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SFI-flex på Axel Weüdelskolan - AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Vi vill utveckla en metod för att med stöd av digitala hjälpmedel kunna bedriva flexundervisning på SFI. 
En stor del av eleverna kombinerar studierna med andra aktiviteter såsom arbete, praktik, 
föräldraledighet, m.m. Därför vill vi undersöka hur vi kan underlätta för denna grupp att kombinera SFI-
studier med annan aktivitet och på så sätt nå kursmålen och snabbare integreras i samhället. 

Målgrupp: Elever som har förutsättningar att tillgodogöra sig flexundervisning. Eleverna ska ha god 
datorvana och förmåga att arbeta självständigt. 

Så här har det gått 
Vi har besökt tre skolor som har flexundervisning. 

Utifrån dessa besök har vi utformat och byggt upp en modell för hur flexundervisning kan bedrivas på 
skolan. Vi har utanför projektets ramar startat upp en testgrupp av elever där vi använder modellen. 
Detta har utvärderats i november och beslut har tagits att flexundervisningen ska fortsätta. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Under förutsättning att projektidén implementeras i den ordinarie verksamheten kommer idéerna att 
spridas till övrig personal på skolan på personalmöten och i andra samarbetsforum på skolan, 
utvecklingsgruppen mm. 

Vi har bjudit hit skolorna vi besökte för ett fortsatt utbyte och nätverkande. Våra samarbetspartners t.ex. 
Arbetsförmedlingen, Flykting och integration, Kunskapsnavet m.fl. kommer att informeras via olika 
forum. 

Information om SFI-flex kommer att finnas på hemsidan och i annat informationsmaterial. 

Studie- och yrkesvägledarna på skolan kommer att informera elever som de har kontakt med. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 23 500 

Förbrukat belopp, drift: Resor och boende: 20866 kr litteratur: 1734 kr = 22 600kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Anita Högfeldt lärare SFI Ansvarig rektor/chef: Richard Berkeby 

  



Inspirerande klassrum - AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Efter att vi har fått vår Studiehall iordning till en utvecklande lärmiljö så märker vi att rummet lever upp till 
våra förväntningar. Detta inspirerar oss att söka ytterligare medel att göra iordning fler rum, i detta fall 
två klassrum. Vi ser att en inbjudande lärmiljö i form av färg och form höjer motivation men även 
koncentration för både elever och lärare. Vi vill med digital kateder vidareutveckla lärarnas/elevernas 
digitala kompetens. Läroplanen för vuxenutbildningen trycker på att vi ska bidra till att utveckla elevernas 
digitala kompetens, vidare att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får använda 
digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen, vilket vi tror att detta projekt bidrar till. Se 
länken: https://www.youtube.com/watch?v=DR4_ANrjlf8 

Målgrupp: Elever och lärare på Grundläggande vuxenutbildning. 

Så här har det gått 
Vi fick hälften av de medel vi sökt, alltså till ett klassrum. 

Nu är snart vårt inspirerande klassrum färdigställt. Vi är mycket nöjda med inköp av möbler och övrig 
inredning. De 26 bänkarna är ljuddämpande vilket lärarna redan har märkt effekt av... ett “lugnare” 
klassrum där vi hoppas att eleverna kan koncentrera sig bättre och därmed få mer arbetsro. Vi valde 
bänkar för att klassrummet ska vara så flexibelt som möjligt. Vid provsituationer behöver eleverna sitta 
en och en. I vardagen kan bänkarna flyttas ihop två och två, fyra och fyra eller hur man nu vill gruppera 
sig. 

Klassrummet har fått nya, fräscha lamellgardiner som färgmatchas av stolarna och de magnetbärande 
skrivtavlorna. Vi väntar fortfarande på ett höj och sänkbart bord där de elever som av olika anledningar 
vill/ behöver stå och arbeta kan göra det. 

Strax innan jul kom då den efterlängtade digitala katedern!! Vi var en handfull personal som hade 
möjlighet att vara med på genomgången av katederns funktioner när Anders Wik från Wikona gick 
igenom dem. Vi passade även på att filma c:a en timme av genomgången så vi kan delge våra kollegor 
dess funktioner. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Vi har tagit foton under tiden som klassrummet har fått sin förvandling. Jag tänker sammanställa ett litet 
bildspel i appen Book Creator och lägga ut det i iBooks där de som vill kan se hur arbetet har fortskridit. 
Vad det gäller den digitala katedern så kommer jag att undan för undan försöka sätta mig in i dess 
funktioner och sprida dem vidare till arbetslaget. Vi har sagt att jag visar någon funktion då och då på 
våra arbetslagsträffar. Richard var med på genomgången av katedern och kommer också att använda 
den på AWs APT för att all personal ska bli nyfikna på katedern. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, investeringar: 135 000:- 

Förbrukat belopp, investeringar: Hela summan är förbrukad. 

(Har överskridit budget med 18 923:-. Den summan kommer att belasta AWs budget enligt 
överenskommelse med Richard). 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Specialpedagog/ lärare Monica Enberg Ansvarig rektor/chef: Richard Berkeby 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DR4_ANrjlf8


Naturvetenskap o matematikstuga -AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Hösten 2017 började gymnasiekurser i fy, ke och bi återges på komvux i Kalmar. Det är kurser som 
kräver mycket tid och många elever har stort behov av stöttning. Tanken med att starta en "stuga" är att 
skapa en plats dit elever kan gå för att få hjälp och stöd i sina studier inom naturvetenskapliga ämnen 
och matematik. På denna tid ska eleverna ges möjlighet att erhålla kunskaper bl.a. genom ett laborativt 
arbetssätt och möjlighet till att arbeta över ämnesgränserna kommer att utnyttjas och utvecklas. 
Laborationer utförs idag på Lars Kaggskolan och kommer att fortsätta vara placerade där men med ett 
enklare laborationsmaterial på plats i våra lokaler ökar möjligheten att förbereda och även göra vissa 
laborationer på plats här där eleverna finns. Detta skapar enkelhet både för elever och lärare samt ökar 
möjligheten att fånga upp elever som missat något moment. 

Målgrupp: Målgruppen är elever som läser ma/fy/ke och biologi 

Så här har det gått 
Under året har laborationsmaterial införskaffats och ett samarbete mellan matematik, fysik, kemi och 
biologi har upprättats. Flera laborationer kan idag utföras i egna lokaler och elever behöver inte förflytta 
sig till annan skola för att laborera vid varje laborationstillfälle. En flexibilitet har på så sätt skapats för 
eleverna och deras studier. Det underlättar även för undervisande lärare att kunna hålla enklare 
laborationer och laborationsförberedande lektioner på Axel Weüdelskolan. 

Eleverna har varit nöjda med den extra möjlighet som detta projekt erbjudit. De tycker det är bra att få 
flera tillfällen då de kan få göra sina laborationer och de tycker det är bra med ett extra tillfälle i veckan 
då de kan få hjälp i flera ämnen samtidigt under ett lektionstillfälle. Alla extra insatser ökar möjligheten till 
måluppfyllelse. Denna tid varje vecka har gett oss lärare möjlighet att ge stöd och möta fler elever än vi 
kunde innan. Så på sikt tror jag att detta är en bra satsning för att hjälpa våra elever till en bättre 
måluppfyllelse. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Iden kommer att leva vidare genom att vi fortsätter arbeta utefter den ursprungliga tanken. Material 
kommer att fortsätta köpas in allt utifrån vad budget medger och arbetssättet kommer på så sätt att 
utvecklas och permanentas. Att ge en närhet och en flexibilitet i laborationsbaserat arbete inom 
naturvetenskapliga ämnen. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 36 200 

Förbrukat belopp, drift: 36 200  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Maria Wennerström Ansvarig rektor/chef: Kenneth Johansson 

  



Normkritik i vardagen - KSGYF 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Syftet var att ge personalen verktyg för att tänka genus och normkritik i sitt arbete med elever, men som 
samtidigt blir användbart för dem själva. 

För år 2018 valde pridegruppen att ha ett tema för prideveckan och syftet var då att ringa in ett område 
inom hbtq-frågorna som förbundets personal skulle arbeta med under denna vecka. Temat var 
normkritik och var tänkt att genomsyra hela veckan. Vi uppmanade alla lärare att anamma temat under 
veckan med fokus på hbtq. I år valde vi därför att ha ett mindre pride-program och enbart ta in en extern 
föreläsare för alla årskurser i gymnasiet för att se till så att alla elever får ta del av något under 
prideveckan. Pridegruppen lämnade, likt tidigare år, över ansvaret med pridearbetet på varje arbetslag 
men vi gav förslag på ett upplägg som varje arbetslag kunde anamma. I och med detta upplägg skulle 
klasserna få ta del av film, litteratur, värderingsövningar m.m. på olika sätt under temat normkritik. 

Samtidigt ville vi att personalen skulle få kompetensutveckla sig inom hbtq-frågor och normkritik. Vi 
valde då att ta hit Genusfotografen som föreläste om normkritik och bilder. Vi bjöd in all personal inom 
förbundet. 

Målgrupp: Elever och personal 

Så här har det gått 
Vi hade en obligatorisk föreläsning Alla är genusfotografer med Genusfotografen/Tomas Gunnarsson för 
all personal i Kalmarsalen. Av 262 medarbetare som svarade på vår enkät (665 anställda i förbundet) så 
var det 173 som deltog i föreläsningen. Här får vi räkna med en felmarginal då många medarbetare inte 
svarat på enkäten. Föreläsningen var uppskattad av dem som var där men vi som arrangörer hade 
önskat att fler från personalen deltagit. 

För eleverna så hade vi fyra tillfällen i Kalmarsalen där Hampus Nessvold höll föreläsningen “Ta det som 
en man” för samtliga gymnasieelever på Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. 
Flertalet av eleverna tycker att föreläsningen var mycket bra till bra (63,9 %) och det var flest kvinnor 
som gav föreläsningen gott betyg (77,3 % av kvinnorna svarade mycket bra). Vissa elever blev 
provocerade av innehållet vilket går att läsa sig till i kommentarerna i enkäten. Den övervägande delen 
av elever som tyckte att föreläsningen var dålig 6,9 %, är av manligt kön (11,8%) eller har uppgett 
“annat” som sin könstillhörighet (30 %). Det som framkommer i enkätsvaren är att eleverna inte har fått 
ta del av så mycket aktiviteter eller undervisning där temat framkommer. 

Verksamhetsutvecklingspengarna stod också för kostnaderna för pynt inför prideveckan men det mesta 
av pengarna gick till lokalkostnader för föreläsningarna. Den avsatta budgeten, exkl. VUF-pengar, för 
prideveckan täckte endast föreläsningskostnaderna. 

En uppdaterad banderoll med ny logotype togs också fram till pridetåget. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Prideveckan är redan en årlig återkommande aktivitet med syfte att uppmärksamma 

hbtq-perspektivet genom riktade aktiviteter. Enligt prideenkäten så kan vi tydligt se att detta ämne är 
något som vi behöver jobba mer med bland eleverna men också bland vår egen personal. Vi märker att 
information och kunskap är något som saknas och vi tänker att varje föreläsning eller programpunkt som 
berör hbtq-frågor ger möjlighet för frön att börja gro. 

Därför kan vi aldrig sluta sprida mer information och ge mer kunskap i dessa frågor. Vi har genom årets 
upplägg märkt att stora föreläsningar med bra föreläsare sätter sig i medvetandet hos elever och att det 
är ett bra koncept. 

Prideveckan har en egen budgetpost, men om gymnasieförbundet ska kunna fortsätta att göra aktiviteter 
under veckan, som ska nå alla elever (förbundsövergripande) så behöver budgeten ökas. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 50 000 :- 

Förbrukat belopp, drift: 44 834 :- Beviljat belopp, investeringar: 



Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Jenny Herlin, kommunikatör & Anne Hegender, lärare Ansvarig 
rektor/chef: Joachim Håkansson  



Elevhälsa på schemat för IMS-elever - JN 

Projektidé, syfte, innehåll, upplägg och målgrupp 
Eleverna på IMS-programmen är en extra utsatt grupp när det gäller ohälsa. Många har varit med om 
trauman i samband med sin flykt och många är påverkade av den mycket utdragna 
migrationsprocessen. Att stärka deras hälsa är av avgörande betydelse för långsiktig integration och ett 
lärande för framtiden. Elevhälsan är en viktig pusselbit i denna process. 

Hälsosamtal som gjorts bekräftar att eleverna har dålig kunskap om sin hälsa, det gäller såväl psykiska, 
fysiska, sociala och sexuella aspekter. Många av eleverna har andra värderingar och normer vilket gör 
det svårare för dem att förstå, tolka och ta till sig kunskap och information. De “tjejgrupper” vi haft under 
inledningen av terminen visar också tydligt vilket behov som finns av samtal och ökad kunskap. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har också beslutat att man ska jobba förebyggande när det gäller ANDT-
frågor. Vi vet att IMS-elever har andra risk- och skyddsfaktorer än svenskfödda elever och att det därför 
krävs ett annat upplägg. Vi, elevhälsan, tog därför fram ett förslag på hur ett sådant upplägg kunde se ut. 
Förslaget var att ge IMS-eleverna schemalagd tid för elevhälsa, en timme per vecka och klass. 
Lektionerna skulle utgå från olika teman, till exempel fysisk hälsa, psykisk hälsa, ANDT, 
stress/avslappning, självkänsla/självförtroende, rättigheter/skyldigheter, värdegrund (t.ex. jämställdhet), 
relationer, studieteknik, sociala medier och yrkesinformation. 

Lektionerna skulle, enligt förslaget, hållas av oss som finns på skolan: Skolsköterska, kurator, 
specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Att ha ett tryggt nätverk med pålitliga och engagerade 
vuxna är något av det mest grundläggande i ett förebyggande arbete. 

Vi räknade med att projektet inledningsvis skulle ta mycket tid, men upplägget innebär att vi arbetar mer 
förebyggande, vilket vi hoppades skulle bidra till att minska belastningen på elevhälsan i ett senare 
skede. Insatsen kommer också, menade vi, underlätta arbetet kring eleverna när de påbörjat de 
nationella programmen. 

Målgrupp: IMS-elever och IMS elevhälsoteam. 

Så här har det gått 
Projektet inleddes i höstas och fortsätter under våren. Vi har således bara kommit halvvägs, och den 
fulla utvärderingen måste göras senare. 

Inriktningen och ambitionen fick tidigt justeras av flera skäl. Det visade sig tyvärr inte vara 
schematekniskt möjligt att lägga in lektionerna på fast plats i schemat. Istället fick lärarna “dela med sig” 
av lektionstid där det passade. Detta fungerade bra och vi kunde under hösten genomföra fyra lektioner i 
fyra olika klasser, sammanlagt 16 lektioner. Ursprungligen planerades projektet av en kurator och en 
skolsköterska, men kuratorn fick inför hösten andra program och hennes ersättare arbetade bara 50 
procent på grund av sjukskrivning. 

Därmed sprack tanken på att genomföra projektet med hela elevhälsan som resurs. Många av 
lektionerna var planerade att hållas av kuratorn. Under hösten har därför projektet genomförts endast av 
skolsköterskan. 

Lektionerna har varit inriktade på översiktlig kunskap om hälsa, om fysisk hälsa, om psykisk hälsa, 
avslappning och om stress, oro, kost och rörelse. Lektionerna planerades under sommaren och ett 
anpassat utbildningsmaterial i form av lektionsspecifika foldrar togs fram. Responsen och 
engagemanget från eleverna har generellt sett varit mycket positivt. Även om det inte alltid är enkelt att 
få 20 elever att hålla koncentrationen i 60 minuter. Men det har varit spännande och givande. 
Kunskapsluckorna bland IMS-eleverna är tydliga och det har framförts många och intressanta frågor på 
de lappar som skolsköterskan uppmanat dem att skriva. Särskilt när vi kommit in på ämnen som handlar 
om sex och samlevnad. 

En annan reflektion är att lektionen med avslappning blev väldigt lyckad. De flesta av eleverna hade 
aldrig gjort en avslappningsövning och det blev uppenbart att lektionen hade effekt. 

Av naturliga skäl har lektionerna hållit sig på ett ganska övergripande plan, men i många fall är det tydligt 
att innehållet fått eleverna att börja reflektera över hälsa och kroppens funktioner på ett nytt sätt. Många 
av eleverna har efteråt sökt upp skolsköterskan för att ställa fler frågor, inte minst när det gäller just sex 
och samlevnad. 



Under våren planerar vi att fortsätta projektet med ytterligare fyra lektioner per klass. Då blir det med 
inriktning på sex och samlevnad samt ANDT. Vi kommer också att ordna föreläsning för IMS-eleverna 
med Sarah Mohammed för att bygga på kunskaperna inom social hälsa. 

Sarah Mohammed kommer bland annat att tala om värdegrund och hedersfrågor. Det ansvarar kuratorn 
för. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Den frågan är egentligen för tidigt ställd eftersom projektet fortsätter under våren. Först när alla 
aktiviteter genomförts vet vi vad som fungerat och inte fungerat och vad vi bär med oss vidare. Men 
funderingar finns förstås redan nu. De handlar bland annat om hur vi kan involvera idrottsläraren i vissa 
av dessa frågor, till exempel när det gäller betydelsen av rörelse och avslappning. 

En slutsats man redan nu kan dra är, att behovet av hälsokunskap bland IMS-eleverna är stort. Och att 
det här är en viktig uppgift för oss i elevhälsan att ta oss an och fortsätta utveckla. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 50 000 kronor 

Förbrukat belopp, drift: 50 000 kronor 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Cecilia Enström skolsköterska Ansvarig rektor/chef: Helena Swahn Håkansson 

  



Funktionell lärmiljö BF, sal F5 - JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Barn- och Fritidsprogrammet på Jenny Nyströmsskolan önskar utrusta klassrummet F5 som ett projekt 
för att skapa en inspirerande pedagogisk, digital lärmiljö med full funktionalitet avseende sittplatser 
lämpliga för såväl vanligt lektionsarbete som för provsituationer vid t.ex. nationella prov. Anledningen till 
att vi just riktar oss mot klassrummet F5 är att vi har ett ökande behov av fullstorleksklassrum med 32 st. 
enskilda arbetsplatser. F5 skulle fungera som ett komplement till det redan iordningställda klassrummet 
F1 och BF institutionen. 

Målgrupp: Målgruppen kommer att vara samtliga skolans elever och lärare som blir schemalagda där, 
ingen nämnd, ingen glömd. 

Så här har det gått 
Det har gått bra. Klassrummet uppfyller idag de önskemål och tankar kring den pedagogiska och digitala 
lärmiljö vi önskade åstadkomma. Det har blivit ett gemytligt och inbjudande klassrum idag som väl 
lämpar sig för ordinarie undervisningssituationer och provsal med klasser upp till 32 elever. Bänkarna är 
lätta att arrangera om så att möbleringen lätt kan ställas i ordning för tänkt undervisningsgrupp. Två 
projektorer är också bra ur ett lärar- och elevperspektiv. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Genom att visa upp vår nya sal samt att många lärare och klasser har sin undervisning i sal F5 så 
inspireras många av vår idé och många får ta del av den utomordentliga funktionaliteten. 

Budget 
Beviljat belopp, drift: 265 000kr 

Förbrukat belopp, investeringar: 194 053kr (Blev lite billigare än vad vi räknat med då 
klassrumsmöblerna var tvungna att följa skolans riktlinjer och blev “standardiserade”) 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Carl Stenström, Lärare Sv/ Eng samt Lena Lavi, program- föreståndare BF. Ansvarig 
rektor/chef: Helena Swahn-Håkansson 

  



Integration och genus - BF IMS - JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
I september 2017 genomförde Barn- och Fritidsprogrammets inriktning Fritid och Hälsa åk 3 en 
aktivitetsdag för IMS-programmet ute på Elverslösa med Digeridoo som medarrangör. Dagen blev 
mycket lyckad och uppskattad av både IMS-eleverna och BF-eleverna som agerade ledare. 

Vid BF:s diskussioner efteråt framkom att flera av eleverna hade reagerat på att pojkarna på IMS-
programmet gärna “tog över” aktiviteterna så att flickorna inte fick samma möjligheter att delta. BF:s 
fritid- och hälsa-lärare har under året planerat att göra en studieresa med Fritid och hälsainriktningen åk 
3 i maj 2018. 

Efter IMS-dagen har vi också diskuterat med lärarna på IMS-programmet kring att göra resan 
tillsammans med flickorna på IMS som ett gemensamt integrations- och genusprojekt. Vi vill knyta an till 
elevernas reaktioner och upplevelser på IMS-dagen och öka möjligheterna till integration mellan 
elevgrupperna i en mindre grupp. Då det ofta, oavsett kulturell bakgrund, är pojkar som tar för sig vill vi 
ge flickorna på IMS möjlighet att utan pojkarna prova på frilufts-aktiviteter och utmana sig själva och låta 
BF-gruppen ta ansvar för planering utifrån sina kursmål så att alla eleverna får en spännande och 
utvecklande dag med olika inriktningar. 

Vi ser studieresan som en stor del i elevernas utbildning genom de olika kurserna och som ett 
integrations- och genusprojekt i enlighet med förbundets övergripande mål där alla elever får möjlighet 
till personlig utveckling på många plan. 

Slår resan väl ut vill vi naturligtvis kunna använda konceptet till kommande elever inom programmen. 

Målgrupp: Barn- och Fritidsprogrammet inriktning fritid åk 3. Alla flickor på IMS-programmet på JN 

Så här har det gått 
Projektet genomfördes som planerat där eleverna på BF planerade resan utifrån olika ansvarsområden 
och bjöd in IM-programmets flickor vid en gemensam träff. Vi hade räknat med ca 12 IM-elever men det 
visade sig att det var 28 tjejer i de olika IM-klasserna och givetvis ville vi att alla skulle få följa med så vi 
fick planera om lite. 

Resan genomfördes i maj -18 med totalt 35 elever och 4 personal. Dagen på Isaberg innehöll en guidad 
tur på anläggningen, klättring i höghöjdsbana, hinderbana, friluftsmatlagning och egen tid för frivilliga 
aktiviteter tillsammans. 

Tanken att integrera IM-elever med BF-eleverna fungerade bra. Framför allt vid höghöjdsbanan såg vi 
hur alla elever hjälptes åt och motiverade varandra att klara av banorna. Det var också härligt att se hur 
IM-flickorna verkligen kämpade med banorna och hur några som först inte alls ville vara med, tack vare 
duktiga guider och motiverat peppande, till slut ändå vågade och lyckades och hade riktigt roligt! Vid 
övriga aktiviteter grupperade sig eleverna själva och valde då i första hand sina egna kamrater, men det 
förekom också samtal mellan grupperna som vi uppmuntrade och efteråt har vi märkt hur eleverna som 
deltog hejar och ler mot varandra i skolans korridorer. 

Efter resan skrev BF-eleverna en rapport om sitt arbete och redovisade för BF åk 1 Fritid och 
hälsainriktning. 

Reflektioner från eleverna; 

...Det var jätteroligt. Det var första gången som jag klättrade. Roligt att blanda barn och fritid med IMS. 
Det var spännande, en del vågade inte. 

...Innan vi åkte var jag lite nervös och när vi kom fram vågade jag först inte vara med. Personalen och 
BF-eleverna övertalade mig att våga testa. Jag är glad att jag följde med på resan. Jag fick göra en del 
saker som jag inte skulle prova annars. Tack så mycket. 

... Det var bra att vi bara var tjejer som åkte. Man vågar lite mer när inte killarna tittar på. 

...Jag vill träffa svenska elever oftare. Det skulle vara bra ifall de ställde frågor om sådant som de undrar. 

...Jag tyckte att det var roligt och spännande. Jag har aldrig provat på detta innan så det gjorde det extra 
roligt. Det var även roligt att få lära känna IMS-tjejerna lite. 



...Det var en väldigt rolig upplevelse eftersom jag inte gjort något liknande innan. Resesällskapet var 
också bra, alla verkade ha kul och det var trevligt att få lära känna andra under resan. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Vi diskuterar och planerar för nya aktiviteter mellan programmen. Vi är alla överens om att projektet slog 
väl ut och att det är värdefullt att göra gemensamma aktiviteter för att öka förståelsen mellan grupperna 
och utveckla praktiska kunskaper inom de mål våra kurser innehåller. 

Vi har redovisat projektet för våra respektive arbetslag för att inspirera fler att göra gemensamma 
aktiviteter. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 32 280 

Förbrukat belopp, drift: 16 779:36 

Eftersom gruppen med IM-elever blev mer än dubbelt så stor mot vad vi räknat med kunde vi bara boka 
två aktiviteter mot planerade 3 för att alla skulle hinna med att utföra dem. Vi valde då bort den dyraste 
aktiviteten och därmed blev kostnaden ändå lägre än vad vi planerat. 

Kostnader; 

Mat Maxi 685:36 

Aktivitetsavgift + guidning Isaberg 35 pers á 160 kr 5.600:00 

Buss tor. Isaberg  10.494:00 

Summa: 16.779:36 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Catarina Jonsson, lärare Ansvarig rektor/chef: Helena Swahn-
Håkansson 

  



Öland tur och retur del 2 - JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Projektidén är att HT15 tillsammans med IMS 17D och IMS 17E genomför en studieresa till Öland under 
maj månad. Syftet med projektet är att eleverna genom praktiska övningar i verklighetstrogen miljö ges 
möjlighet att utveckla sina kunskaper inom områden där värdskap, service och kommunikation är 
centrala. Projektet syftar också till att skapa ett forum där det finns möjlighet för eleverna att dela och 
utveckla gemensamma erfarenheter och etablera nätverk mellan de olika programmen. 2017 
genomförde vi ett liknande projekt och anledningen till att vi nu vill arbeta med samma idé är att vill ta 
vara på de erfarenheter vi fick under förra årets resa och utveckla projektet ännu mer. 

Målgrupp: Målgrupperna är HT15 på hotell- och turismprogrammet samt IMS 17 

Så här har det gått 
I maj 2018 genomförde HT15 på hotell och turismprogrammet en guidad Ölandstur. Resan startade 
redan några veckor innan själva resan i syfte att grupperna HT15 och IMS 17 skulle lära känna 
varandra. Eleverna på HT-programmet bjöd in till informations- och lära känna träffar där HT-eleverna 
under lättsamma former informerade om Öland, team-bilade samt bjöd på fika. Själva resan avgick från 
skolan och redan här fick eleverna möjlighet att agera som riktiga guider då de räknade in och 
välkomnade eleverna samt genomförde guidningen runt södra Öland. Eleverna var noga med att blanda 
sig så att det blev en IMS elev och en HT-elev som satt tillsammans i syfte att lära känna varandra och 
öka integrationen. 

Under turen stannade vi på flera tillfällen och guidade på spännande platser. Huvudstoppet var vid 
Öland Södra udde och Långe Jan, här fortsatte guidningen och vi bjöds på lunch. Dagen fortsatte 
tillbaka och via östra sidan av Öland med några stopp på vägen. Dagen var mycket lyckad och eleverna 
från de olika klasserna fick möjlighet att interagera med varandra under lättsamma former. Alla var 
mycket nöjda och glada efter dagens heldagstur runt Öland. Under projektets gång skrev eleverna en 
logg så att vi kunde följa hur projektet löpte på och så att vi kunde följa hur det fortskred. Vi hoppas och 
tror att vi tillsammans har skapat en lite mer naturlig mötesplats för nätverkande mellan eleverna i syfte 
att öka integrationen, öka förståelsen grupperna 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Efter avslutat projekt redovisade eleverna på HT-projektet sina erfarenheter 

inför åk 1 och åk 2 i syfte att visa på hur projektet genomfördes och utvecklades. Projektet 
marknadsfördes på HT-programmets facebooksida samt på skolans hemsida. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 20 000  

Förbrukat belopp, drift: 13 600 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Agneta Everbrand Ansvarig rektor/chef: Anna Olsson 

Ekonomisk redovisning: 

VUF projekt nr 5283 Öland ToR 

Datum  Händelse Summa 
20180508 Maxi Fika - lära känna möte 

HT15 och IM-klasserna 
503.20kr 

20180515 Maxi Fika - lära känna möte 
HT15 och IM-klasserna 

140.35 

20180522 Maxi Fika 71.60 
20180523 Maxi Fika 508.95 
20180528 Maxi Råvaror inför bakning 

med gruppen 
375.20 

20180531 Maxi Konferensfika 480.85 
20180521 Bergkvarabuss Buss till resan på Öland 5800 ex moms 
20180521 Fågel Blå Mat på Öland 5437.50 ex moms 
20180521 Fyren Inträde 580 



20180614 Maxi Fika 366,27 
20180615 Maxi Fika 136.08 
Summa   13600 

 

Kontots saldo vid dagens datum 14/12 2018 är 6400kr 

  



Bulb - ett multimodalt uttryckssätt - JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Genom Scoolia, som stöttar Biuonline med de tekniska delarna av studiehandledningen, har tre lärare 
på Jenny Nyströmsskolan haft möjlighet att vara med i ett nytt pilotprojekt med det digitala verktyget 
Bulb. Projektet var mycket uppskattat av både oss tre lärare och de klasser som fick möjlighet att prova 
Bulb. Ur elevernas perspektiv kan man säga att Bulb, och det material de sammanställer där, blir en 
slags digital portfolio. Ur ett lärarperspektiv blir det utbyte av erfarenheter och nya tillfällen till kollegialt 
lärande. Bulb har funktioner som kompletterar Google Classroom. Medan Google Classroom fokuserar 
på struktur, kommunikation och inlämningsuppgifter, fokuserar Bulb på produktion, uttryck och 
skapande. Dagens elever växer upp med film och andra multimodala texter som några av sina främsta 
informationskällor. Dagens elever är vana vid att läsa och skriva texter som kombinerar olika 
uttrycksformer, men saknar verktyg att diskutera och analysera dem. Genom att få tillgång till att 
använda mer multimodala verktyg i sina egna redovisningar och inlämningsuppgifter ges eleverna större 
möjligheter att uttrycka sig på ett tydligare sätt. Ett sätt som passar den yngre generationen. Dessutom 
utvecklar elever olika slags kunskaper när de får använda både skrift, bild, ljud och rörelse i sina texter. 
Möjligheterna med multimodalt arbete gör att språk- och textbegreppet vidgas. Att ta till sig ny teknik och 
nya arbetssätt är något lärarna inom gymnasieförbundet är duktiga på. Guldtrappan är ett tydligt bevis 
på hur duktiga vi är! Men det finns områden där vi kan utvecklas och bli ännu bättre. Det multimodala 
lärandet är ett sådant område. Lärarnas lärande och vårt behov av lärande är en nyckelfaktor för att 
elevernas lärande ska nå så långt som möjligt. För övrigt kan Bulb verka som ett stöd vi implementering 
av programmering i skolan genom utmärkta möjligheter till visualisering. 

https://www.bulbapp.com/u/jenny-nystr%C3%B6msskolan-se-case-impactstudy 

Målgrupp: Total pilotgrupp av lärare och elever upp till 200 personer. Troliga program som kommer att 
prova verktyget är ES, HT, BF och IMS. 

Så här har det gått 
Inför projektet vidtalade jag sju kollegor som jag upplever har ett starkt engagemang att driva 
utvecklingen vidare. Alla var mycket intresserade av att delta i projektet. 

Innan sommarlovet hade vi en träff där vi var uppkopplade mot Bulbs huvudkontor i London där 
grunderna i Bulb gicks igenom. 

Under hösten skulle vi börja jobba med verktyget i någon av våra grupper och jag försökte under 
upprepade tillfällen samla gruppen för att stämma av hur vi skulle jobba vidare. Dessvärre visade det sig 
att samtliga kollegor är mentorer i ettor där det finns många elever med särskilda behov. Detta gjorde att 
arbetet med projektet fått stå tillbaka under höstterminen. 

Jag har tillsammans med Anders Alsegård använt Bulb i vår klass och eleverna är mycket nöjda med 
det. Vi har bland annat jobbat med ett projekt som finns att läsa om på Bulbs egen sida. 

https://www.bulbapp.com/u/jenny-nyströmsskolan-se-case-impactstudy?sharedLink=1cef66d e-a20b-
4398-b9a2-11b1b1d1e98b 

Flera av mentorerna kommer att använda Bulb under vårterminen och Anders och jag kommer att 
fortsätta med våra elever. Eleverna är nöjda och tycker att deras presentationer och arbeten blir 
proffsigare när de använder Bulb. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Dessvärre tror jag att tidsbrist gör att några av kollegorna inte riktigt satt sig in i Bulb. Jag uppfattar det 
som att många tycker att det räcker med de verktyg vi redan har. 

Själv kommer jag att fortsätta använda Bulb med mina elever i de situationer det passar och jag vet att 
några kollegor i projektet har färdiga planer för hur de ska använda Bulb i sin undervisning. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 50 000 

Förbrukat belopp, drift: 41 000 Beviljat belopp, investeringar: 

Förbrukat belopp, investeringar: 

 

https://www.bulbapp.com/u/jenny-nystr%C3%B6msskolan-se-case-impactstudy
https://www.bulbapp.com/u/jenny-nystr%C3%B6msskolan-se-case-impactstudy?sharedLink=1cef66de-a20b-4398-b9a2-11b1b1d1e98b
https://www.bulbapp.com/u/jenny-nystr%C3%B6msskolan-se-case-impactstudy?sharedLink=1cef66de-a20b-4398-b9a2-11b1b1d1e98b
https://www.bulbapp.com/u/jenny-nystr%C3%B6msskolan-se-case-impactstudy?sharedLink=1cef66de-a20b-4398-b9a2-11b1b1d1e98b


Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Marie Wolke Ansvarig rektor/chef: Anna Olsson 

  



Teknikkomplettering för TV redaktion - JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Syftet med projektet är att integrera olika kulturer, program, kurser, personal och elever i digital 
mediaproduktion. Projektet har också som syfte att marknadsföra Jenny Nyströmsskolan kontinuerligt 
med rörliga bilder, en kanal som vår primära målgrupp uppskattar. Något som, om det ger ett lyckat 
resultat, även kan utvecklas att innefatta fler skolor och verksamheter inom Kalmarsunds 
Gymnasieförbund, Vi avser att med en fungerande TV redaktion erbjuda i första hand Jenny 
Nyströmsskolan möjlighet att med rörliga bilder visa upp sin pedagogiska miljö med elever och lärare. Vi 
avser att kontinuerligt sända nyheter från skolan externt via skolans hemsida och sociala medier. 
Möjlighet ges även till integrerande arbete och att sända på flera olika språk då skolan har tillgång till 
elever från flera olika länder. Alla olika program och inriktningar samt skolans personal erbjuds 
möjligheter att delta i program och sändningar. Målsättningen är att ge en ärlig och positiv bild av hela 
Jenny Nyströmsskolans utbildningsutbud. Projektet är framåtsyftande, det är en ny typ av utmaning för 
både elever och lärare och annan personal, som bidrar till att nya tankar och idéer sprids. Det är också 
framåtsyftande på så sätt att om modellen fungerar, kan det utvecklas till att innefatta även andra skolor 
i förbundet och stärka marknadsföringen och hela förbundets varumärke. Det är också en utveckling 
tvärvetenskapligt, då flera olika elever och lärare från olika program och kurser kan utvecklas 
tillsammans. Programidéer utvecklas och har innehåll från flera olika ämnen. Jenny Nyströmsskolan 
stärker samtidigt sitt varumärke och sin attraktion, en skola som idag behöver all attraktionskraft man 
kan tänka och realisera pga. av elevtapp. 

Målgrupp: Målgrupp för sändningarna - är: Externt alla som är intresserade av att ta del av 

vad Jenny Nyströmsskolan utbildar i och vad vi gör på skolan. Elever och föräldrar i åk 8 och 9, 
studievägledare samt samhället i övrigt kommer få ta del av livet på skolan. Internt - vi gör det för att alla 
på skolan ska kunna hålla sig uppdaterade om vad de andra program och kurser gör. Ge och ta idéer av 
varandra. Integrera med varandra mellan program och kurser. Bygger på samarbete mellan olika 
ämnen. Vi vill låta skolan få ett ansikte utåt på ett nytt sätt som tilltalar vår primära målgrupp, men som 
även är en tilltagande kanal för många i samhället. 

Så här har det gått 
Uppdateringen av utrustning i Vår Film och TV redaktion har inneburit att vi har haft möjligheter att få 
igång flera olika typer av livesändningar och produktioner från vår Film och TV studio på Jenny 
Nyströmsskolan. Skolan syns nu med fler rörliga bilder, viralt, i flera olika kanaler t ex You Tube, 
Facebook och på Jenny Nyströmsskolans hemsida, men även i Jennys nya skolapp Jenny Skol APP. 

1. Jenny klubben - ett livesänt program, publicerat via Jenny Nyströmsskolans hemsida. Jennyklubben 
är ett livesänt studioprogram som har producerats, redigerats och publicerats på Jenny Nyströmsskolans 
You Tube kanal och på Jenny Nyströmsskolans hemsida. VT 2018 har 8 program producerats, varav de 
bästa ligger kvar på hemsidan för repris. 

Programmet har inneburit samarbeten mellan olika utbildningsprogram, och inriktningar. Hela skolan har 
haft möjlighet att delta i programinnehåll, och det är ett projekt som vi hoppas kunna fortsätta att driva 
framåt för att utvecklas. Jennyklubben producerades av ÅK 2 och 3 elever på ESMEDIA tillsammans 
med ESTEATER, och har gett skolan möjlighet att synas externt i en social kanal som ungdomar 
använder. (https://www.gyf.se/sv/jennynystromsskolan/Aktuellt1/Premiar-for-JENNYklubbens-livesandni 
ng). 

2. Livesänd Stå-Upp studio under Gymnasiemässan. 

Tack vare utrustningen vi köpt in har det varit möjligt att livesända Stå-Upp studio från Gymnasiemässan 
från Jenny Nyströmsskolan. Livesändningen gick ut via Facebook under själva Gymnasiemässan, för de 
som eventuellt inte kunde ta sig hit, men också som en teaser för att locka till sig ytterligare elever att bli 
nyfikna på vad som händer på Jenny Nyströmsskolan. 

3. Medverkan från Jenny Nyströmsskolan på PRIDE-veckan scenens LED-skärm. Jenny 
Nyströmsskolan deltog i sändningar på Prideveckans LED skärm, som syntes utåt till alla PRIDE - 
deltagare. 

4. RUGBY-sändning Live, i 24Kalmar.se 

Elevkåren på Jenny Nyströmsskolan har tillsammans med ESMEDIA fått möjlighet att återta 
rättigheterna att producera och sända skolornas Rugbymatcher från och med HT 2018 och framåt. Avtal 
har skrivits mellan kårerna i Kalmarsunds gymnasieförbund och publicisten 24 Kalmar. 

https://www.gyf.se/sv/jennynystromsskolan/Aktuellt1/Premiar-for-JENNYklubbens-livesandning
https://www.gyf.se/sv/jennynystromsskolan/Aktuellt1/Premiar-for-JENNYklubbens-livesandning


Rugbyproduktionen 2018 gick ut direkt via 24kalmar.se och sågs av över 10 000 aktiva användare. 
Finns också i repris att se på You Tube. (https://www.youtube.com/watch?v=YHdT5BBcFaw&t=5680s) 

5. Jennyhjälpen 2018. Under v 51 anordnade ES-programmet tillsammans med inbjudna gäster på 
Jenny Nyströmsskolan ett välgörenhetsevent, där man samlade in pengar till Musikhjälpen på temat 
“Alla har rätt att fungera olika”. Programmet bestod av livesänd webbstudio, galaföreställning, 
konstauktion mm enligt program i PDF här 
(https://www.gyf.se/Global/Jennynystromsskolan/Aktuellt/Jennyhjalpen%20Affisch%20A2_v6.pdf?epslan
guage=sv) 

Insamlingen gav över 10 000:- kronor till Musikhjälpen, och bidrog till att uppmärksamma Jenny 
Nyströmsskolan ytterligare viralt i mediekanal som tilltalar vår huvudmålgrupp ungdomar. Ett event som 
vi också hoppas kunna fortsätta med och utveckla mer och mer mellan de olika programmen på skolan. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
All livesändning och annan Film och TV produktion inom förbundet kan genomföras av ESMEDIA tack 
vare den utrustning vi har kompletterat med. Samtidigt som vi gör skolan, dess utbildningsprogram och 
förbundet mer känt viralt, utvecklas de elever som deltar i produktionerna då det är ett “skarpt läge” både 
innehållsmässigt och produktionsmässigt. Eleverna som deltar kan bara bli fler, och samarbeten kring 
innehållet kan bara breddas. Det finns en stor utvecklingspotential i redaktionen nu tack vare att tekniken 
fungerar bättre än tidigare. 

Digitalt rörligt media, som är ett område som utvecklas mest idag i bl.a. sociala medier, finns nu att tillgå 
för förbundets all personal vid behov. Ambitionen är att utveckla de programidéer som vi har jobbat med 
under 2018, samt att utveckla och bredda verksamheten. Rörliga bilder tilltalar våra ungdomar, och vi 
jobbar för att öka ungas medvetenhet om Jenny Nyströmsskolan och dess utbildningsområden. Vi har 
tack vare VUF bidraget kunnat börja synas mer viralt, och vår strävan är att fortsätta med detta och 
utveckla ungdomars bild av Jenny Nyströmsskolan och Kalmarsunds Gymnasieförbund. Andra skolor 
inom förbundet och andra verksamheter är välkomna med programidéer, bara att höra av sig till 
ESMEDIA eller Jenny Nyströmsskolans marknadsgrupp. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 49 500 

Förbrukat belopp, drift: 49 500  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Ingela Fyreskär Ansvarig rektor/chef: Linda Hammarroth 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YHdT5BBcFaw&amp;t=5680s
https://www.gyf.se/Global/Jennynystromsskolan/Aktuellt/Jennyhjalpen%20Affisch%20A2_v6.pdf?epslanguage=sv
https://www.gyf.se/Global/Jennynystromsskolan/Aktuellt/Jennyhjalpen%20Affisch%20A2_v6.pdf?epslanguage=sv
https://www.gyf.se/Global/Jennynystromsskolan/Aktuellt/Jennyhjalpen%20Affisch%20A2_v6.pdf?epslanguage=sv


Fantastiska Företagsamma Förebilder - LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Projektidén är att bygga upp en organisation för att låta elever på språkintroduktionen på Lars 
Kaggskolan att driva egna företag genom konceptet UF. Syftet är dock inte främst att kunna genomföra 
kursen i sig, utan att hitta vägar för eleverna att lyckas i sin framtid, oavsett om de vill starta eget, läsa 
på universitet eller hitta en anställning. Våra elever kommer enligt statistiken att ha svårare att ta sig in 
på arbetsmarknaden i framtiden än svenskfödda elever. Samtidigt har de med sig erfarenheter som 
andra elever inte har; de kan ha en yrkesutbildning som de aldrig får lov att använda sig av under sina 
dagar i skolan, kontakter i sina hemländer, språkkunskaper utöver svenskan och många andra styrkor. 

Genom att låta eleverna starta ett UF-företag kan de få utnyttja dessa styrkor och samtidigt lära sig det 
entreprenöriella angreppssätt som krävs för att klara en utbildning i Sverige. 

Elever från en del andra länder är vana vid att läraren talar om exakt vad de ska göra, och genom UF får 
de öva på att ta eget ansvar, komma med egna idéer och driva ett projekt från början till slut. Genom att 
genomföra ett UF-år får de dessutom inte bara lärdomar med sig om de vill starta eget i framtiden, utan 
också erfarenheter och referenser som är värdefulla i processen att söka ett arbete. 

Genom att använda språket i ett praktiskt syfte (vilket eleverna ofta efterfrågar) kommer de att lära sig 
en annan del av språket än det de får med sig i skolan. De som kan utnyttja en yrkesutbildning kan lära 
sig “yrkessvenskan” redan under sin tid på språkintroduktionen, vilket kan göra det mycket lättare att 
senare komma in på arbetsmarknaden. 

Vår tanke är att vi som vuxna behöver arbeta mycket extra med företagskontakter för att hjälpa eleverna 
att bygga upp ett kontaktnät - som de sedan har kvar och kan använda sig av. Om de får öva på att ta 
kontakter och ha ett professionellt samspel är det självklart en stor fördel i alla delar av vuxenlivet. Detta 
kräver en del arbetsinsatser som en UF-lärare normalt sett inte har, men kan i långa loppet ge mycket 
stora fördelar både för eleverna, kommunen och Sverige i stort. 

Målgrupp: Vi satsar på att hitta en elevgrupp på 30 elever. Vi vill också skapa ett välfungerande nätverk 
med företagare, inspiratörer, goodwill-ambassadörer, och rådgivare till både elever och personal. Vi 
skulle vilja undersöka om det är möjligt att samarbeta med Linnéuniversitet på något sätt, till exempel 
forskning på entreprenörskap bland nyanlända ungdomar eller med lärarprogrammet. 

Så här har det gått 
Det är svårt att utvärdera projektet eftersom kursen UF håller på fram till sommaren och de saker vi velat 
mäta - elevernas uppfattning kring hur mycket de lärt sig, om det varit roligt, hur många som tjänat 
pengar etcetera - enbart går att kontrollera i efterhand. Vi kommer ändå notera detta i vår eftersom det 
är bra att ha en del kvantitativ utvärdering inför fortsättningen. 

Det vi har upptäckt är att eleverna behöver ännu mer stöd med det administrativa än vi räknat med. 
Detta kommer att kunna effektiviseras nästa år, förutsatt att kursen fortsätter, då vi har med oss 
erfarenheterna från föregående år. Vi har också arbetat med det vi innan kursen visste skulle bli en 
utmaning, att överföra ansvaret från lärare till elev, och det arbetet kommer att bli mer intensivt och 
tydligt för eleverna under våren då de arbetar mer med det konkreta, säljandet. Under hösten har mycket 
tid gått åt till att kunna starta upp; våra elever har senare skolstart och behövde lång tid för att förstå vad 
UF innebär och att besluta sig för att de var redo att lägga ner den tid och ta det ansvar som kursen 
kräver. Om vi hade haft alla som vid något tillfälle varit intresserade hade gruppen varit fler än trettio - i 
dagsläget har vi 6 företag på femton elever. 

Rent praktiskt ser vi att på två lärare är det ungefär vad vi klarar av om eleverna ska få tillräcklig 
stöttning (en erfarenhet som delas av lärarna på Jenny Nyströmskolan). Detta beror självklart på 
svenskkunskaperna men vi är glada att elever som har mycket låg nivå på svenskan ändå gör UF, och 
många av dem vill göra det för att lära sig svenska. Ett företag har redan börjat fundera på att starta eget 
“på riktigt” och vi har elever som sköter UF bättre än de sköter andra ämnen. 

Vi har identifierat några faktorer som påverkat resultatet. Att ha lektioner som ligger mot andra lektioner 
har inverkat mycket negativt. Vi hade ett företag som vi trodde skulle bli mycket framgångsrikt men där 
eleverna valde bort UF eftersom de inte ville missa andra lektioner. För att kunna arbeta två lärare 
tillsammans behövs att kunna träffas utanför lektionstid mer än vad vi hunnit med; det är också en del 
samarbete med UF som har fått prioriteras bort då det varit problematiskt att sätta in vikarier när våra 
elever ändå ska hinna med att nå betyg. 

Vi har varit i kontakt med Linnéuniversitetet som tyckte att det var ett mycket intressant projekt att titta på 
men tyvärr fanns inte möjligheten i dagsläget, speciellt eftersom vi inte har medel för att bekosta 



forskning. En idé som vi har kvar att titta på är att se om lärarutbildningen har möjlighet att på något sätt 
titta på oss. 

Nätverket vi planerat är påbörjat men eftersom processen har behövt få ta tid är vi långt ifrån där vi 
planerat att vara. Detta kommer att fortsätta under våren. Det Draknäste vi körde med representanter 
från Swedbank, UF och Almi (och i samtal med UF-kontoret och andra UF-lärare) visade att många är 
mycket positiva till att samarbeta - men våra elever behöver mycket tid för att klara av att träffa externa 
kontakter och därför har vi inte prioriterat det först under hösten då vi varit tvungna att till exempel se till 
att de får sin affärsplan färdig långt nog. Vi kommer också att åka på studiebesök den 30:e januari och 
har föreläsare som kommer till oss den 24:e januari för att träffa eleverna. Det är två kvinnor som driver 
ett framgångsrikt företag och även har med sig arabiska och persiska - fina förebilder! Vi har bjudit in 
elever från andra skolor (Jenny Nyströmsskolans IMS elever som driver UF företag). 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Vi hoppas självklart att kursen kommer att permanentas och att de elever som drivit företag i år kan vara 
förebilder för nya UF-elever - och om de är kvar på IMS kan de driva företag en gång till, bättre och 
hjälpa andra! Förberedelserna och erfarenheterna är gjorda så om det är ekonomiskt möjligt är det bara 
att fortsätta. Vi hoppas på möjligheter att kunna söka externa medel för att fortsätta om det inte finns i 
organisationen för närvarande. 

Vi kommer också under våren att försöka få till fler samarbeten med externa kontakter och då bjuda in 
medier i så hög utsträckning som går med vår elevgrupp - alla kanske inte får vara med på bild till 
exempel. Första offentliga bilden kom på Almis facebooksida, men vi har tid på oss att visa upp mer! Vi 
har också berättat om våra erfarenheter på en APT precis innan jul och vi lärare har varit med och 
diskuterat med UF centralt och med UF-lärare på andra skolor, i olika kommuner. 

I slutet av läsåret kommer vi att göra en sammanfattning och se till att erfarenheterna finns kvar, och 
även låta eleverna visa upp vad de gjort genom sitt mässmaterial som vi kommer att special sy för att 
kunna ha kvar. Det kan stå på skolan. 

Sedan kommer vi självklart fortsätta att delta i olika typer av lärarnätverk i så stor utsträckning som 
möjligt. Vi har i dagsläget större kunskap om vilka nätverk vi kan delta i. Eftersom Linnéuniversitetet 
uttryckte intresse att undersöka vad vi gör är det en möjlighet vi tittar vidare på, även om det behövs 
medel för att kunna genomföra detta. 

Det viktigaste är dock att Gymnasieförbundet och Lars Kaggskolan lägger de resurser (framförallt 
lärarkostnaderna) för att kunna fortsätta. Då är det inga problem att fortsätta nästa år. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 155 900 

Förbrukat belopp, drift: 99 448,82 

Vi har använt pengar för att ta in vikarier och att stötta eleverna ekonomiskt, då de går IMS får de inte 
sin startavgift som andra elever får och med deras livssituation har de inte heller eget kapital eller lika 
stor möjlighet att få in riskkapital på grund av språkförbistringar. Vi har även investerat i studiebesök för 
oss lärare och föreläsare till eleverna. Dessutom har vi investerat i material som kan användas till vårt 
klassrum på olika sätt. Då vi inte kommer att kunna ha kvar klassrummet har vi valt att investera i 
flyttbart material, och även inhandlat material för att eleverna ska kunna använda det på mässan och 
sedan behålla det för utställning inför nästa år (när det inte finns på annan plats ska det stå i nästa 
klassrum för att visa eleverna vad UF kan innebära och ge en kreativ anda). Allt detta självklart i enlighet 
med det vi angett i ansökan. 

Tillkommer vikariekostnader (Lisa Holm ska korrigera detta) och ytterligare avgifter (i samarbete med 
ekonom (Elisabeth Stening har lagt in dessa). 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Anna Hammarlund, lärare och Emma Kock, lärare 

Ansvarig rektor/chef: Inga Andersson 

  



Integration - ett pilotprojekt - LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Vi vet att integration av nya svenskar i skolan är något som vi måste och bör arbeta aktivt med. Inte bara 
för de nya elevernas skull utan kanske främst för skolan som helhet, i förlängningen också för hela 
samhället och för vår överlevnad som människor på planeten. 

I Läroplanen för Gymnasieskolan står bl.a. att eleven “kan samspela i möten med andra människor 
utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” och “kan leva sig in i och 
förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” 
Alla som arbetar i skolan ska “medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 
ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” och “aktivt främja likabehandling av individer 
och grupper” Samma formuleringar finns i Gymnasieförbundets styrdokument och målbeskrivningar. 
T.ex.: Detta arbete är alltså någonting som vi ska göra och som alla ska vara delaktiga i. 

Vi vill att de nya elever som kommer från olika länder i världen ska känna sig välkomna, snabbt lära sig 
svenska och kunna ta del av vårt samhälles moral. Men också att våra elever och vuxna på skolan ska 
lära sig nya saker och utvecklas som empatiska människor. Hur jobbar vi då effektivt med integration? 
När en tar del av vilka framgångsrika projekt och forskning (ett exempel till) som har gjorts på detta 
område hittar vi snart några gemensamma framgångsfaktorer: Att skapa sociala kontaktytor Att få ut 
eleverna i den reguljära verksamheten Att förbereda eleverna och skapa ett välkomnande klimat på 
skolan Aktiv Likabehandlingsgrupp som får utrymme och inflytande 

Målgrupp: Eleverna i klass NA17 (två klasser) och IMS18 fyra klasser. (sammanlagt ca 120elever) 
Lotsar, likabehandlingsgruppen, elevvårdspersonal och andra intresserade av personalen 

Så här har det gått 
Eleverna i klass NA17F och IMS18L och IMS18O ar träffats varannan fredag eftermiddag. Eleverna har 
varit indelade i två grupper och varje grupp i mindre samarbets-grupper. Under hösten har träffarna haft 
följande teman: 

1. Samarbetsövningar och lekar utomhus 

2. Djur och arbete på gården (ridning, traktor skötsel m.m.) 

3. Matlagning (ute och inne) 

4. Bowlingkväll 

5. Bugg-kurs (under planering) 

Aktiviteterna har varit uppskattade av eleverna och många kontakter har knutits. Vi har dokumenterat 
träffarna och ska, i slutet av terminen utvärdera och utveckla inför nästa termin. Förutom projektledarna 
har annan personal också deltagit, lotsarna alltid och andra ibland. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Projektet har dokumenterats och vi planerar att göra en utställning, ev. publicera på hemsidan. Berätta 
om projektet i olika sammanhang. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 178 000 

Förbrukat belopp, drift: ca. 30 000  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Mari Gasslander Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén och Inga 
Andersson 

  



Utveckling av digital förstärkning - LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Utveckla den digitala förstärkningen utanför den traditionella klassrumsmiljön med hjälp av digitala 
flyttbara skärmar. Då datorn inte hör hemma i en labbmiljö/verkstad vill vi med dessa skärmar visa den 
digitala bilden för eleverna utan att använda en projektor och duk som är fast monterad i ett klassrum. 
Syftet att förstärka den digitala inlärningen i verkstadsmiljö. 

Målgrupp: Dem som i så fall kommer att få prova på detta är elever på EE, TE och VF. 

Så här har det gått 
Efter lite problematik så har vi fått skärmarna att nästan fungera som vi hade tänkt oss. Eleverna är 
nöjda och använder dem i mindre grupper i verkstaden för att gemensamt hitta lösningar på sina 
arbetsuppgifter. Skärmarna används både som spegling av en av deras egna datorer eller som egna 
enheter för att visa hemsidor eller manualer för den mindre gruppen i verkstaden. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Skärmarna används regelbundet under lektionerna då det passar in i undervisningen. Alla klasser och 
program som är här har möjligheten till att använda dem om det finns någon skärm som är ledig. 
Eleverna själva har också möjligheten till att hitta nya användningsområden och möjligheter med 
skärmarna. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 60 000 

Förbrukat belopp, drift: 60 000 Beviljat belopp, investeringar: 

Förbrukat belopp, investeringar: [text …] 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Stefan Mellberg Ansvarig rektor/chef: Märit Truuts 

  



Elevperspektiv på digitaliseringens möjligheter - LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Projektets övergripande syfte är att skapa kunskap om ungdomars lärande via digitala verktyg, via deras 
erfarenheter av datorn som verktyg i det egna lärandet, för att därigenom finna möjligheter för lärare till 
fortsatt verksamhetsutveckling med datorn som motiverat stöd. Utmaningen att fortsätta studiet och 
utvecklingen av användningen av digitala verktyg i skolan är synnerligen aktuellt mot bakgrund av 
Nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet (20171019) där Utbildningsdepartementet lyfter fram 
”Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter” som ett fokusområde. Tidigare projekt 
med fokus på digitala verktyg i lärandet är ”Digital Literacy” (Kalmarsunds gymnasieförbund - Rapport 
2016:1) samt ”History Hunt” (Kalmarsunds gymnasieförbund - Rapport 2017:2), vilka genomfördes under 
ledning av FD Jan Berggren, Lars Kaggskolan KSGYF, och FD Christopher Allen, Institutionen för språk, 
Linnéuniversitet. Dessa projekt visar på relevant kollegialt utvecklingsarbete som gynnat lärares 
utveckling av en undervisningsrepertoar med datorn som motiverat verktyg i undervisningen, samt det 
formativa arbetets möjligheter i digitala projekt. 

Mer ingående kan även sägas att lärarna fick i seminarieform ta del av aktuell forskning inom fältet 
digitala färdigheter i språkundervisning inklusive bedömning av digitala projekt, samt genomföra 
undervisningsaktiviteter i sina klasser med elevers digitala färdigheter i fokus. I efterföljande fokussamtal 
fick lärarna slutligen uttrycka sina erfarenheter av projekten samt vad de hade behov av att utveckla 
vidare i undervisning med datorn som redskap för lärande. Utgångspunkten i tidigare projekt har 
följaktligen varit lärarnas perspektiv på digitala verktyg för lärande. I föreliggande studier är syftet att 
fånga upp elevers erfarenheter av lärande via digitala verktyg för att utifrån deras erfarenheter nå ett 
brukarperspektiv på vad som kan gynna deras möjligheter att uppnå vad som utgör mål omnämnda i 
läroplanen. Nieto (1994, s 358) finner i linje med detta tillvägagångssätt: “[o]ne way to begin the process 
of changing school policies and practices is to listen to students’ views about them”. Slutligen, inkomna 
resultat från elevintervjuerna ges en vederhäftig kontextualisering genom att de ställs i relation till den 
vetenskapliga grund som aktuell forskning erbjuder. 

Målgrupp: Målgruppen är i första hand pedagogisk personal. Pedagogisk personal på Lars Kaggskolan 
har uttryckt önskemål att nå kunskap om elevers perspektiv på lärande där digitala verktyg används. 
Samtidigt har lärare på övriga gymnasieskolor i Kalmarsunds gymnasieförbund visat intresse för tidigare 
projekt (Kalmarsunds gymnasieförbund - Rapport 2016:1 samt 2017:2) liksom forskning (Berggren 
2013), varför pedagogisk personal från flera gymnasieskolor inom KSGYF kan förstås vara intresserade 
av föreliggande projekt. 

Så här har det gått 
Efter genomförda intervjuer under 2018 med 40 elever på både yrkes- och högskoleförberedande 
program fördelade på tre gymnasieskolor genomfördes en analys av empiri. I all korthet kan nämnas att i 
en första deskriptiv analys användes det ramverk för digital literacy som framtagits av Dudeney, Hockly 
och Pegrum (2013): 

 



 

Tabell 1 Digital literacies (Dudeney, Hockly och Pegrum, 2013, s 6) 

För definitioner av samtliga begrepp hänvisas läsare till Dudeney, Hockly and Pegrum (2013) alternativt 
Berggren (2016:1) samt Allen och Berggren (2016). 

I analysen gjordes en kategorisering av de aktiviteter som ungdomarna beskrev. Observeras bör då att 
vanligen omfattar en och samma aktivitet i undervisning arbete med två eller flera literacies simultant, 
samt att elevers möjlighet att utveckla en literacy ofta kräver behärskande av annan, mer 
grundläggande, literacy. Detta är exempelvis fallet när elever arbetar med källkritisk granskning av 
internettext, vilken då omfattar förmågan att kunna läsa och tolka text såsom en populärvetenskaplig 
text, dvs. print literacy, men även information (media) literacy i och med det källkritiska fokuset. 
Aktiviteten kan även omfatta fler literacies än så beroende på uppgiftens krav på elevernas aktiviteter i 
övrigt. Kategoriseringen av undervisningsaktiviteter i literacies mot bakgrund av ramverket (Dudeney, 
Hockly och Pegrum 2013) ger oss dock en möjlighet att erhålla en översiktbild som visar möjliga fokus i 
undervisning som inkluderar digitala resurser. Dessutom, när översiktsbilden får utgöra raster för 
kategorisering av de aktiviteter som ungdomarna beskriver, så indikerar resultatet vad som inte 
fokuseras i undervisningen. 

Med utgångspunkt i nämnda ramverk visar intervjuerna att tre literaciteter, 

network  literacy,  participatory  literacy   och  intercultural  literacy   inte  omnämns  eller omnämns i 
mycket liten utsträckning, av eleverna som färdigheter de fått möjlighet att utveckla i sin undervisning 
med datorn som digitalt verktyg. Dessa literacies kan, utifrån Dudeney, Hockly och Pegrum (2013), 
definieras: 

Begreppet network literacy syftar på förmågan att kunna använda sociala och professionella nätverk på 
internet för att filtrera och erhålla information; att kommunicera med och informera andra; att forma 
samarbeten och stöd. Begreppet participatory literacy avser att kunna aktivt bidra till gemensam 
kunskap och förståelse i digitala nätverk och nå gemensamma och individuella mål. Begreppet 
intercultural literacy refererar till förmågan att kunna tolka text och artefakter från olika kulturella 
sammanhang, liksom att kunna kommunicera budskap med framgång och interagera konstruktivt med 
samtalspartners från skiftande kulturell bakgrund. 

I ett andra steg förhålls avsaknade eller föga utvecklade literacies till vad som anges som skolans 
uppdrag enligt GY2011, i syfte att fånga upp vilka literacies som läroplanen kan förstås ange som 
relevanta för gymnasieskolan att arbeta med. Motiverat stöd för lärares arbete med de tre nämnda 
literacies finner vi i läroplanens värdegrund, bl.a. att eleverna ska kunna ”agera i en komplex verklighet 



med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig.”, i en verklighet där det svenska samhället präglas 
av internationalisering och där det ställs ” höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald”. Vidare, att genom ”kunskaper och förhållningssätt kopplade 
till digital kompetens, entreprenörskap och innovationstänkande utvecklar eleverna förmågor som är 
viktiga i såväl arbets- och samhällslivet som vid vidare studier”. Slutligen nämns även i de övergripande 
målen och riktlinjerna att skolan ska tillse att varje elev ”kan använda såväl digitala som andra verktyg 
och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation 
och lärande”. 

Sammanfattningsvis, en möjlighet för lärare till fortsatt verksamhetsutveckling med datorn som motiverat 
stöd är att fokusera network literacy, participatory literacy och intercultural literacy. Ungdomarna kan då 
erbjudas utveckling av färdigheter som förbereder dem på aktivt deltagande i yrkes- och samhällsliv 
liksom studier, i ett mångkulturellt samhälle. 

Utöver nämnda literacies så ger elevintervjuerna anledning till att den fortsatta verksamhetsutvecklingen 
uppmärksammar även ungdomars färdigheter vad gäller att kunna använda olika sökmotorer och 
söktjänster i undervisning där datorn utgör hjälpmedel. Utifrån de intervjuade ungdomarnas erfarenheter 
finns anledning att efterfråga undervisning som låter eleverna i undervisningen samtala om sina 
erfarenheter av informationssökande och källkritik (search literacy, information literacy). Syftet är då att 
alla elever ska utmanas att kritiskt överväga och pröva både skriftliga och muntliga sökvägar och 
informationskällor där datorn används som motiverat hjälpmedel. De kan därigenom nå insikter och 
färdigheter som kan bistå dem i arbete med att nå framgång i skolarbete och sina kunskapers 
fördjupning. 

Detta projekts slutsatser kan sammantaget sägas stå i samklang med Digital agenda, ett lokalt 
styrdokument inom Kalmarsunds gymnasieförbund, som anger att forskning och verksamhetsutveckling 
ska bidra till att finna vägar för relevant utveckling av elevers digitala kompetens. 

En närmare beskrivning av hur avsaknade eller föga samt otillräckligt utvecklade, men i läroplanen 
efterfrågade, literacies kan integreras i olika kurser och på olika program är något som rektorer i 
samverkan med lärarna, på reserverad tid för detta ändamål, bör diskutera. Denna studie har inte haft 
som syfte att erbjuda en färdig metod, utan erbjuder istället början till ett ramverk för påkallat lokalt 
pedagogiskt utvecklingsarbete med datorn som motiverat verktyg som indikerar relevanta literacies som 
pedagogisk personal kan arbeta med i sina skiftande undervisningssituationer. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Spridningen och fortlevnaden av det pedagogiskt relevanta innehållet sker genom avrapportering till 
intresserad pedagogisk personal. På Lars Kaggskolan samtalar lektor med skolans rektorer och IKT-
pedagog vårterminen 2019 hur pedagogisk personal kan delges resultaten från studien och beredas 
tillfälle att samtala om hur de ser att resultaten kan användas för att utveckla det egna pedagogiska 
arbetet, främst inom arbetslagen. Det empiriska materialet kommer även att få en fördjupad, 
vetenskaplig, förankring och i augusti 2019 planeras för redovisning av denna analys i konferensen 
Eurocall 2019, ett forum där pedagogiskt arbete med datorn som motiverat stöd läggs fram, diskuteras 
och inte minst visas för vår omvärld. Vad avser övriga medverkande gymnasieskolor söker lektor Jan 
Berggren VFU-medel 2019 för bildande av en skolövergripande pedagogisk pilotgrupp med 
representanter för Kalmarsunds gymnasieförbunds gymnasieskolor. En relevant del av denna grupps 
centrala innehåll kommer då att vara denna studies resultat, med målet att sprida idéinnehållet och nå 
fortsatt utveckling av framkomna resultat. 
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Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 45 000 

Förbrukat belopp, drift: 22 751  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Jan Berggren Ansvarig rektor/chef: Kristofer Bengtsson 

 

  



FT Motorbranschcertifiering MBC - LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Mål: FT Lars Kagg skall till höstterminen 2018 vara en MBC-certifierad utbildning. Syfte med projektet: 
Finansiera de delar som krävs för att klara certifieringen. Fordonsprogrammet måste branschcertifiera 
sig för att stå mot den ökade konkurrensen från andra skolor. Motorbranschcollege MBC, är den 
branschanpassade certifiering som vi bör följa. MBC certifieringen kommer att leda till en starkare 
relation till branschen. Det ger också möjlighet för elever att öka sina kunskaper, få högre betyg och en 
större möjlighet till anställning. 

Målgrupp: Målgruppen är elever, personal som får en tydligare ram bestående av skall- och börkrav som 
är skapade av MBC. 

Så här har det gått 
Det började med en kontakt mellan oss och MBC gruppens projektledare Jonas Hehrne då vi fick ett 
erbjudande om ett möte som bestämdes till maj 2017. Intresset för att bli MBC väcktes men inte förrän 
2017-09-20 lyftes detta på programrådet med lokala branschföreträdare och vi tog ett gemensamt 
beslutade att försöka genomföra detta. Karolina Sörman erbjöd att hon med MRF i ryggen skulle 
projektleda vår MBC resa och med branschögon granska vår verksamhet. Vi insåg snart att vi behövde 
ekonomiska muskler så vi ansökte om VUF-pengar och med visst tydliggörande mellan FT/Kagg och 
KS-Gymnasieförbund så erhöll vi 40 000:- för uppgradering av utrustning samt möten som skulle stärka 
våra chanser att bli certifierade och 10 000:- som skulle användas till resor mm. 

• Revidering av egna verktyg 
• Inköp av rutlagningsverktyg 
• Inköp av hjulinställning till tunga fordon. 
• Hjulinställningsutrustning skänktes av Kalmar Bilcentrum. 
• Lars Kaggskolans FT certifieras av MBC 
• Kläder till elever med MBC loggan. 
• Lärarfortbildning i Hybrid. 
• Handledarutbildning som ett led i att stärka MBC 
• Inköp av delar av radiostyrd hydraulik för att utveckla inriktningen tunga 

maskiner för att stärka utvecklingen av MBC 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
MBC är ett varumärke som ska borga för kvalité. Detta skall vidareförmedlas till SYV på både 
grundskolan men också på kunskapsnavet samt arbetsförmedlingen som sedan skall förmedla detta till 
sökande. Detta ska ge en bild av att Lars Kaggs fordonsprogram lever upp till det vi säger att vi ska samt 
att vi genom en MBC nämnd redovisar att kvalitén inte försämras utan utvecklas mot förbättring. 

Vi ska också använda varumärket mot allmänheten så vi stärker vårt goda rykte ytterliga.  

MBC har också knutit band med de ledande fordonsföretagen i Sverige som ska stötta skolor som är 
med i MBC med ny teknologi som antingen kan lånas, hyras eller övertas. Detta kommer att selekterar 
skolor som är med i MBC från skolor som inte når upp till kriterierna. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 50000 

Förbrukat belopp, drift: 49 999,30 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Magnus Svensson/Carl-Johan Carlsson 

Ansvarig rektor/chef: Märit Truuts 

  



Programmera för flera - ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Digital kompetens är i det dagens samhälle ytterst viktigt att ha. Det är en av de bidragande orsakerna 
till de förändringar som nu har införts i skolans kursplaner. Vårt syfte med projektet är dels att vi ska 
kunna förändra vår undervisning så att det följer de nya kursplanerna men också att öka våra och våra 
elevers digitala kompetens. Genom att undervisa i programmering hoppas vi även att deras kunskaper i 
matematik ska öka. Mycket handlar om systematik och logiskt tänkande vilket är grundpelarna även vid 
problemlösning i matematik. Vi tror att dessa skulle kunna bidra till en utveckling i elevers 
kommunikativa och resonerande förmågor i matematik. Många elever i vår målgrupp är dessutom väldigt 
intresserade av teknik, datorer och gaming. Det här projektet skulle ge dem kunskaper kring deras 
specialintressen och inspirera dem till att kunna tillverka egna program men det kan även motivera dem 
till att gå till skolan. Vi hoppas hitta sätt att arbeta med programmering som är lätt för alla lärare att ta till 
sig. 

Målgrupp: Elever och personal på AST-enheten (Västergård, Fabriksgatan och Norra vägen) Men även 
övrig personal och elever som vill ta del av våra lektioner i framtiden. 

Så här har det gått 
Vi började med att köpa in microbits med tillbehör och funderade kring hur vi skulle introducera dessa för 
våra elever. Vi insåg då snabbt att vi behövde mer förkunskaper om programmering för att starta 
projektet på ett bra sätt. Vi anmälde oss därför till varsin kurs i programmering på Linnéuniversitet 
respektive Linköpings universitet. Dessa kommer att avslutas under vårterminen 2019. Det har gjort att 
vi fått pausa vårt projekt en stund. Vi skaffar oss nu verktyg för att kunna använda oss av 
programmering i vår undervisning i matematik vad gäller problemlösning. 

Vi har under terminen använt oss av programmering i vår undervisning eller som motiverande aktivitet. 
Delvis med microbit men även programmeringsmiljöer som Scratch eller programmeringsspråket 
Python. Vi har då sett att det väcker intresset hos elever och att det kan öka deras motivation i 
matematik. Vi ser därför fram emot att utveckla projektet i framtiden. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
De inköp vi gjort och det vi nu lär oss i våra respektive kurser kommer att i framtiden att integreras i vår 
undervisning. Vi har höstterminen 2019 i sikte som start för projekt då våra enheter kommer att bli en 
enda stor enhet. Vi kommer då på ett naturligt sätt kunna samarbeta tillsammans och kunna hitta bra 
aktiviteter för vår målgrupp. 

Vår idé är fortfarande att sammanställa dessa på en hemsida där vi kan dela med oss till andra och ge 
konkreta tips på hur man kan använda sig av programmering i skolan. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 10 000 Förbrukat belopp, drift: 9847 Beviljat belopp, investeringar: 0 Förbrukat 
belopp, investeringar: 0 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Paula Isefjord och Anita Petersson  

Ansvarig rektor/chef: Mari Bredman 

  



Utmanande lärande - ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Syftet är att skapa en hållbar förändring på vår skola genom att fokusera på lärandet på flera olika nivåer 
såsom ledarskap, coachning, undervisning och elever. Målet är att vi vill förbättra 
bedömningskompetensen hos både lärare och elever så att lärare i högre grad kan möta eleverna som 
individer där de är, och planera undervisningens alla delar utifrån detta, medan eleverna 
medvetandegörs om de olika stegen i inlärningsprocessen och på ett tydligare sätt blir ägare av sin egen 
inlärningsprocess. I detta ingår också att elever utvecklar förmågan att se både sig själva och andra 
elever som resurser i sitt lärande, d v s att det inte bara är läraren som äger bedömningskompetens. På 
så vis blir klassrummet en samlad grupp av kompetenser som alla kan bidra till varandras lärande. För 
att nå detta mål blir delmålet att ge SYL-gruppen en handledarutbildning och stöd i arbetet med det 
kollegiala lärandet som sker i Stagneliusskolans lärcirklar. Därifrån kan de pedagoger som ingår i 
lärcirklarna testa de metoder och förhållningssätt som lärcirkeln fördjupat sig i, observera vilka effekter 
det får i klassrummet och sedan ta med sig sina erfarenheter tillbaka in i lärcirklarna. Med processtöd 
från Challenging Learning tror vi att vår skola skulle komma mycket längre på en mycket kortare tid. I 
denna process arbetar man utifrån de tre frågeställningarna: Vart är vi på väg (mål) Var är vi nu? 
(aktuellt nuläge) och Vad är nästa steg? 

Målgrupp: Vissa delar av projektet kommer att inbegripa större delen av lärarna som arbetar på skolan (t 
ex inspirationsdag, workshops lärcirkelträffar), medan andra delar av projektet kommer att omfatta 
skolans ledningsgrupp och SYLare (nulägesanalys och planering utifrån denna, workshop med 
handledare, workshop med styrgrupp, utvärdering och framåtsyftande planering). Målet är att en stor del 
av det arbete (av både praktisk och teoretisk karaktär) som görs vid lärcirkelträffarna ganska omedelbart 
ska testas i den dagliga verksamheten och på så sätt inbegrips eleverna i processen medan den pågår. 

Så här har det gått 
Vi har hittills genomfört följande delar av projektet: 

• baseline report med fokusintervjuer elever och lärare samt lektionsobservationer 
• två heldagar med all personal 
• två halvdagar med handledning skolledning 
• tre halvdagar med handledning SYL 
• två halvdagar med lektionsobservationer 

Arbetet har planerats och byggts upp utifrån det som observerades och kom fram vid de första dagarnas 
aktiviteter (maj 2018). Samtliga insatser har mottagits väldigt väl av alla berörda och lett till en märkbar 
vitamininjektion när det gäller pedagogiskt utvecklingsarbete. På ledningsnivå upplever vi att vi fått 
värdefulla bidrag till analysen av vår verksamhet och dess kvalitet. Vi har också fått handledning kring 
hur vi kan/bör driva det fortsatta arbetet vidare utifrån vår pedagogiska helhetsidé. 

För SYL:arnas del har projektet hittills inneburit att de stärkt sin förmåga att coacha kollegorna i 
systematiskt reflektionsarbete kring lärandeprocesser. Detta har skett inom ramen för lärcirklarna. De 
har även, tillsammans med CL, genomfört s.k. learning walks för att träna sin förmåga att observera vad 
som försiggår i klassrummet och leta efter tecken på de kvalitéer vi eftersträvar. 

Vad gäller de KPT-dagar som genomförts med all personal har de innehållit såväl vetenskaplighet, 
konkreta verktyg och mentala modeller. Samtliga lärare har prövat en mängd olika redskap i sin 
undervisning och återkopplat utfallet i sina respektive lärcirklar. Vi avslutade sedan höstterminens 
lärcirkelperiod med att anordna ett pedagogiskt café där lärcirkelgrupperna i tvärgrupper reflekterade 
tillsammans över vad de utvecklat under hösten. 

Sammantaget har satsningen varit mycket lyckad och uppskattad. Vi ser fram emot våren fortsättning 
och den avslutande utvärderingen före sommaren. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Internt sprider vi våra erfarenheter med hjälp av tvärgruppsredovisningar och uppdrag till 
ämneslag/arbetslag. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 382 375 

Förbrukat belopp, drift: Vi har betalat överenskommen summa i sin helhet, i enlighet med kontrakt. 



Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Mari Bredman 

Ansvarig rektor/chef: Mari Bredman 
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