 

samarbetspartner utanför t ex Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Socialtjänst och 

vårdcentral? Vilka möjligheter finns det dels att bygga vidare på att förbättra det kollegiala 

stödet och lärandet och dels att stärka det psykosocialt inriktade arbetet i elevhälsoarbetet. 

Det är lite oklart vad som tas upp på elevuppföljningar och vad som tas upp på EHT. Så här 

säger avgående projektledare: 
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Vi måste sammanställa skillnader, men i EHT är det mer övergripande problematik och mer 

avancerande ärenden där man riktar sig mer utåt tänker jag. EHT kan slippa alla 

småärenden. 

Elevhälsomötena har hållit på sedan april och till en början kom lärarna med själva och 

berättade om sin elev men de senare mötena har som redovisats inneburit att lärarna skickat 

ett elevärende med kuratorn och själva inte deltagit. Kuratorn undrar vad det då blir för 

kollegialt lärande om inte lärarna är där eller om det bara är en lärare med. Rektor anser att 

det vore bra att sammanställa och utvärdera vilka ärenden som tagits upp och vad som hänt 

efteråt. Rutiner för uppföljning av ärenden behöver också utvecklas.  

Speciallärare på Loftet ger exempel på när EHT är bra att ta till: 

Jag tycker sådana samtal är lite svåra om man t ex misstänker att en elev behöver en 

utredning där jag misstänker Asperger (högfungerande autism, min anm). Då kan eleven 

prata med kuratorn och hon kan t ex ta kontakt med habiliteringen. Jag kan inte komma åt 

nånting sånt. 

EHT:s utåtriktade arbete med möjlighet att remittera till andra instanser i samhället 

efterfrågas av speciallärarna då upplever att de tidigare kunde bli sittande med elever i svåra 

livssituationer. EHT har nu gjort det möjligt att, med elevens tillåtelse, snabbt sammanställa 

den information som finns på Viadidakt för att aktualisera en elev någon annanstans. 

Elevuppföljningar på KOMVUX är det lärarna som ansvarat för ihop med speciallärare och 

kurator. När elevhälsomöten införts under våren 2018 efterfrågas kuratorn även där och det 

gör att frågan aktualiseras om vilka som nu ska vara med på elevuppföljningarna. Vid mötet i 

september kommer kurator och rektor fram till att kuratorskompetensen bättre behövs på 

elevhälsomötena och psykosociala frågor och i det utåtriktade insatserna och samarbetet med 

samhällets andra aktörer. Elevuppföljningar kan ses som ett möte där det kollegiala lärandet 

redan sker och de också kan utvecklas ännu mera där arbetet i framtiden riktas inåt mot 

lärargrupperna och mot pedagogiska frågor. Elevuppföljningen kan inriktas mer på kollegialt 

stöd och lärande där förstelärarana kan vara särskilt ansvariga.  

 

Intervjuer med elever och enkäter i december 

Jag har intervjuat några få elever och de ger vanligtvis uttryck för en stor nöjdhet både med 

ordinarie undervisning och med Loftets specialpedagogiska arbete. Det uttrycks i de enkäter 

jag tagit del av och det uttrycks i intervjuerna på olika sätt. En elev som studerar på 

KOMVUX säger:  

Alla har haft något problematiskt under skolåren. Alla lärare är sympatiska. Lärarna går in för 

att eleverna ska klara sig. De försöker hitta lösningar. 

Nöjdheten framkommer på olika sätt, det är lätt att få kontakt med kurator, lärarna bryr sig 

om eleverna. Ett och annat svar handlar om att lärare förstås är olika och att en del inte verkar 

tycka det är roligt att undervisa längre. Samma elev säger:  

Det saknar jag det finns som sagt lärare som är fantastiska men det känns som om det 

behöver komma in energi här. 

En elev på SFI är mycket nöjd både md sina studier och det stöd som finns omkring; 
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SFI-elev: Allt är bra. Vi har så bra möjlighet att läsa. Det är mycket bra. Det är en stor 

möjlighet om man bara använder den. Vi får böckerna och vi använder iPad datorer finns att 

använda. Inte svårt att få plats. Internet i cafét. Låna på biblioteket stor möjlighet.  

S: Om man mår dåligt och inte klarar sina studier kan man få hjälp då?  

SFI-elev: Ja läraren kan kolla och eleverna kan ta uppehåll och prata med studievägledare. 

Kuratorn kom till kvinnogruppen och talade om mänskliga rättigheter, 

Det framkommer också utvecklingsbehov i elevintervjuerna. När jag frågar om undervisning 

på Loftet och Studion får jag detta svar av en elev på KOMVUX som har erfarenhet av båda:  

KOMVUX-elev: Loftet tycker jag är mer fritidsgård jag känner mig gammal. Det finns ingen 

struktur det är bara spring. I Studion ska man sitta, där ska man vara tyst. Om man vill sitta i 

Studion så dit går inte alla lärare som är på Loftet för det tillhör inte Loftet. Då måste jag gå 

till Loftet och släpa med mig alla grejer för i Studion får man inte prata om man vill diskutera 

med en klasskompis så får man inte sitta och diskutera. 

Detta citat visar på hur de olika platserna Loftet och Studion skapar olika 

undervisningsvillkor och möjligheter till stöd. Loftet upplevs pratigt och störande men där 

går att få stöd medan Studion erbjuder lugn och ro, men alltför ofta saknar möjligheter till 

kontakt med lärare.  

Ett återkommande svar i elevenkäterna, som uttrycks på lite olika sätt är behovet av 

mötesplatser. Några efterfrågar ett matställe, andra ett språkcafé och flera SÄRVUX-elever 

säger att de aldrig träffar några andra elever. Under året sker sådana initiativ, men det finns 

en potential för fler sådana t ex elevdrivna språkcaféer där både allmänhet och olika 

elevgrupper kunde bjudas in som ett led i att skapa tillfällen att öva språk. Önskemålen visar 

att det finns en vilja att förbättra verksamheten även hos elever. 

 

Resultat av projektet december 2018 
I december genomförs avslutande intervjuer med lärare från SFI, KOMVUX och SÄRVUX. 

Jag får också ta del av en del skriftligt material från arbetsgrupperna. I bilagorna i slutet av 

denna rapport återfinns några egna formulerade röster om vad projektet givit. Det är 

utvärderingar av EHT-projektet och utbildningssatsningen från SPSM som sammanställts 

från personaldagar från olika delar av vuxenutbildningen som lärare själva gjort. 

Inställningen är generellt sett mycket positiv. Projektet har utöver att ha skapat rutiner för 

elevhälsomöten, uppmärksammat flera aspekter avseende elever med t ex neuropsykiatriska 

diagnoser, posttraumatiskt stressyndrom och dyslexi. Det har i sin tur påverkat hur lärare 

arbetar i klassrummet, hur de gör bedömningar av vilka kravnivåer som kan vara rimliga, 

utformande av fysisk miljö och hur tillgänglighet av stöd, till exempel digitala hjälpmedel, 

kan underlätta.  

I intervjuerna i december framkom också en del reflektioner om projektet. Speciallärarna är 

både en del i elevhälsoteamets möte och är undervisande lärare. En speciallärare framhåller 

utbildningsdelen från SPSM. Hon säger:  

Fler lärare vill samtala med mig specifikt om elever med en viss funktionsvariation där vi 

tillsammans försöker hitta vägar. Jag kan göra mer ute i ordinarie grupp. Det är en positiv 

grupp. Vi jobbar också mera med att anpassa miljön mera. Det är en förändring. Och så har 
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jag förändrats själv också. Jag kan inte göra allting själv. Jag vill ha fler trepartssamtal. Där vi 

tillsammans med eleven pratar igenom och att vi är på samma håll och där vi ska dela 

ansvaret alla tre eleven också. Det har blivit tydligare. Och jag försöker hitta en struktur för 

det.  

Speciallärarna på Loftet har efter SPSM-utbildningen fått kommentarer av lärare som bättre 

förstår varför elever gör på ett visst sätt. De upplever att lärare har ändrat sitt bemötande och 

utbildningsdagarna upplevs väldigt positivt. En av lärare säger själv att hon fått större 

förståelse och nu oftare skickar elever till Loftet. 

En lärare från SÄRVUX upplever att det blivit mer fokus på elevhälsofrågor men att detta 

också aktualiserat bristen på resurser som synliggörs i och med detta. 

Elevhälsoarbetet har kommit mer på kartan tack vare idogt informationsarbete från 

projektledare. Fokus har varit bristen på diverse saker……SPSM gjort att man förstått att det 

finns en kunskap om våra elever och vi har funderat mycket om bemötande. Vi har många 

(lärare min anm) som hänger (hos SÄRVUX min anm) lärarkollegor för att se vad det är. Jag 

tror att det finns ett större intresse för olikheter hos eleverna. 

I intervjuerna i december talas en hel del om sambandet mellan det nya elevhälsoarbetet och 

högre måluppfyllelse. En lärare med lång erfarenhet på SFI säger: 

Elevhälsoarbetet hänger bara delvis ihop med högre måluppfyllelse. Forskning visar i 

Karlstad universitet där man gjort undersökning med lärare och den visar att det är omöjligt 

att få bättre resultat om inte lärare har tid att planera och efterarbeta lektioner och den 

tiden finns inte riktigt.  

Det finns fortfarande en del oklarheter hur det nya är tänkt och vad som gäller. 

Projektledarbytet och chefsbyten har också påverkat, vilket en lärare ger uttryck för.  

Chefsbyten och oklarheter, bristen på framförhållning. Oklara formuleringar. På pappret 

tydligt, men i verkligheten… nja inte så tydligt. Oklart ledarskap. Vi har fått resursen själv och 

vi bestämmer själva.  

På SÄRVUX ser man att projektet har inneburit att lärare inom både SÄRVUX, KOMVUX 

och SFI reflekterar mera och att det nya projektet om lärcentrum hakar i detta:  

Det har blivit tydligt att vi ser olika på lärande stöd och behov och det har vi inte jobbat med 

förut. Finns det fler sådana arenor? Vi har ju ett projekt till om lärcentrum och i dessa 

diskussioner har det blivit tydligt. Det är samma frågor. Vem har ansvar för lärandet? 

Projektet har givit lite mer tid för sådana diskussioner. Vi är med på det. Delvis med. Vi vill 

vara med. 

Inom studieväg tre på SFI är lärare också väldigt positiva. En lärare där säger:  

Jag upplever att det är många lärare som kommer och säger utifrån SPSM det har hänt 

saker. Man har fått ökad kunskap utifrån det här jag prövar den här anpassningen med den 

här eleven och man prövar i klassrummet och man ser att det fungerar jättebra och det 

fungerar för alla. Medvetenheten har ökat och vi pratar mer med varandra. 

Vi är mer uppmärksamma på eleverna nu efter SPSM. Har du upptäckt detta? Vad betyder 

det här? 
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Projektet verkar ha öppnat upp diskussioner över gränserna och både SFI studieväg tre och 

SÄRVUX har börjat med auskultationer. SÄRVUX har fått flera auskultationsbesök vilket de 

välkomnar. Läraren på SÄRVUX ger uttryck för att projektet öppnat upp för mer 

diskussioner för fler än för lärarna på SÄRVUX som sedan tidigare varit vana att reflektera 

över hur elevers både psykosociala och pedagogiska behov kan bemötas. 

Intervjuerna i december handlar mycket om de olika lärmiljöerna på Loftet, Viadukten och 

Studion i förhållande till elevhälsomötena och utveckling av det kollegiala lärandet.  

LOFTET 
Loftet är en viktig del i arbetet på KOMVUX och det har funnits speciallärare där sedan 

1997. Speciallärarna på Loftet har kunnat arbeta med elever från KOMVUX som behövt 

extra hjälp och kontakterna har fungerat snabbt flexibelt och direkt från lärarna på KOMVUX 

till speciallärarna på Loftet. I december frågar jag en av speciallärarna hur de nya 

elevhälsomötena påverkar deras samarbete med lärarna på KOMVUX.  

S: Hur blir det för er när man får pengar till ett sånt här projekt? Hur känns det? Hur blir det 

för er?  

Spec.lär: Ja det är ju bra att vi kan lösa fall som dyker upp men det kan finnas fall som inte är 

akuta där vi behöver fler professioner samtidigt. Men det kan vara förvirrade för lärarna. Var 

och hur ska man gå? På Loftet kan man vara i sin egen grupp eller bara på Loftet. Loftet 

förmedlar kontakter för de som lärarna ber om hjälp med. 

S: Hur löser ni det nu med den förändringen? Säger ni till lärarna att ni får går till EHT 

Spec.lär: Nej det gör vi inte. Det är ingen ändring som har skett sedan EHT började. Loftet 

bestämmer om vem som börjar på Loftet.  

Här blir det tydligt att ny verksamhet alltid möter det som funnits tidigare, men inte 

nödvändigtvis innebär att det som varit förändras. Loftets anställda ser att direktkontakter 

med dem går snabbare och kan lösa akuta problem som uppstår. De kan ge handledning när 

lärare efterfrågar det. Exemplet tydliggör också hur det informella samarbetet möter de 

formaliserade elevhälsomötena. Speciallärarna är positiva till elevhälsomöten, men de ser 

också att dessa möten, ihop med elevuppföljningar, i viss mån tar tid från det de ser som 

deras huvudsakliga arbete. Huvuduppdraget är, enligt dem, att ge individuellt orienterat stöd 

till elever på Loftet och i viss mån handledning till lärare som efterfrågar det. En speciallärare 

säger att EHT blir ett bra komplement till elever med vissa svårigheter:  

Spec.lär: Vi har elever med psykisk ohälsa och PTSD- posttraumatiskt stressyndrom 

Vi diskuterar hur handledningsstöd till lärare kan se ut och hur det kan gå till. Handledning 

till lärare är tidskrävande, men Loftets anställda har tagit sig tid för enskild handledning. Det 

sker på små stunder ofta spontant och inte tidsbestämt. En speciallärare säger: 

De (lärarna min anm) måste ha verktygen. Jag kan tänka på några lärare som kommer upp 

och pratar sedan tar med sig det till deras klassrum. Jag har ju tid när jag inte undervisar 

men då ska jag göra utredningar, gå på möten, handleda…  

S: Ni tänker inte att ni skulle handleda i grupp ”torsdagar kl 15 får ni komma”? 

Spec.lär: Så har vi inte gjort. 

Det finns en tradition i Loftets sätt att arbeta som innebär att mötas en och en både vad avser 

elevers stödbehov och lärares handledningsbehov. Detta arbete är mycket uppskattat och 
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djupt förankrat. Det går att lösa en del med handledning till lärarna, men ibland är det inte 

tillräckligt, säger en speciallärarna på Loftet:  

Speciallärare: Till en viss gräns men ibland måste det vara mot individen. Vi träffar så många 

special special man kommer inte undan detta med specialkompetens och individen 

Loftet är en mycket uppskattad verksamhet oavsett vem man talar med. Synpunkter som finns 

hos både Loftets lärare själva och hos andra lärare är att en del av Loftets funktion idag skulle 

kunna bemötas av Studion om den blev bemannad. Flera jobbar åt det hållet. 

S: Loftet är väldigt populärt. Till Loftet kan man gå när man vill. Kanske skulle passa många 

fler att jobba hemma och gå till Loftet och få hjälp när de behöver?  

Vikarierande projektledare: Studion skulle kunna vara en sådan plats om den blir bemannad. 

Bryta ner uppgifterna behöver de hjälp med. XX (specialläraren på Loftet, min anm) jobbar 

för att fler ska vara där med en lärare mellan 8 och 2.  

 

 

Viadukten  
På SFI har det saknats en specialpedagogisk verksamhet motsvarande Loftet, men tack vare 

projektet blir det möjligt att under hösten 2018 starta upp en liknande verksamhet på SFI som 

namngivits till Viadukten. På SFI finns sedan drygt ett år tillbaka en specialpedagog och 

ganska nyligen vid intervjuerna i dec 2018 har det nyanställts en specialpedagog till på 50 

procent och båda knyts till Viadukten. De ska arbeta både inne på Viadukten, som fått en 

särskild lokal, men också ute i klassrummen för att ge specialpedagogiskt stöd. Diskussionen 

om specialpedagogiskt stöd förs med lärargruppen på SFI och länkas till olika digitala 

hjälpmedel. Hjälpmedel kan ges både brett till alla som t ex lärplattformar, som används på 

både SFI och KOMVUX, men också innebära möjligheter att vissa elever ska kunna få 

tillgång till inläst litteratur eller stavningshjälp. I intervjuerna i december diskuteras hur 

tillgängliggörande av hjälpmedel på mer bred front kan innebära att elever själva kan hitta 

hjälpmedel och teknik som underlättar studierna utan att hjälpmedelsbehovet måste utredas 

individuellt av t ex en speciallärare. Samarbetet mellan projektledaren och lärarna på SFI har 

inte riktigt kommit igång. Speciallärarna ska ha en information för alla lärare på SFI för att 

öka kännedomen om elevhälsoarbetet och specialpedagogiska insatserna som kan ske både på 

Viadukten och i klassrummen. 

Det finns i december en del oklarheter om vilka elever som ska prioriteras för 

specialpedagogiska insatser. Särskilt om det kopplas till kraven på att höja måluppfyllelsen 

att så många som möjligt blir klara på SFI. En lärare där säger:  

Det som är svårt är att veta är vilka elever jag ska prioritera? Vilka elever ska jag ta extra 

hjälp med vilka ska jag prioritera? De som är nära nära nära kursmålen och nästan är där. 

Eller de som ligger långt från målen… de behöver mer hjälp och är mer språksvaga? Jag 

kanske prioriterar fel men jag måste få plats till andra? Vi har ju kö också jag behöver plats 

till andra. 

Jag uppfattar det som att specialläraren prioriterar de som nästan når målen, men att det känns 

kluvet då traditionen inom specialpedagogik oftare har varit att rikta in sig på de som har 

särskilt svårt att följa den ordinarie undervisningen. Med de uttalade kraven på högre 

måluppfyllelse på SFI så kan det ses som otillräckligt att arbeta med de som har längst till 
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målen, trots den förstärkning av speciallärare som skett. I intervjuerna i december där både 

speciallärare och lärare deltar tas denna förstärkning upp och diskussionen om både arbetssätt 

och prioritering av elever fortsätter:  

Lärare: Hur många är speciallärarkompetenta? XX? (namnet). Varför ska man skicka till 

specialundervisning om man inte har utbildning. Jag har inte upplevt att det hänt nåt när jag 

skickat till XX (namnet). Hjälper det att skicka nån en gång i veckan med våra vuxna elever? 

I svensk skolpolitik ska man satsa på de svagaste och det har vi ju i SPSM-utbildningen och vi 

har fått lära oss om olika diagnoser, men det är väldigt få av våra elever som det gäller. 

Varför inte satsa på den stora massan. Satsa på dem stället. Det är svårt att lära sig ett nytt 

språk. Satsa på det istället för ytterligheter. Alla lärare borde få lära sig om läsinlärning det 

behöver alla lära sig. Vidareutbildning för alla lärare behövs.  

 

Det här återspeglar en viktig diskussion om satsningar på generell kompetensutveckling och 

satsning på de specialpedagogiska resurserna och vad som gör störst skillnad. Här 

aktualiseras specialpedagogikens traditionella roll i förhållande till mer generella insatser. 

Projektet har givit möjlighet att satsa lite på båda delarna. En generell satsning förutom 

SPSM-utbildningen som framkommer i intervjuerna i december, handlar om att en lärare 

berättar att hon fått i uppdrag att ta upp läsundervisningsmetodik med lärarna på SFI med 

tanke på att många elever saknar läsförmåga på sitt eget språk också. 

 

Studion 
En annan plats som ses som en resurs för ökad måluppfyllelse i intervjuerna i december är 

Studion. Den har använts mest av KOMVUX och är belägen i deras lokaler.  

Studion är en arbetsplats för våra elever (KOMVUX, min anm.). Nyrenoverat fina möbler, 

vissa datorer, men det sitter inte så många där. Jag har en timma där i veckan. Jag vet inte 

vad de andra har. I år har jag en elev inskriven på studiokurs. Det heter inte det. Det heter 

orienteringskurs på 100 p och den söker man för att få luft i systemet för att fixa de andra 

kurserna. Den eleven som jag har nu de har aldrig varit många. Hon behöver ingen hjälp. 

Lärare X är där men matten är nog mer välbesökt det är fler som vill ha mer hjälp med 

matematik. Man kan gå dit på eget initiativ och behöver inte bli bedömd av nån innan.  

Studion är en plats som funnits länge men som är förbunden med en del frågetecken om vad 

och hur den kan användas. Den har under årets gång rustats upp och fått utökad bemanning. 

Återkommande synpunkter i intervjuerna är att där skulle finnas hjälp att få uppgifter 

förklarade och tillgång till lärare i olika ämnen:  

Spec.lär: Vi skulle behöva en bemanning i studion några timmar. Två halvtider skulle behövas 

i svenska, SO och en inriktning mot matte. De som inte har några svårigheter egentligen 

skulle kunna gå dit istället för till Loftet.  

Elever som skulle ha nytta av Studion ses som de som behöver mer lugn och avskildhet för 

att orka vara där, men som inte har inlärningssvårigheter och hör till dem som behöver få 

hjälp på Loftet. Svårigheter som social fobi och panikångest nämns som några problem där 

de som besväras kunde få en lugnare tillvaro på Studion. Tillgång till litteratur diskuteras 

också och det visar sig att det nu finns böcker som kan lånas ut på Loftet i ett fåtal ex. Ett 

önskemål är att det fanns e-böcker för alla på datorerna. Någon minns att det fanns 
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klassrumsuppsättningar av böcker tidigare och mötet är ense om att det skulle vara bra nu 

också t ex med referensexemplar av litteratur som får läsas i Studion. Tankarna och idéerna 

flödar i intervjuerna i december om ökad bemanning av ämneslärare i kärnämnena och för att 

möta behov de identifierat på KOMVUX bemanning även på kvällstid. Speciallärare på 

KOMVUX säger: 

Tanken var att det skulle vara bemannat och det är det lite, men det behövs mera och det 

kunde avlasta Loftet det behövs en ämneslärare kärnämnena för at hjälpa då skulle vi nå 

flera där de inte har svårigheter, men svårt att plugga hemma både trygghet och kunskap. 

Studion rymmer 20 st men det utnyttjas inte. Det är olika utnyttjande av studion olika tider. 

Ett par gånger i veckan är det matte och engelska också så det finns inte lärare. Om jag fick 

önska så skulle det vara bemanning hela dagarna och två gånger i veckan på kvällstid och en 

SUV där även någon väll. Lättillgängligt, struktur, organisation, ämne och någon att bolla 

med när det blir svårt. Kanske inte har svårigheter för Loftet, men behöver sitta i skolan. 

Studion utvecklas i ett annat projekt om lärcentrum man sökt och fått pengar för. Studion 

aktualiserar frågor om när, var och hur stöd ska ges, men också vilka som ska få stödet. 

Fortfarande är det mest KOMVUX som har erfarenhet av Studion men lärarna på SFI som 

arbetat länge säger att de också haft en Studio. Det är i december lite olika bud om SFI-elever 

kan använda studion. Tal om studion i intervjuerna med SFI reser frågor om i vilken 

utsträckning en sammanhållen grupp behövs för lärandet. Också lärares roll i förhållande till 

gruppen och om det går att hitta nya angreppssätt. En SFI-lärare med lång erfarenhet säger:  

Några upplever att man behöver gruppen så starkt för att lyckas medan vi menar att 

gruppen är viktig men också den individuella anpassningen är viktig. Gruppen är viktig men 

den kan höra ihop i elevgruppen, men inte läraren. Kan vi ha en flexstudio? Man kan slå ihop 

grupper ibland och arbeta med olika delar höra tala skriva. Man har både gruppen och det 

individuella. Vi har haft en studio på SFI förr men inte nu. 

Flera SFI-lärare är inne på att det finns möjligheter att arbeta på sätt som skulle frigöra 

resurser som t ex lokaler som påminner om de möjligheter studion skulle kunna erbjuda. En 

SFI-lärare säger:  

Vi är så trångbodda och lokalerna räcker inte till. Om vi ska ändra arbetssätt och satsa på 

färdigheter och teman så kanske vi inte skulle behöva så många klassrum. Nu görs 

studieverkstad utifrån lärares kompetens och vad de tror på och inte vad vi lär oss utifrån 

SPSM. De som arbetar med studieverkstad säger att man behöver ha olika verkstäder. En del 

kan vara tyst men andra lär sig genom att prata med andra. 

Studion genererar tankar om hur ett flexiblare klassrum kan skapas och ger kreativa förslag 

att fundera på vidare för pedagogisk utveckling av vuxenutbildningsfrågor.  

Elevhälsoteam- EHT 
Elevhälsomötena startar som redovisats under våren 2018. Den först rekryterade 

projektledaren utarbetar rutiner för hur anmälan till EHT ska gå till. I början av året 

utarbetades en anmälningsblankett som ska fyllas i av en lärare efter att ha fått samtycke från 

eleven. I intervjuerna med lärarna i december beskriver de att informationen om 

tillvägagångssättet nådde ut till dem snabbt. Lärarna uppfattar att det är när man uttömt 

möjligheterna i klassrummet som man tar upp en elev på EHT:  

Man har försökt med allt i klassrummet. Om det finns psykisk ohälsa så tar man det i EHT. 
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Det är när lärarna bedömer en elevs situation som svårt att lösa själva som de tas upp på EHT  

De svårare fallen som vi inte råddar ute i klass och kan ta ett samlat grepp kanske remittera 

till annan hjälp.  

Flera lärare framhåller att EHT är bra möjlighet för att ta kontakt med andra utanför 

utbildningen. Vägen in till Viadidakt och EHT kan se ut på många sätt men både KOMVUX 

och SFI har saknat en väg ut från Viadidakt, där man först kan ge en samlad bild av en 

situation för att sedan remittera vidare när elever behöver hjälp från andra t ex socialtjänst, 

vårdcentral och försäkringskassa. En lärare på Loftet säger i slutet av året:  

Egentligen går bara pilarna till oss och vi behöver också kunna nå ut och hitta pilen ut. Där 

kan EHT fungera som vägen ut för elever. 

Däremot så är det fortfarande så att de tidigare vägarna direkt till Loftet och sedermera det 

nystartade Viadukten används och går via speciallärarna själva. I de senare intervjuerna i 

december säger en lärare på SFI:  

Jag går inte via elevhälsoteamet utan går direkt till XX (specialpedagogog på Viadukten). 

EHT behöver inte användas så ofta enligt lärarna SFI och KOMVUX utan istället anmäler 

man direkt till speciallärarna att en elev behöver specialpedagogiskt stöd. En lärare på SFI 

har tänkt ta upp en elev men då han inte hade tid att gå på mötet skrinlades ärendet. En lärare 

på SFI studieväg tre säger:  

Jag har inte tagit upp nån på EHT men rektor har mailat om att elever som inte når målen 

ska tas upp på EHT. Om vi vill ha kontakt med speciallärare skickar vi mail till XX (namn 

specialpedagog). Hon bokar en tid då de går till henne. Hon är inte med i klass. Jag har sökt 

handledning och jag har skrivit en sammanfattning och skickat ibland har hon kommit till 

klassrummet. 

Stödet från speciallärare uppskattas mycket av lärarna både på KOMVUX och SFI. När det 

gäller SÄRVUX så används ingen annan resurs än lärarna själva för att möta elevernas oftast 

stora behov av anpassningar. Elever på SÄRVUX kan också aktualiseras på EHT men 

behovet av detta har funnits i mycket liten utsträckning. 

Det finns en positiv vilja omkring EHT och att kunna ta upp ett generellt problem eller hel 

grupp utan att namnge enskilda upplevs som en bra resurs. En SFI-lärare säger:  

Man kan som vi gått ut med ta upp som ett allmänt ett dilemma utan att namnge. Hela min 

grupp har tagits upp för min gruppsituation. 

Det som i intervjuerna i december ses som ett hinder är den blankett som måste fyllas i innan 

en elev kan tas upp. Förfarandet ses som ett hinder för elever att själva kunna söka hjälp via 

EHT. 

Vi har varit dåliga på… jag är inte så insatt i vad EHT är. Det behöver bli tydligare och 

blanketten är ett hinder för omständligt svårt att få tillgång. Varför är det inga elever med i 

elevhälsoteamet? Det är det första. Sedan är det omständlig blankett och blir fel väg att gå. 

Det är läraren som äger rätten. Andra har att man bara kan gå dit (EHT) och sedan kartlägger 

man. Eleven kan inte själv äga rätten att bestämma om man ska tas upp. Det är en stor miss. 



33 

 

Det finns också en rädsla att om man lanserar EHT stort så skapas förväntningar på hjälp som 

man inte har resurser till. En annan lärare på SFI: 

Om man går ut ”hej allihopa” och sedan blir det en kö för det finns inte plats och resurser att 

ta emot på ett bra sätt. När vi pratar om diagnoser så kan vi sätta en diagnos men vad 

hjälper det om vi inte har resurser. Eftersom resurserna är begränsade där så.  

 

Kollegialt lärande  
När vi kommer in på kollegialt lärande i intervjuerna i december så är det flera olika aspekter 

som nämns. SPSM-utbildningen är förstås mest framträdande, men även andra arenor för 

kollegialt lärande diskuteras. Det är elevuppföljningar som KOMVUX arbetat med länge, 

arbetslagsträffar, digitalisering, tvålärarsystem och auskultationer som det talas om som 

betydelsefullt för kollegialt lärande. 

Arbetslagsträffarna skulle kunna var en sådan arena säger lärarna, men dessa möten upplevs 

väldigt olika. Det verkar oklart vad tiden där ska användas till och den som leder mötet har 

ofta punkter från rektor som behöver tas upp. En lärare på KOMVUX säger:  

Arbetslagsträff kanske är bra på SFI, men vi gör bara pseudouppgifter. Jag känner att jag, har 

annat jag vill göra istället det är pseudouppgifter känner jag. Arbetslagsträffar har en ledare 

som rektor ber ta upp olika grejer. Det finns inget gemensamt i vårt arbetslag. Det känns inte 

meningsfullt. 

Det finns också annan regelbunden tid avsatt för kollegialt lärande och under våren ska en del 

av denna tid gå till att öka kunskaperna om digitalisering. Digitalisering kommer upp som en 

möjlig väg för kollegialt lärande och det finns många goda initiativ hur digitalisering kan 

användas i framtiden. En lärare på SFI studieväg tre säger:  

Varje fredag gör jag ett veckoschema för eleverna som kan se vad de ska jobba med och vad 

de tränar. Det ligger på blogg, det är bara studieväg tre som har det. Men vi ska prata om 

digitalisering snart så det kanske är fler. Det här är UNIS och när eleven öppnar så kommer 

de till sin sida. Det blir ett flipped klassroom.  

De erfarna lärarna tar upp att de tidigare haft tvålärrasystem, men att det togs bort i maj 

ungefär samtidigt som projektet med elevhälsoarbetets ekonomiska förstärkning kom. Lärare 

på SFI: 

Det var fem lärare fem pass i veckan. Försvann på studieväg på SFI. Det blev för dyrt. Om det 

var ett projekt så borde det funnits pengar. Vi hade gått back ekonomiskt och rektor sa att 

det var för många anställda. Det här fanns ju med i upplägget för att kunna höja 

måluppfyllelsen och vi kunde dela upp gruppen på SFI i två grupper. Nu används Viadukten 

till det. Ibland kunde man tänka så här att man kan hjälpa dem som är bäst också det är ju en 

finess med två lärare. Kan man få iväg de duktigaste så märks ju det på måluppfyllelsen 

också. 

Läraren ger uttryck för att när de arbetade två och två fanns det mer tid att planera och 

utvärdera lektioner och detta arbete beskrivs kunna ge ett bra resultat för måluppfyllelsen och 

läraren jämför med hur det är nu efter att Viadukten skapats.  
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Inom studieväg tre har man lyckats organisera arbetet så man arbetar två lärare nära 

tillsammans. Man har utvecklat arbetssätt där det kollegiala lärandet också inriktas mot att 

skapa en gemensam värdegrund. En lärare där berättar hur man gör för att genom kollegialt 

lärande skapa en gemensam grund att stå på:  

Vårt koncept är kollegialt lärande. Vi är alltid två i varje grupp och vi har organiserat schemat 

så vi har planeringstider och så. Vårt lag har bara 15 undervisningstimmar. Vi har 

schemalagda planeringstimmar godkända av rektor. Vi gör allt tillsammans och utvecklar 

tillsammans och försöker tänka mer individuellt (mot eleverna, min anm). X och Y behöver 

träna tala och då kan jag göra det. Vi har en stor anslagstavla. Den fungerar även för vikarier. 

Vi grönmarkerar när ett moment är klart och är man vikarie kan man se vad man kan göra. 

Denna tavla är analog och vi diskuterar om den skulle kunna göras digitalt och bli tillgänglig 

för fler. Nu används den bara av lärarna som arbetar på studieväg tre. Jag tolkar det som att 

det är denna anslagstavla som ligger till grund för det material och information som sedan 

läggs ut på elevernas blogg. Här finns en intressant utvecklingsmöjlighet. 

 

Avslutande reflektioner 
Ett projekt innebär tillskjutna pengar för ett visst ändamål där nya idéer möter etablerade 

tankegångar och i mötet formas något annat än det som nyss funnits. Ett projekt kan innebära 

att blicken riktas mot sådant som tidigare var osynligt, men också tydliggöra att uppgiften 

redan utförts av andra, åtminstone i delar. Elevhälsoprojektet blir ett sätt att synliggöra ett 

arbete som kurator, speciallärare och specialpedagoger i viss mån gjort förut utan att ha haft 

formaliserade möten om det. Andra delar av projektet blir nya som den specialpedagogiska 

enhet Viadukten på SFI, med nya speciallärare, utökningar av studievägledartjänst och 

utökad kuratorstjänst. Projektet har givit utrymme för ny kunskap, reflektion och eftertanke 

avseende det arbete som redan utförs och det har också skapat förväntningar på framtiden. I 

detta sista avsnitt sammanfattas risker och möjligheter inför projektets kommande två år.  

 

Förändringsbenägenhet 
Viadidakt är en arbetsplats med engagerade lärare, väl utarbetade stödfunktioner och 

kvalitetsmedvetna ledare. Det finns en historia med läraravhopp och chefsbyten som föregått 

projektet, men under 2018 verkar lärargrupperna formeras och stabiliseras. Biträdande rektor 

och en nyrekryterad rektor har slutat under året, vilket påverkat verksamheten, men rektor är 

en sammanhållande drivande kraft. Lärarkåren är i december månad nästan uteslutande 

behöriga och i personalrummet surrar det av diskussioner och energi. I intervjuerna 

framträder stolthet över det som redan åstadkommits, men också energi, idéer och öppenhet 

inför att ytterligare förbättra verksamheten. I en elevundersökning som genomförts med över 

60 procents svarsfrekvens avspeglas kvaliteten i hög nöjdhet med lärares bemötande och hög 

upplevd elevtrygghet på samtliga enheter.  

Psykosocialt stöd och specialpedagogik 
En fråga som projektet väckt är hur speciallärarna och specialpedagogen ska fördela arbetet 

mellan å ena sidan elevhälsoinriktat arbete som EHT och å andra sidan handledning till 

lärare. Frågan speglar också en större diskussion som ofta diskuteras inom det special-
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pedagogiska området och handlar om fördelningen mellan psykosocialt orienterat stöd och 

pedagogiskt inriktat arbete avseendebåde kollegor och elever.  

Psykosocialt stöd  

Elevhälsoteamet, som det utformats på Viadidakt, blir en möjlighet att med samlad erfarenhet 

och i samarbete mellan lärare, studievägledare och kurator öppna dörrar för elever som 

behöver stöd av mer psykosocial karaktär, både inom Viadidakt och utanför. EHT kan ge 

möjlighet till en kuratorskontakt om elever inte hittat denna kontakt själva. EHT blir en sluss 

ut mot samhället, mot arbetsförmedling, försäkringskassa, vårdcentralen eller andra resurser 

och kan hjälpa elever att komma i kontakt med rätt instans. Värt att notera är att elevhälsa 

inom grund- och gymnasieskolor även innehåller en sjuksköterska i indirekt kontakt med 

skolläkare och inom räckhåll finns där också en psykolog. Avsaknaden av dessa professioner 

i elevhälsan på Viadidakt är helt rimlig och dessa återfinns på vårdcentralen, men innebär att 

EHT på Viadidakt saknar en del av de funktioner som brukar återfinnas inom grund- och 

gymnasieskola. Det kan innebära att skillnaden mellan EHT och KOMVUX:s 

elevuppföljningar blir liten och att samma personer är med på de olika mötena. För SFI som 

inte haft elevuppföljningar uppstår inte denna otydlighet, men innebär också att lärare på SFI 

kan ha ett större behov av att få diskutera elevers specialpedagogiska stöd, genom att ta upp 

dem på EHT.  

Ofta är EHT:s arbete individuellt orienterat och ett samtycke från eleven behövs för att 

aktualiseras. Arbetet i EHT behöver dock inte vara individuellt orienterat utan erbjudande om 

att ta upp även problematiska situationer sägs vara möjligt. Här kan en glidning ske från att 

tala om problematiska elever till att närma sig att tala om vad som är svårt i lärarrollen. Fokus 

skiftar då från att handla om att hitta rätt stöd till eleven till att handla om lärarna själva. Det 

är viktigt att de förväntningar som finns möts och uttalas så att en lärare som tycker att en 

elev behöver stöd från studievägledare, kurator eller andra inte erhåller handledning om hur 

läraren ska göra själv. EHT behöver tydliggöra hur skiljelinjerna mellan handledning till 

lärare och kartläggningar av elever ska fungera.  

Den blankett som ligger till grund för att ta upp ett elevärende på EHT behöver bli så enkel 

som möjligt för att inte utgöra ett hinder i lärares ögon. Det skulle kunna vara möjligt att 

projektledare för EHT i efterhand sammanfatta situationen och förslag på insats eller sluss 

vidare när alla på EHT kompletterat med sin bild av eleven. Läraren skulle kunna anmäla ett 

ärende med ett namn och sedan berätta på mötet vad ärendet gäller. Här behöver man också 

fundera på elevens egen roll och deltagande. 

Specialpedagogiskt inriktat arbete 

Projektet har inneburit att SFI skapat en särskild plats för specialundervisning, Viadukten. 

Specialpedagogen undervisar där enskilt eller i mindre grupp, men undervisning sker också i 

klassrummen som tidigare. Inom specialpedagogik diskuteras ofta platsen för särskilt stöd för 

de elever som behöver det. Fördelen med specialpedagogen inne i klassrummet tillsammans 

med en lärare är att arbetssättet blir synligt för andra lärare, vilket i bästa fall kan beskrivas 

som direkthandledning. Nackdelen kan vara att det blir synligt vem som behöver extra hjälp, 

vilket i intervjuerna framkommit som något känsligt. Specialpedagogen på SFI har fått 

förstärkning med speciallärare och möjligheten att nå fler elever har ökat. Diskussionen om 

prioritering av insatserna och om det specialpedagogiska arbetet ska riktas mot de breda 

lagren som bara behöver lite extra hjälp för att klara sig eller mot de elever som behöver allra 
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mest stöd, måste fortsätta. Bäst vore ju att resurser finns för både och, vilket ytterst blir en 

politisk fråga.  

På KOMVUX:s resurs Loftet har man inte samma tradition som på SFI att arbeta ute i 

klassrummen och de har också fullt med elever på Loftet som väntar på hjälp i ett traditionellt 

specialpedagogiskt orienterat arbete. Efterfrågan av speciallärares handledning av lärare och 

möten med både elev och lärare har samtidigt ökat. Önskemålen om speciallärares deltagande 

i EHT-möten och elevuppföljningar konkurrerar med tid för enskild undervisning och 

elevutredningsuppdrag. Speciallärarnas arbetsfördelning och kan lätt eskalera till det 

omöjliga och prioriteringar behöver göras.  

Fortsatt kartläggning av hur speciallärarna och specialpedagogen kan bidra till det kollegiala 

lärandet både på KOMVUX och SFI är viktigt. På SFI har eleverna bara en lärare och 

behovet av gemensamma elevuppföljningar har inte funnits och har därför inte påverkat 

specialpedagogens arbete. Här kan man fundera över om och i så fall hur speciallärare och 

lärare på SFI kan samlas för ett kollegialt lärande avseende elever som inte visar någon 

progression.  

En fortsatt diskussionen om specialpedagogens och speciallärares roll i att skapa tillgängliga 

lärmiljöer genom anpassningar av olika slag behöver föras. Här kan Studion bli en plats där 

tillgänglighet av olika hjälpmedel kan erbjudas. Studions potential behandlas i ett särskilt 

projekt och jag nöjer mig med att säga att Studions möjligheter att erbjuda en plats med 

flexibla lösningar, hög tillgänglighet för elever att få lärarhandledning, tillgång till litteratur 

kan öka måluppfyllelsen för eleverna och också bli en resurs för elever som läser på distans.  

Lokaler för enskilda samtal med elever är något som behöver utformas särskilt med tanke på 

att svårigheter i studierna framträder som en känslig fråga för många elever. 

 

Teknik 
Digital teknik på olika vis är en annan möjlig framgångsfaktor där det finns 

utvecklingspotential. Tillgänglighet av datorer diskuteras bland lärare och fler sådana skulle 

ge mer möjlighet till datoranvändning och uppkoppling för eleverna. Det finns en besvikelse 

när planer på datorinköp skrinlades, men också förståelse inför att driften skulle kräva alltför 

stor del av budgeten för att vara ett realistiskt alternativ. En positiv faktor är att nästan alla 

elever har en smartphone idag och den används mycket av eleverna för att översätta, 

fotografera litteratur, koppla upp sig och ta del av utbildningsplattformarna som används på 

Viadidakt. En framtid är i princip här när planeringar, arbetsuppgifter och material återfinns 

digitalt och hjälpmedel för att översätta, skriva och stava kan hämtas via mobilen, men olika 

lärare använder dem i olika utsträckning.  

Anpassningar och hjälpmedel sker allt oftare genom digitala hjälpmedel. Sedan länge finns 

olika datorprogram för att möjliggöra att få hjälp att läsa, skriva och stava. De med diagnoser 

som dyslexi har rätt att ta del av inläst litteratur via biblioteken. Här finns dock oklarheter i 

vad som krävs för att ha rätt att avgiftsfritt låna inläst litteratur. Ett fortsatt utvecklingsarbete 

är önskvärt där teknik behöver tillgängliggöras för en bredare användning, genom ett skifte 

från individbedömningar innan anpassning till ett tillgängliggörande för alla som vill. En 

tillskapad IKT-enhet kunde vara en del i denna utveckling. 



37 

 

Studieväg tre har en ”analog” planering för sitt kursinnehåll uppsatt på en vägg som lärarna 

använder för att underlätta arbetet. Denna väggplanering kunde utgöra förebild för ett digitalt 

utvecklingsarbete för fler studievägar på SFI och kanske också göras synlig för eleverna. 

Några lärare använder digitala hjälpmedel för att åstadkomma ”flipped classroom” dvs när 

eleverna förbereder sig inför lektionen med något de ska ta del av inför en lektion, t ex en 

film, en text eller en uppgift de ska göra.  

SÄRVUX elevers teknikanvändning framträder som särskilt stor i elevundersökningen. På 

SÄRVUX var man först med att lärare och elever använder smartboard i undervisningen. Där 

används bland många andra anpassningar om eleven vill, särskilda tangentbord med bara 

versaler för att underlätta stavning och skrivande. Lärare från andra delar på Viadidakt har 

gjort auskultationer där för att se både hur smartboarden kan användas, men också hur 

anpassningar i undervisningen kan göras för den enskilda eleven. SÄRVUX är en förebild i 

många avseenden i sitt sätt att tänka om varje elev som unik. Villkoren de arbetar under är 

förstås annorlunda. SÄRVUX arbetar utan krav på prestation från samhället i övrigt i form av 

t ex försörjning och undervisningen sker i mycket små grupper då eleverna funktionsförmåga 

kräver stora anpassningar. Det finns dock en grundmurad tro på att alla kan lära sig om man 

bemöts utifrån sina egna förutsättningar, som är viktig att ta vara på.  

Ledning  
Viadidakt har bytt ledning ofta de senaste åren. Nuvarande rektor tillträdde i augusti 2016 

efter en turbulent tid där ett stort antal lärare slutat pga missnöje av olika slag. Nuvarande 

rektor kommer sluta sin tjänst i april 2019 pga arbetsbördan. Biträdande rektor och en 

nyrekryterad rektor slutade efter en mycket kort tid vilket tillsammans med flera kortsiktiga 

rektorslösningar påverkat ordinarie rektors arbetssituation. De många ledningsbytena 

påverkar förstås projektet framåt och det är angeläget att säkra upp fortsättningen av 

projektet.  

På Viadidakt har flera projektledare rekryterats för olika projekt både internt och externt. Det 

finns fördelar med att rekrytera externt för att få den som är bäst kvalificerad att leda 

förändringsprocesser. Det för dock med sig att det kan bli, som i detta fall, lång väntetid 

innan en nyrekryterad projektledare kan tillträda. Det är ingen fördel att behöva tillsätta en 

tillfällig projektledare innan den ordinarie kan tillträda, men det blev här en realitet. När 

projektledaren rekryteras utifrån är det svårt att samtidigt vara ny på jobbet och kunna kliva 

in och leda. Det kan därför i framtidenvara en idé att leta projektledare inom organisationen 

även om det skapar nya behov av rekrytering. Här kan projektet visa på vikten av att 

uppmärksamma de som redan arbetar med liknande frågor inom organisationen i det här 

fallet specialpedagogen och speciallärarna och hur de kan involveras i processen eller       t o 

m leda projektet. Det är enligt min bedömning också en nackdel att en projektledare delar sin 

tjänst 50/50 mellan att vara lärare som andra och vara ledare för desamma avseende 

projektfrågor. I vissa situationer agerar projektledaren som kollega och i andra situationer 

som ledare. Att sitta på dubbla stolar kan bli svårt t ex under EHT-möten. I detta fall har det 

också varit svårt att rent praktiskt frigöra sig från läraruppdraget, vilket gjort att 

projektledaruppdraget blev lidande under våren.  

Klargöranden av rektors, olika projektledares, specialpedagog/lärare och förstelärares ansvar 

och roller i förhållande till varandra behöver klargöras i förebyggande syfte för att inte skapa 

onödig friktion. Något annat att överväga för fortsättningen är också hur samarbetet med de 
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andra projektledarna ska se ut. Ska projekten samordnas på något vis? Projektet om lärmiljöer 

ligger nära elevhälsoprojekt och här behövs eftertanke så att uppdragen, gränser och 

överskridanden blir tydliga för alla inblandade och inte skapar onödiga spänningar. 

Det är positivt att det tillsatts en referensgrupp av samarbetspartners som ska följa projektet. 

Det är oklart hur detta uppdrag uppfattats. Den referensgrupp som tillskapats för projektet 

skulle kunna ha en elevrepresentation. 

Fortsatt uppmärksamhet 
En verksamhet genomgår förändringar hela tiden oavsett om det pågår projekt eller inte. Nya 

anställda, chefer, och skiftande elevgrupper i samhället formar, tillsammans med förändrade 

samhällsvillkor och nya politiska krav, ett behov av en verksamhet med stor flexibilitet. 

Förändringarna kan vara små anpassningar eller stora omvälvande skiften. Inom 

vuxenutbildningen, framförallt för SFI, förändras villkoren för undervisningen både genom 

rikspolitiska beslut och genom vilka grupper som söker skydd i Sverige och blir aktuella för 

SFI-undervisning. Riktlinjer för hur kurser får och kan ges och regler för studiemedel är 

också på KOMVUX en realitet som sätter villkoren. Det finns faktorer utanför en kommuns 

möjlighet att påverka, medan andra beslut sker mer på lokal nivå t ex bedömningen när det 

finns pengar för tvålärarsystem eller lärare som talar olika modersmål. Det är viktigt att lägga 

kraften på faktorer som går att påverka.  

Orsaken till psykiska problem, neuropsykiatriska diagnoser, oron för anhöriga i hemlandet 

och att riskera bli utvisad är svårt att göra något åt. Däremot går det att hitta strategier för hur 

bristande koncentrationsförmåga i klassrummet eller frånvaro går att hantera. SPSM:s 

utbildning har lyft medvetenheten och stimulerat till diskussioner om bemötande och 

anpassningar där arbetet efter utbildningens slut behöver organiseras i ett fortsatt kollegialt 

lärande. Det finns en bred förankring om värdet av auskultationer hos lärarna för att få 

inspiration och genomförandet behöver få strukturellt stöd och särskild tid avsatt. Det gäller 

också tider och platser för det kollegiala lärandet där olika möten, arbetslagsträffar och 

elevuppföljningars huvudfokus behöver ledningens stöd för att fortsätta utvecklas. Här finns 

en stor potential och en motiverad arbetsgrupp. Denna förändringsbenägenhet och 

förbättringsvilja hos rektorer, lärare och annan personal är en framgångsfaktor med bäst före 

datum. Det är viktigt att projektet säkerställer att de nyvunna kunskaperna omsätts i praktiken 

och att förhoppningar om nya arbetssätt kan realiseras i framtiden. 
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Bilaga 1 

Utvärdering Viadidakt Arbetsmarknad  

Den personal från Viadidakt Arbetsmarknad som varit med i SPSM-fortbildningen (tre 

pedagoger och en arbetsterapeut) har fått vidgade perspektiv och lite nya ”glasögon” vad 

gäller den här problematiken. Vi visste nog redan att autism, ADHD, utvecklingsstörning, 

psykisk ohälsa och läs- och skrivsvårigheter kan bidra till hinder i inlärning och utveckling, 

men nu har vi fått mer kött på benen kring detta. Vi tror att vi tänker ännu mer på att anpassa 

vår verksamhet efter dessa diagnoser nu. 

Våra målgrupper på Arbetsmarknadsavdelningen: 

I en av våra målgrupper, svenskfödda som står långt från arbetsmarknaden, finns ett antal 

deltagare som redan har fått diagnos inom detta område, och många som förmodligen har 

problematiken men inte är diagnostiserade.  

Vår största målgrupp är dock lågutbildade från utomeuropeiska kulturer med mycket små 

kunskaper i svenska. Förmodligen har många av dessa deltagare en eller flera av dessa 

problem, men steget att nå ut till deltagaren är här jättestort eftersom de flesta vi möter inte 

har kunskap och medvetenhet på detta område. Begreppen vi pratar om finns inte ens på 

modersmålet. Vi är just nu på gång och söker pengar för utbildningsinsatser på modersmål 

kring begreppet psykisk hälsa, för denna målgrupp. Detta är ett första steg mot ett samtal på 

både grupp- och individnivå kring att man faktiskt kan ha diagnoser av olika slag som 

försvårar inlärning och utveckling. För att från den diskussionen sedan komma fram till 

individuell utredning är det ytterligare en lång väg…Våra deltagare organiseras ofta i grupper 

där viss undervisning ingår, t ex Språkgrupp, Arbetsmarknadsgrupp, Motivationsgrupp. 

Så här skriver vår pedagog XX: 

Här kan vi i nuläget vara mer sensibla vad det gäller hur våra deltagare utvecklas i det 

svenska språket. Vi har också i flera fall bett om hjälp och stödd av specialpedagog, vi har 

rapporterat ”misstankar” för vidare utredning. 

Jag tror också att jag som pedagog försöker i större utsträckning att lägga upp mitt arbete så 

att det ska gynna även den som kan ha läs- och skrivsvårigheter eller annan problematik 

kring inlärning. Jag har fått mer kunskap helt klart! 

Så här skriver vår pedagog XX: 

Ibland ser vi stora problem med inlärning på svenska men att personen uppenbart behärskar 

sitt modersmål även i skrift, fast personen är lågutbildad. Då undrar jag om orsaken till 

stagnationen kanske är psykisk ohälsa i någon form.  

Jag har fått mer kunskap på de här områdena och har blivit mer uppmärksam när jag 

undervisar. 

Såhär skriver arbetsterapeut XX: 

Vi har fått mer kunskap och ökad medvetenhet, uppmärksammar och diskuterar ihop oss, 

funderar, hur gör vi? hur går vi vidare. 

Dock alltid svårt när man har låg nivå gällande svenska språket.  
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Bilaga 2 

SFI utvärdering  

Studieväg 1 och 2 Röda huset 

Vad har det inneburit rent konkret för våra elever efter alla våra 

kompetensutvecklingsdagar och grupparbete samt inläsningstid för våra elever? 

Det är svårt att beskriva ”rent konkret” hur elevernas studiesituation har påverkats av vår 

SPSM-utbildning. Exempelvis är svårt att mäta någon skillnad, men vi förstår och känner hur 

vi har utvecklat och fördjupat vår förståelse för elever med olika behov. 

Saker som vi har tagit till oss: 

- Möblering (ge eleven valmöjlighet). 

- Struktur i grovplanering (veckoplaneringen på bloggen). 

- Struktur i klassrummet (skriftlig planering på tavlan med bildstöd eller tydligt muntligt) 

- Strukturerat innehåll (fokus på det som är viktigt). 

- Större förståelse för elevers sena ankomster och deras spontana raster på lektionstid. 

- Större förståelse av verktyg (t.ex. avskärmning med keps). 

- Mer uppmärksamma på elever som eventuellt har någon form av funktionsvariation. 

- Söker handledning hos specialpedagoger. 

- Mer uppmärksamma på våra egna brister eller verksamhetens brister. Exempelvis att det 

saknas skyltar och kartor (tillgänglighet); att vi saknar kompetens kring appar och digitala 

hjälpmedel för elever med funktionsvariation; brist på studiosalar eller enskilda grupprum 

för många elever. De studiosalar vi har är inte öppna och tillgängliga för alla och möter inte 

de olika behov som finns (tyst eller livligt). 

 

Studieväg 3 och 4  

Diskussion under ett SPSM-grupparbete som SFI Vita Husets arbetslag hade den 

28/11 2018. 

Vad har det inneburit rent konkret för våra elever efter alla våra kompetens-

utvecklingsdagar och grupparbeten samt inläsningstid för våra elever? 

- För vissa lärare har det ökat förståelsen och toleransen för ex sen ankomst. Då bemötandet 

är välkomnande kan eleverna förmodligen ta in sin kunskap lättare. Flera elever har fått 

extrahjälp av speciallärarna eftersom det numera finns mer än en speciallärare att tillgå.  

- Informationen om psykisk ohälsa och posttraumatisk stress som var tidigare gav mycket då 

man ser att flera av våra sfi-elever lider av det. Föreläsningen som ASPI höll i var de flesta 

rörande eniga om att den var oerhört bra! 

- Någon tyckte sig inte ha förändrat sitt arbetssätt utan arbetar redan så. Många har ju även 

studerat om ADHD och autismspektrumtillstånd tidigare. För dessa så blev det en hel del 

repetition och det kan vara bra att bli påmind om vissa saker ibland. Då vi på samma 

arbetsplats får samma information om problematiken ökar det kompetensen i hela kollegiet 

vilket ger en samsyn och därmed ökad trygghet för eleverna. 

- Vi har börjat få till stöd i form av extratid och möjlighet att sitta själva under nationella 

proven exempelvis, men även under vanliga lektioner när sådan plats finns att tillgå.  
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- Talsynteser (Claroread) i datasalen håller på att matas in i samtliga datorer.  

- Inprogrammeringen av inläsningstjänst har påbörjats så att fler elever får tillgång till det nu. 

Ett förslag är att få sin inläsningstjänst inprogrammerad redan under introduktionskursen 

fortsättningsvis. 

- Medvetenheten och dialogerna har ökat. Det är lättare att prata om problematiken. Man 

delger varandra framförallt det som är bra, även om man även ser svårigheter som att hinna 

ge det planerade individuella schemat exempelvis.  

- Kuratorn känner att eleverna verkar få relevant hjälp redan i klassrummet och det har blivit 

ett bättre flyt. Det finns flera elever som fått extra bra hjälp av att få gå till kuratorn, vilket 

uppskattas mycket av de berörda eleverna. 

- Böckerna Att fejka arabiska, När pusselbitarna faller på plats samt Alla hundar har ADHD och 

alla katter har Asperger rekommenderas varmt att läsa. 

 

 

 


