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Skolutveckling inom vuxenpedagogik - AW 

Så här har det gått 

Under hösten 2019 har ett avtal skrivits mellan Kalmarsunds Gymnasieförbund, Axel Weüdelskolan 
och Linköpings universitet. 

Avtalet innefattar att Ann-Charlotte Gunnarsson har blivit antagen som doktorand vid Linköpings 
universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Avdelningen för pedagogik och 
vuxnas lärande (PVL). 

Avsikten med doktorandutbildningen är att studierna ska leda till Lic. examen och att Axel 
Weüdelskolan ska få en lektor i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande. 

Under de år som doktorandutbildningen pågår kommer en studie göras som inkluderar Axel 
Weüdelskolans personal, från lärare till rektorer. 

Ett av studiens grundläggande mål är Kalmarsunds Gymnasieförbunds prioriterade målområden en 
skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undersökningen innefattar forskningscirklar 
med forskare och deltagare som arbetar vid Axel Weüdelskolan.  

Studiens grundläggande syfte är att utveckla metoder för individanpassad undervisning vid 
komvuxutbildningar genom demokratisk kunskapsutveckling i forskningscirklar som bedrivs av 
forskare och skolpersonal i samverkan. 

Här kommer även andra av Kalmarsunds Gymnasieförbunds prioriterade målområden inkluderas i 
sammanhanget, exempelvis kunskap, lärande och utveckling; normer, värden och inflytande samt 
digitalkompetens och integration. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 

Arbetsprocessen och kunskapsutvecklingen kommer först vara mellan doktorand Ann-Charlotte 
Gunnarsson och berörda deltagare som inkluderas i studien.  

Därefter kommer studiens innehåll diskuteras, prövas och ventileras mellan forskare, handledare och 
professorer vid Linköpings universitet. 

Studien kommer också att läggas fram som en Lic. avhandling/ uppsats vid ovan nämnda universitet. 

Slutligen kommer övrig vuxenutbildning inom Kalmarsunds Gymnasieförbund kunna ta del av de 
resultat och erfarenheter som studien får fram. Vilket kan leda till bättre kunskapsutveckling i hela 
Kalmarsunds Gymnasieförbund. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 110 000 kr 

Förbrukat belopp, drift: Beloppet, 110 000 kr har förbrukats under året 2019. Beloppet har fakturerats 
till Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande för forskarutbildning och 
handledning som professor Andreas Fejes ska ombesörja under Ann-Charlotte Gunnarssons 
doktorandutbildning.   



Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Ann-Charlotte Gunnarsson/ Monica Thiel 

Ansvarig rektor/chef: Monica Thiel 

  



Språkutveckling genom textläsning - JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Syftet med projektet är att främja elevers läsförståelse och därigenom stärka deras språkutveckling 
genom att använda fungerande lässtrategier och modeller. 

Målgrupp: Vi avser att börja med detta projekt i kommande åk 1 på Vård- och omsorgsprogrammet, ht 
2019, där vi involverar samtliga lärare i arbetslaget som undervisar i klassen. 

Så här har det gått 
Vi har köpt in boken “Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan” av Yvonne Hallesson 
och Pia Visén till samtliga i arbetslaget. Att ha boken som grund syftar till att skapa en kollegial 
förståelse och insikt om vikten av att eleven inte bara läser igenom en text utan även förstår vad den 
innehåller och vad eleven ska använda den till. Vi har utgått från en modell för läsförståelse som 
fokuserar på samspelet mellan läsaren, texten och lässituationen.  

Under höstterminen har vi framförallt arbetat med “lässtöttande aktiviteter före läsandet” vilket innebär 
att vi testat olika modeller där läsandet underlättas om man i förväg vet hur texten är uppbyggd och 
hur man ska läsa den. De aktiviteter som vi jobbat med i arbetslaget är t ex att ta reda på vilka 
förkunskaper eleverna har om ett visst ämnesområde genom att jobba med faktablad eller genom 
brainstorming. Några aktivitetet som de flesta av lärarna koncentrerat sig på är att jobba mer fokuserat 
på förklaringar av begrepp och textens struktur och uppbyggnad. Vi har i arbetslaget blivit mer 
medvetna om betydelsen av att stötta eleverna inför läsandet av en text. De olika lässtöttande 
aktiviteter som vi prövat i arbetslaget har fungerat väl och vi som lärare får ett bättre underlag när det 
gäller elevernas förståelse av en text. Fortsättningsvis kommer vi att inrikta oss på lässtöttande 
aktiviteter under och efter läsandet. 

Vi har i arbetslaget fått mer kunskap för att kunna vägleda och stötta våra elever i framförallt olika 
lästekniker som passar för vård- och omsorgsprogrammets specifika yrkestexter. Det är dock för tidigt 
att göra en analys över projektet som helhet då vi avser att fortsätta det påbörjade arbetet. 

I vår planering ingick att bjuda in en av författarna till den bok vi använt, Pia Visén. Allt var planerat 
och klart inför vår träff med henne i Växjö den 28/10 men vi fick tyvärr ett återbud p.g.a. sjukdom och 
har inte kunnat boka in en ny träff. En del av de sökta medlen var tänkta att användas till detta möte 
då vi bl.a. önskade diskutera hur vi använt olika aktiviteter med eleverna. Vårt mål är att kunna få till 
ett möte framöver om det är ekonomiskt genomförbart.  

Samtidigt som vårt projekt startade med åk 1 på höstterminen började även vi lärare en 
kompetensutveckling i SKUA, där flertalet av de aktiviteter som används för språkutveckling är 
liknande de som vi arbetat med inom projektet. Vi arbetar även med DATE-projektet där materialet för 
åk 1 tar upp vissa delar gällande läsförståelse. De olika projekten kompletterar varandra med liknande 
aktiviteter och vi har därför fått vara något försiktiga med att testa olika modeller med eleverna.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi har från början satt som mål att arbeta fortlöpande med detta läsprojekt under elevernas hela 
gymnasietid och vi är medvetna om att det tar tid att genomföra olika aktiviteter och också att 
utvärdera dessa. Därför kommer vårt projekt att fortgå och vi kommer att ha en stående punkt i 
arbetslagets agenda där vi lyfter fram och diskuterar de aktiviteter vi prövat med den aktuella klassen 
och även kommande årskurser. Då vi tror att modellen kan användas av andra yrkesprogram vill vi 
gärna, så småningom, informera kollegor inom förbundet. Vi tänker att vårt projekt kan fungera som en 
pilotstudie och vara inspiration och igångsättare för andra program som önskar arbeta på liknande 
sätt. Vi kommer också att dokumentera vårt arbete efter hand som det framskrider och sammanställa i 
en digital presentation.  



VO-lärarna har inbjudit länets samtliga vård- och omsorgsprogram till en nätverksträff den 13 maj 
2020 och vi avser att där presentera vårt projekt.  

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 50 000 
Förbrukat belopp, drift: 1 920 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Gunilla Berg Christoffersson 
Ansvarig rektor/chef: Helena Swahn Håkansson 

  



Vi möter... en del av livet - JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Syftet är att visa på olika möjligheter oavsett fysisk eller psykisk förmåga. Resan till Malmö Open är 
tänkt att vara en "dörröppnare", inget är omöjligt med rätt vilja och rätt stöd. Malmö Open är en av 
världens absolut största parasporttävlingar, 1800 deltagare från hela världen. Resan börjar kl. 07.00 
Kalmar central Bergkvarabuss och vi är åter 21.00, vi deltar i en av fyra tävlingsdagar. Kontakt har 
tagit med ansvariga Malmö Open och de har återkopplat och vill att vi ska samarbeta i denna 
upplevelse, det finns många idéer. Ett förslag är att eleverna kommer att få koncentrera sig på två 
valda aktiviteter och dokumentera, intervjua och sammanfatta. Materialet kommer att användas för att 
bygga upp en blogg/vlogg som visar en av många möjligheter oavsett fysisk och psykisk förmåga. 
Sprida BF:s examensmål och alla människors lika värde. 

Målgrupp: Årskurs 3 Barn och fritidsprogrammet 53 elever BF 17A 28 elever BF 17B 25 elever 

Så här har det gått 
Eleverna inom pedagogisk inriktning (26 elever) kommer tillsammans med övriga klasskamrater 
bevittna en av världens största parasporttävlingar “Malmö Open”.  

Sammanlagt är det 54 elever, övriga elever läser fritid och hälsa inriktning men även där ligger det 
som en viktig kunskap att veta mer om livets olika villkor.  

Ansvariga för detta projekt blir den pedagogiska inriktningen 26 elever och kursansvarig i 
Specialpedagogik 2, undertecknad.   

Datumet är bokat med guide torsdagen 6/2. Guiden kommer ta eleverna med till följande 
aktiviteter/matcher 

• Rullstolsinnebandy 
• Rullstolsishockey  
• Rullstolsbiljard  

Vi kommer även ha tillgång till en hel hall där man kan prova olika aktiviteter tillsammans med våra 
guider/instruktörer.  

En upplevelse som ger ökad kunskap om livets möjligheter 

Vi åker Buss samling kl. 07.00 Kalmar station hemma igen 21.00. Bergkvarabuss.  

https://malmo-open.com/


Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 

 

Bild och text ovan sitter på en gemensam site. 

Siten håller på att byggas upp i kursen Specialpedagogik 2.   

Eleverna bildar informationsgrupper och ger sig ut till intresserade klasser. I skrivande stund, 27/11, är 
det 6 klasser åk 5,6 och 7 (Lindsdalsskolan och Lindöskolan) som har meddelat intresse men fler lär 
det bli.  

Fokus för informationen ska vara att öka kunskapen om att leva med olika funktionsnedsättningar 
samt bli en tankeställare, “inget är omöjligt med rätt vilja och rätt stöd”. 

Genom att tidigt komma ut till yngre elever kan vi diskutera det som är svårt... normalitet, avvikelse, 
egna och andras attityder, värderingar och handlingar.  Genom våra upplevelser i Malmö Open kan vi 
även visa eleverna att ”det omöjliga blir möjligt”, att alla kan ha ett bra aktivt liv med rätt stöd och hjälp 
samt ökad tillgänglighet.  

Barnkonventionen kommer att bli lag 1/1 2020 och det gör detta uppdrag ännu viktigare  

Barnombudsmannen skriver att barn med funktionsnedsättning uttrycker starka önskemål att få vara 
delaktiga, påverka beslut, delta i fritidsaktiviteter kultur och samhällsliv. Brist på kunskap, stöd och 
förståelse i det omgivande samhället gör det ibland svårt eller omöjlig. I och med de ekonomiska 
åtstramningar som sker i många kommuner ser det på många sätt mörkare ut men vi får fortsätta att 
göra allt vi kan för att alla ska ha rätt till ett bra liv.  

Tanken är att elevernas arbetsförslag ska kunna användas om och om igen i olika klasser på 
grundskolan. Vi blir en del av grundskolans utbud och därmed en del av samhällets 
kunskapsutveckling. Arbetsförslagen ska läggas in i Siten, som nämns i ovanstående text, ska sen 
kunna användas av intresserade som en inspirationskälla till att göra skillnad. 



Vi ger vi även våra egna elever på BF en unik möjlighet att göra något som är på riktigt genom sitt 
arbete i kursen Specialpedagogik 2!  

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 31800 

Förtursfaktura, Ht 19: 

Busskostnad 13 992 kr 

Lunch + guidning 7 950 kr 

Kommer VT 20: Godkänt av Lisa Holm, VUF-projektnumret kan härledas till projektet. 

Kostnad för utflyktspaket, endast en beställning på grund av att andra beställningen är i utbytte mot 
skollunch på Jenny Nyströmsskolan. 37 kr x 56 = 2072 

Kvar 7 786 kr 

Uppgiftslämnare  
Uppgiftslämnare Birgitta Karlsson, Karaktärsämneslärare, Barn och fritidsprogrammet. 

Ansvarig rektor/chef: Helena Swahn Håkansson 

  



Integration - Ett pilotprojekt - LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Under läsåret 2018/19 har vi haft ett integrationsprojekt, där elever från två klasser på NA och två på 
IMS har träffats. Avsikten har varit att eleverna ska umgås under trevliga former och lära känna 
varandra. Detta för att minska segregation och rädsla (som vi vet föder motsättningar och rasism). Nu 
vill vi fortsätta detta projekt men på ett lite annat sätt. Vi har konstaterat att eleverna har träffats för 
sällan och att organisationen har blivit klumpig men också att många goda effekter har uppnåtts. 
Nästa gång vill vi att det ska vara oftare och enklare men ungefär samma upplägg.  

Målgrupp: Elever på IMS och elever i samtliga klasser NA åk 2 

Så här har det gått 

Aktiviteter 
14 elever från vardera klassen, alltså sammanlagt 28 

Vårterminen 2019 
• Träffar fredag fm helklass 
• Samarbetsövningar 
• Dans 
• Kvällsaktivitet 
• Skridskoåkning 
• Friluftsliv 

Höstterminen 2019 
• Lotstid - samarbetsövningar, samtalsgrupper 
• Gemensamma exkursioner - biologi 
• (Matematik-hjälp och lektionsbesök) 
• Skridskoåkning tillsammans på idrottslektionen 
• Bugga - kontakt och rytm! 
• (Kvällsaktivitet - bowling) 

Förutsättningar, framgångsfaktorer 
• Tid för planering, 
• genomförande 
• Ekonomi (VUF) 
• Engagemang från elever 
• Flera vuxna som deltar, fa lotsar 
• Enkla modeller 
• Kontinuitet 
• Ömsesidighet 
• Planering organisation 
• Känner eleverna 

Utvärdering 
Några elevkommentarer 

• Ja, jag har lärt mig att kunna integrera med andra olika människor och få en inblick i hur dom 
har det 

• Dansa och att lära känna andra människor 
• Jag tycker att jag har lärt mig mycket av projektet. 
• För det första jag fick en kompis på grund av den projekt. 



• För det andra jag fick lär mig hur man dansa bugg för att jag kunde inte innan men jag tycker 
att jag är ganska bättre på den dans 

• Projektet har i huvudsak lärt mig hur tråkiga vissa svenskar kan vara 
• Jag har lärt mig att vi är alla kommer från olika kulturer men att vi egentligen är lika 
• Det var roligt, speciellt sista gången när vi åt frukost och lekte lekar 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 75 000 

Förbrukat belopp, drift: 66 200 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Mari Gasslander och Maria Thordhall 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallen 

  



Integration och social sammanhållning på nationella program, ett 
klassrumsprojekt - LK 

Projektidé, syfte, innehåll samt målgrupp 
Projektets empiriska syfte är att främja integration genom att genomföra ett intervjuprojekt med flera 
klasser på̊ nationella program inom KSGYF. Ungdomarna får därigenom berätta vad som 
sammanbinder dem som unga människor från olika kulturer, nationella och internationella, men också 
vad som kan verka hindrande, med fokus på deras dagar i skolmiljön. Klassrumsprojektet syftar till att 
erhålla empiri för praktiskt pedagogiskt arbete med att utveckla elevernas förmåga att nå social 
sammanhållning. Detta projekt har som mål att nå̊ kunskaper om vägar och hinder för att nå̊ social 
sammanhållning i gymnasieskolan, vilka kan bistå̊ verksamhetsutvecklingen inom det prioriterade 
målet integration. Med andra ord, det primära syftet är att VUF-gruppen ska generera kunskaper för 
arbete med att skapa inkluderande miljöer som gynnar social sammanhållning.  

Ett ytterligare syfte, med bäring på kollegial samverkan, är att projektet samordnar en grupp lärare och 
lektorer från olika gymnasieskolor i KSGYF, inklusive kurator, för att därigenom samla kompetens 
inom förbundet i ett utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund. 

I den del av projektet som genomförts 2019 så innehåller den intervjuer med elever på tre 
yrkesprogram och två högskolförberedande program på två gymnasieskolor angående vad som verkar 
sammanhållande respektive hindrande i samvaron med andra unga människor i skolmiljön. De två 
ingående skolorna är Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmskolan som båda ingår i den kommunala 
skolorganisationen, Kalmarsunds gymnasieförbund. Könsfördelningen är 13 män respektive 8 kvinnor, 
vilket återspeglar i hög grad könsfördelningen på programmen. Elever från fordons- programmet (FT) 
utgjordes av fyra män, el- och energiprogrammet (EE) tre män, vård- och omsorgsprogrammet (VO) 
fyra kvinnor och två män, teknikprogrammet (TE) två kvinnor och två män samt 
naturvetenskapsprogrammet (NA), två kvinnor och två män.  

Efter intervjuerna har projektmedlemmarna bearbetat det inkomna intervjumaterialet. Innehållet har 
analyserats och getts en praktiskt pedagogisk inriktning där kunskap av betydelse för 
verksamhetsutveckling står i fokus.  

Målgruppen för rapporten är i första hand undervisande personal, EHT (elevhälsoteam) och 
skolledningar. Lärare på olika gymnasieskolor i Kalmarsunds gymnasieförbund har visat intresse för 
projektet, varför projektets framåtsyftande innehåll kan få betydelse för gymnasieskolor inom KSGYF. 

Så här har det gått 

Projektledare: Jan Berggren 

Projektdeltagare: Liza Leonhardt, Gunilla Berg Christoffersson, Leif Nilsson, Daniel Lundby Åkerblom, 
Ena Kapetanovic 

Efter genomförda intervjuer under 2019 med elever på både yrkes- och högskoleförberedande 
program fördelade på tre gymnasieskolor genomfördes en analys av empiri.  

Det sociala kittet - kategorisering av elever  
I intervjuerna framkommer att bland eleverna finns gemenskaper som bygger på olika villkor. Vi har 
valt att benämna de två vi funnit intressegemenskap respektive värdegemenskap. 

Intressegemenskap 
Intressegemenskap tar som sin givna utgångspunkt att intervjupersoner talar om att de delar 
intressen. Det kan vara intressen som de odlar utanför skolan, såsom idrott, gaming. Andra beskriver 
det som att de delar intresse som sammanfaller med programmets inriktning, t ex FT-elever som är 
intresserade av personbilar eller lastbilar. På FT är detta intressen som kan ses som ett led i 
formandet av elevernas framtida arbetsgemenskaper. Även TE-elever uttrycker att gemenskap bygger 



på delade intressen, med tillägget att de utvecklar dessa gemenskaper då de befinner sig inom sina 
inriktningar.  

De intervjuade VO-eleverna säger å sin sida att de fokuserar mindre på gemenskap. Istället är deras 
främsta prioritet att klara kurserna, för att därefter få ett jobb och arbeta. NA-eleverna har mycket 
gemensamt med VO-eleverna i det att de uttrycker att bland dem är det också vanligt att prioritera de 
egna studierna. De intervjuade VO-eleverna önskar dock att de vid uppstarten av första året hade fått 
arbeta med att nå större social gemenskap i klassen.  

Sammantaget uttalar FT-, VO-, TE- och NA-elever att det finns intressegemenskaper som utgör grund 
för social sammanhållning. Bland många elever beskrivs dessutom intressegemenskaperna som 
relevanta i det att de kan bistå dem på vägen mot framtida arbete och studier. 

Värdegemenskap 
Värdegemenskap bygger på att eleverna beskriver det som att medlemmarna delar värderingar. Mot 
denna bakgrund ser vi hur några TE-elever ger uttryck för att elever kan finna sammanhållning med 
utgångspunkt i om man gillar att festa eller inte.  

Vidare, så har värdegemenskap karaktären av att inte var bunden till specifik klass i skolan, utan 
eleverna kan sluta sig samman från olika program och inriktningar. Därigenom åstadkoms social 
inkludering med möjlighet för elever utan specifika intressen, att inkluderas.  

Hinder för social inkludering 
Hinder för social sammanhållning kan hänföras till elevers inkludering på olika organisatorisk nivå, 
dvs. inkludering i en klass, ett program, en skola eller en gemenskap av skolor, såsom skolorna 
ingående i Kalmarsunds gymnasieförbund. I det följande anges vad som kan utgöra hinder för social 
inkludering, på olika organisatoriska nivåer.  

Samtidigt är det så att vad som utgör hinder är avhängigt på vilken organisatorisk nivå som social 
inkludering eftersträvas. Exempelvis så kan det som utgör hinder för sammanhållning i en hel skola, å 
andra sidan utgöra grund för sammanhållning inom ett program eller en inriktning. Mot den 
bakgrunden så är det av vikt att överväga på vilken organisatorisk nivå som social inkludering 
eftersträvas. 

Kategorisering utefter program och inriktning inom samma skola 
Intervjuade elever från samtliga program uppger att de ser det egna programmet som inkludering där 
medlemmarna har något gemensamt, vilket inte delas med övriga på skolan. 

NA-eleverna anger exempelvis att de ser sitt skolintresse som något som avgränsar dem som 
program från övriga program. Medan FT-, EE- och TE-eleverna påpekar att programinriktning är det 
som utgör deras grund för kategorisering. 

Kategorisering av program utav elever på andra skolor 
VO-eleverna, som har sitt program förlagt till Jenny Nyströmskolan, påpekar att deras skola har lägst 
status bland de tre gymnasieskolorna och att elever från de andra skolorna säger att deras skola har 
elever som inte nått bra betyg, eller att eleverna som går där inte har kommit in på sitt förstahandsval. 
Samtidigt, uppfattar FT-programmets elever att deras programs status bland elever på andra skolor 
bidrar till att skapa gränser och uppdelning. De uppfattar sig som positionerade i sin yrkesförberedelse 
och benämnda: “skitiga yrkesarbeten”. De invänder med kraft att deras lokaler är allt annat än 
ovårdade. 

Programmens fysiska placering på skolor och rasternas organisering 
Flera av de intervjuade eleverna påpekar att det är svårt att kunna träffa andra utanför klassen. Ett 
skäl som anges är att det inte finns tillräckligt långa och samordnade raster så de hinner träffa elever 
från andra klasser. En bidragande orsak till svårigheter att träffas under raster är även, enligt eleverna, 
att skolorna är vidsträckta.  

  



Frånvaro av delade intressen och delade värderingar 
TE-elever uppfattar att deras program har så många elever att det därför sällan finns delade intressen 
bland dem. Däremot beskriver de att de har det lättare att umgås med inriktningskamrater, t ex 
TETEK, då de är mer lika varandra i intressen.  

Vidare, bland de intervjuade TE-eleverna beskriver några elever att deras klass är splittrad, genom att 
de inte delar samma värderingar, t ex vad som är viktigt för att man ska vara en god kamrat. Ett 
konkret uttryck för denna splittring ger en av eleverna som berättar att då plats är ledig i matsalen vid 
samma bord, så väljer många klasskamrater aktivt att sätta sig någon annanstans.  

Tidsdimensionen  
TE-, VO-, och FT-eleverna framhåller att möjligheten att verka för ökad social sammanhållning har en 
tidsdimension. Nya grupper kan etableras i ettan, men senare i gymnasiet så har eleverna etablerat 
sina sociala gemenskaper. EE-eleverna ansluter sig till detta perspektiv och betonar att redan i och 
med uppropet så påbörjas en viktig process för hur klassen bildas. 

Engångstillfällen  
Aktiviteter som bygger på att elever samlas för en kortare stund eller en dag spelar ingen större roll 
om man vill på ett genomgripande sätt stärka social sammanhållning på en hel skola, anger TE-
eleverna. De motiverar det med att efter aktivitetsdagen så är allt som vanligt igen.  

TE-eleverna ser även en brist i att elever själva under schemabrytande aktivitetsdagar får välja 
aktiviteter och lag i lagspel. Om hela klassen gör en aktivitet tillsammans, så kan det bidra till 
sammanhållningen i klassen, men inte om aktiviteten tillåter klasskamrater att dela upp sig i mindre 
grupper. 

Aktiviteter där gruppmedlemmar ges möjlighet att engagera sig i olika grad 
NA-eleverna och TE-eleverna ser en risk med påtvingat samarbete i klassrummet om de hamnar i 
grupper där inte alla bidrar till uppgiftens genomförande. Deras intresse för att samarbeta med andra 
elever påverkas negativt, om detta sker.  

Tävlingsinriktade elever 
I samtalen med NA-elever framkommer deras egen insikt att de gillar att visa att de är bäst. En följd de 
ser är att det uppstår en inbördes tävlan i NA-klassen, vilken lätt har en negativ inverkan på deras 
vänskap med andra i klassen. Två av EE-eleverna sa visserligen att de var positiva till att hjälpas åt, 
men i lektionsarbetet (både teoretiskt och praktiskt) prioriterade eleverna den egna prestationen 
istället för att hjälpas åt. En tolkning är att eleverna ser det som en tävlan de genomför mot sig själva 
som individer, inte som en handling i konkurrens med andra. 

Elevkåren för de invigda 
Elever på NA pekar på att de uppfattar att elevkåren varit en samlingsplats för en mindre krets elever. 
De som besöker kårlokalen är de som är med i kåren eller har vänner som är med i kåren. Kåren som 
plats för alla elever är något som dessa elever problematiserar.   

Den enskilda elevens agerande 
Elever på FT framhåller vikten av att den som är utanför funderar över vad som inte fungerar och 
agerar därefter för att lösa problemet. Ett exempel är att elev som är påstridig behöver lugna ner sig, 
för att därmed öka möjligheterna till hållbart umgänge med övriga. En individ som är en ensamvarg, 
måste själv söka sociala kontakter. Om detta inte sker så drar övriga slutsatsen att individen vill vara 
för sig själv. NA-eleverna håller samma linje, men övriga elever bör försöka få med den ensamma i 
umgänge.  

Slutligen, så hävdar också VO-elever ett personligt ansvar. De ser det som att det är varje individs 
ansvar att bidra genom att bete sig vänligt mot alla.   

  



Tidskrävande aktiviteter med komplext innehåll  
FT-eleverna hävdar att aktiviteter inte ska involvera endast envägskommunikation, t ex föreläsningar, 
som dessutom är långa. Föreläsningar och demonstrationer måste vara kortare än en timme. I annat 
fall ser de att det blir alltför intensivt och de slutar att lyssna. 

Dessutom ser TE- och FT-ungdomarna att aktiviteter måste erbjuda variation mellan åren. De 
kritiserar specifikt Tobaksfri Duo samt Pride på skolan. Om variation åstadkoms så ser de att det 
bidrar till ökat intresse för frågorna hos dem.  

Möjligheten i kommunikation  
För att bryta klassgemenskapen och ingå i andra konstellationer, m a o träna sin sociala förmåga att 
skapa kontakter bortom klassen, så utgår FT-elever från Kanotdagen, en aktivitet som genomförs av 
alla elever samtidigt på den enskilda gymnasieskolan. FT-eleverna beskriver hur de får möjlighet att 
nå nya sammanhang för social inkludering, då de blir del av aktiviteter som kräver kommunikation.  

Även VO- och TE-elever ser kommunikation som en möjlighet. TE-eleverna påpekar att grupparbeten 
med muntlig redovisning som examinationsform gynnar ökad social inkludering på gruppnivå. NA-
eleverna talar om att den enskilde måste våga kommunicera med okända, även om det ibland inte ger 
resultat. Också de intervjuade EE-eleverna säger att samarbete och kommunikation är en viktig 
framgångsväg, men om de själva får välja arbetsform, så väljer de att arbeta var för sig. 

Överlag indikerar eleverna att sammanhållning till stor del handlar om att vinna insikt i att 
kommunikation är något de alla måste arbeta med, för att finna nya människor och nå gemenskap.  

Didaktiska implikationer 
Möjligheter för lärare till fortsatt verksamhetsutveckling inom området social inkludering är att i första 
skedet överväga om det är intressebaserad sammanhållning eller värdebaserad sammanhållning, som 
ska vara drivande i arbetet med social inkludering. I en intressebaserad sammanhållning finns 
möjlighet att bygga vidare på existerande intressen, t ex intressen gemensamma inom program, men 
även intressen som ligger utanför programmets avgränsning såsom idrottsintresse, gaming. Ett 
alternativ eller komplement är att bygga social inkludering utifrån värdebaserad sammanhållning. Med 
utgångspunkt i läroplanens värdegrund (GY2011) är det då en fråga om att: 

• “förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 
värderingar som det svenska samhället vilar på “ 

• “främja förståelse för andra människor” 

Med värdebaserad gemenskap fokuseras det sociala kitt som håller samman såväl den enskilda 
skolan som det demokratiska samhället. 

Förutom att bestämma sig för om det är intressegemenskap eller värdegemenskap som fokuseras så 
återstår att överväga om gemenskap och sammanhållning eftersträvas i en vidare krets än den 
enskilda klassen och programmet, t ex den enskilda gymnasieskolan som helhet. På Lars 
Kaggskolans kan det kanske bli fråga om att tala om en uppdaterad “Kagganda”? I de pedagogiska 
övervägningar som måste ske, så aktualiseras de hinder för social inkludering som redogjorts för 
ovan.  

Utifrån intervjuerna vill vi lyfta fram några förslag på vad som kan utgöra vägar för att nå social 
sammanhållning i gymnasieskolan: 

• När gymnasieelever börjar sin första termin på gymnasiet är det av vikt att lärarna är tydliga 
och betonar för eleverna att i fokus står kommunikation med syfte att eleverna ska nå ökad 
social sammanhållning i aktuell grupp. Aktiviteter som kräver kommunikation, såsom 
Kanotdagen, kan då förtydligas som att de är avsedda att ge utrymme för kommunikation över 
klass- och programgränser.  



• I arbete med social inkludering så är det grundläggande att elever lär sig acceptera varandra. 
Social öppenhet är en möjlighet att gynna. Alla ska få bli inkluderade, men det får ske på 
individens villkor. Graden av social inkludering får ytterst vara individens val, ingen ska dock 
känna sig exkluderad som en följd av att grupp(er) slutit sig för dem.  

• Social inkludering utgår, i elevernas beskrivningar, från att personal och elever finner 
relevanta, meningsfulla, sammanhang som motiverar dem att engagera sig i just social 
inkludering: 
-Positivt bidragande till social sammanhållning är aktiviteter som inte bara omfattar en stund 
eller en dag utan ger möjlighet till att återkomma med en ökad kontinuitet till samma grupp av 
elever, m a o en reell chans att skapa en förändrad pedagogisk praktik. 
 
-Mer sällan förekommande aktiviteter kan motiveras utifrån att de ger möjlighet till variation i 
arbetet med att finna vägar till social inkludering.  
 
-Lärare behöver skapa behov, dvs. i uppgifter som elever får ska det finnas behov av att ta 
vara på olika perspektiv, ex genus, erfarenheter av liv i stad och på landsbygd, erfarenheter 
från olika delar av Sverige liksom världen. 

• I klassrummet kan social inkludering gynnas genom fortsatt arbete med elevers placering. I 
samverkan med eleverna bör flera metoder kunna utvecklas, vilka gynnar elevernas möjlighet 
att själva reglera i framtiden sina möjligheter att vidga sitt sociala nätverk. Relevant är 
samtidigt att läraren ger eleverna en förklaring till varför en viss metod tillämpas vid placering. 
Eleverna får därigenom möjlighet att ta till sig vad lärare vill åstadkomma, samt kan engageras 
genom att föreslå förbättringar.  

I en uppföljning av denna rapport avtecknar sig i denna rapport två frågor för lärare att diskutera: 

1. Utifrån arbete med social inkludering på en av dig/ er bestämd organisatorisk nivå: Vad ser 
du/ ni som relevant att ta vara på respektive ändra? 

2. Hur kan du/ ni, i mötet med eleverna, förverkliga det ni visualiserat i fråga 1? 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Spridningen och fortlevnaden av det pedagogiskt relevanta innehållet sker genom avrapportering av 
gruppmedlemmar till intresserad pedagogisk personal. Vårterminen 2020 sker lämpligen muntlig 
avrapportering för lärare och annan intresserad pedagogisk personal av de projektresultat som 
inkommit. KSGYF kan genom projektet visa på verksamhetsutveckling som tar vara på erfarenheter 
från intervjuprojektet, vilket ska medverka till att ge en pedagogisk praktik som gynnar förutsättningar 
till förstärkt social sammanhållning mellan elever i gymnasieskolorna. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 45 000 

Förbrukat belopp, drift: 8 067 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Jan Berggren 

Ansvarig rektor/chef: Kristofer Bengtsson  



Internationalisering - HV-programmet - LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Projektidé: Genomföra en studieresa till West Lothian College i North Livingston, Edinburgh, Skottland 
för att knyta kontakter mellan skolornas frisör- och stylistutbildningar.  

Syfte: Skapa en plattform för APL utomlands genom ett utbyte av praktikplatser via Erasmus+ samt att 
bredda internationaliseringen på Lars Kaggskolan.  

Bakgrund: Sedan 2014 finns det ett välfungerande praktikutbyte med West Lothian College inom LK:s 
FT-program. Syftet har hela tiden varit att skapa möjligheter för eleverna att göra en del av sin praktik i 
en verkstad i ett engelskspråkigt land. Erfarenheten av yrkespraktik i kombination med vardagsliv i en 
främmande kultur möjliggör ett livslångt lärande, både ur ett yrkesperspektiv och individuellt 
perspektiv. En ny och godkänd Erasmus+ ansökan finns som möjliggör att sammanlagt 20 elever kan 
genomföra yrkespraktik via WLC i två omgångar under en tvåårsperiod. En av målsättningarna i 
denna Erasmus+-ansökan var att bredda internationaliseringen på LK med HV-programmet då ett 
liknande program finns på WLC.  Vi har genom den här studieresan initierat och etablerat ett fortsatt 
samarbete. Det innebär att vi redan i januari 2020 kommer att skicka tre elever från HV-programmet 
på två veckors APL samt skicka ytterligare tre elever 2021.  

Målgrupp: Elever på HV-programmet, frisörer och stylister, utgör den övergripande målgruppen då 
dessa elever är de som främjas av ett utbytesprojekt i framtiden via Erasmus+. Studiebesöket som 
genomförts inom ramen för aktuellt VUF-projekt har haft HV-personal som målgrupp. 

Så här har det gått 
Innan sommaren 2019 (maj och juni) hade vi två planeringsmöten. Vi sökte information om WLC:s 
utbildning med inriktningar frisör och makeup. Vi startade en mailkontakt med WLC och berättade om 
vårt syfte med studiebesöket; att få en inblick i hur utbildningen på skolan fungerade samt vårt intresse 
i att besöka olika eventuella APL-platser. Alla lärare på HV, samt Maria Fröjd Engström och Michael 
Gustafsson var med på dessa två planeringsmöten.  

Under mötet beslutades det att det var lämpligt att fyra representanter från LK skulle åka.  

Innan besöket i Skottland gjorde vi en PPT om det svenska skolsystemet samt hur eleverna på HV har 
sin skolgång för att bli en färdigutbildad frisör eller stylist. Vi samlade också information om kulturella 
sevärdheter i närheten som skulle kunna vara av intresse för eleverna när de besöker North 
Livingston/Edinburgh.   

Första dagen på studiebesöket fick vi en rundtur på skolan av skolans manager samt fick en första 
inblick i hur utbildningen på inriktningen frisör gick till. Vi besökte en frisörlektion och fick möjlighet att 
prata med såväl undervisande lärare som elever. Efter lunch var vi på studiebesök på en salong i 
närheten av skolan där en av lärarna på skolan jobbade.  

Dag två höll vi en presentation om vårt skolsystem i Sverige, LK och HV vid två tillfällen för lärare och 
personal på WLC. Vi fick sedan välja på olika alternativ vad vi ville se mer av. Två av oss var med på 
en lektion i makeup där vi blev visade skolarbeten samt hur prov och upplägg såg ut, vi fick inblick i 
likheter samt olikheter. En av oss gick på en lektion i mental hälsa och en var på frisör- och 
stylistinstitutionen och fick information om utbildningsupplägg. Efter lunch fick vi mer tid i klassrummet 
och fick en ytterligare inblick i skolsystemet och programstrukturen. Ett stort plus var att vi fick ta del 
av både lärares och elevers synvinkel.  

Dag tre besökte vi flertalet olika salonger i Edinburgh tillsammans med en lärarrepresentant från 
skolan. Vi skapade kontakt med de olika salongerna och blev lovade av såväl salongsägare och lärare 
på skolan att våra elever från LK kunde göra sin APL hos dem. 



Utöver detta har vi blivit guidade i såväl Edinburgh stad som dess omnejd med fokus på historia, kultur 
och traditioner. Dessa guidade turer kan även våra elever ta del av under sin APL-tid i Skottland. 
Under de olika besöken har vi samlat information och fotodokumentation för att kunna visa eleverna 
vilka olika platser som finns möjlighet att besöka. Sammanfattningsvis har vi fått ta del av rundvisning, 
studiebesök, information och intressanta diskussioner som har breddat och fördjupat vår kunskap om 
och förståelse för varandras utbildningar.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Presentation av studieresan har gjorts för arbetslaget på HV-programmet. I samband med studieresan 
blev HV-programmet en integrerad del i den beviljade Erasmus+ ansökan, som gjordes initialt för FT-
programmet. Detta innebär att vi nu har möjlighet att skicka totalt sex elever på APL under 
innevarande och nästkommande läsår. Information har lagts ut på Lars Kaggskolans hemsida om 
ansökningsperioden i oktober 2019. När det blir dags för själva APL-perioden i januari 2020 kommer 
ny information läggas ut. HV-lärare är kontinuerligt informationsbärare internt inom HV-programmet för 
att eleverna ska känna till intentionerna och organisationen kring utbytesprojekt inom Erasmus+.  

Under hösten har samtliga elever på HV-programmet tillsammans med FT-programmet fått 
information om APL-utbytet. De elever som var intresserade av att praktisera utomlands har fått söka 
med ett personligt brev varvid ett urval har gjorts gemensamt i HV-arbetslaget. Urvalet har gjorts bland 
åk 2-elever då vi vill att de ska fungera som ambassadörer för utbytesprojektet till nästkommande åk 
2. Praktiska och kulturella förberedande aktiviteter har genomförts under hösten och kommer att 
fortsätta fram till avresa. HV-programmet har påbörjat en egen Erasmus+ ansökan för fler framtida 
APL-utbyten med WLC.  

Ansökan ska vara inne den 5 februari 2020 och såvida Brexit inte kommer utgöra ett hinder har vi 
goda förhoppningar om en breddning av internationaliseringen på LK genom en ökning av 
praktikbyten från ett till två program. Detta innebär en stärkt internationell profil för vår skola och i 
förlängningen för KSGYF som organisation. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 55 672 SEK 

Förbrukat belopp, drift: 55 093 SEK 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Maria Fröjd Engström, specialpedagog 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén 

  



Att främja elevers välmående (STÄVA) - ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Bakgrund:  

Undersökningen Attityder till skolan 2015, gjord av skolverket (2016), visar bland annat på följande: 

• Elevers upplevda stress har ökat jämfört med tidigare undersökningar. Den har ökat betydligt 
mer för flickorna än för pojkarna. En orsak skulle kunna vara att flickorna uppger att de har ett 
större engagemang till skolarbetet. Hur det går för flickorna spelar större roll än för pojkarna.    

• Gymnasieelever är de som sticker ut genom att tydligt markera för stress.    
• Den vanligaste orsaken för stress är läxor, prov men också egna förväntningar och krav.    
• Höga krav ställer eleverna på sig själva, särskilt flickorna. Var tredje elev anser att kraven i 

skolan är för höga och här har det successivt skett en ökning från tidigare undersökningar.    
• Elever med utländsk bakgrund upplever stressen på liknande nivå men de känner en större 

stress med anledning av betyg och/eller förväntningar från föräldrarna.   

Fokusgrupper genomförda på ett urval av Stagneliusskolans elever (2018) ger samma indikationer 
som skolverkets resultat pekar på. Eleverna ser skolan och välbefinnande som motpoler. Skolan 
påverkar välbefinnande negativt genom att exempelvis skapa en ohälsosam stress. Många elever 
återkommer till begreppet prestation med krav både från dem själva men också från lärare. Krav som 
eleverna känner att de har svårt att leva upp till skapar ångest, som i sin tur är svår att hantera. 
Betygen och den upplevda känslan av att prestera på topp från start samt vid varje moment ökar 
också deras stress, samt står i relation till prestation. En ojämn arbetsbelastning nämns som 
ytterligare orsak. 

Många av eleverna känner sig otillräckliga och har svårt att få ihop sin tid. Stressen och pressen 
påverkar vardagen negativt och många har svårt för att kombinera studier med träning, hobbies och 
umgänge. Vilket påverkar balansen mellan återhämtning och ansträngning?   

Folkhälsomyndigheten visar på vikten av att arbeta mot en förbättrad hälsa, då Sara Fritzell skriver: 
“Psykisk ohälsa är en av vår tids stora utmaningar. Att arbeta för ett samhälle där alla har samma 
chanser till en god psykisk hälsa skulle innebära bättre möjligheter att klara sin utbildning och för att 
skapa ett hållbart arbetsliv. Det skulle stärka hela samhällets utveckling.”   

Projektidé och syfte:   

Det övergripande målet med projektet är att jobba mot elevernas ökade välbefinnande. Utifrån detta 
kan även elevernas studiesituation förbättras, som i sin tur kan leda mot ett ökat kunskapsresultat. I ett 
ytterligare led kan också elevernas ökade närvaro ses, vilket är ett av Kalmarsunds gymnasieförbunds 
prioriterade mål.    

Olika delområden har tagits fram; en revidering av psykologiundervisningen är påbörjade och kommer 
att fortgå. Huvudprojektet i föreliggande ansökan är att bygga upp två olika “rum” i classroom, riktat 
mot lärare samt elever innehållande pedagogiska idéer samt användbara verktyg kopplat till 
välmående och elevens studiesituation. Även färdiga lektioner för mentorer och mentorstiden. Detta 
blir också av stor vikt då forskning visar att höga förväntningar är bra, så länge rätt verktyg finns för att 
hantera det. Vi inom skolverksamheten måste ge eleverna dessa verktyg. 

Målgrupp: Både personal och elever. 

Så här har det gått 
Projektet har genomförts enligt det som uppgavs vid ansökan. Vi har genomfört samtliga moment och 
även utvecklat och jobbat med flera delar än det som från början var planen. Vi har med hjälp av 
forskning och utbildning under året skapat material utifrån projektets ledord egenkontroll. Materialet 
har spridits på classroom, instagram samt på pedagogiskt café (3 tillfällen). Via vårt instagramkonto 



“lararmojligheter” som riktar sig mot pedagogisk personal har vårt projekt fått spridning till ett större 
antal lärare på skolor runt om i landet.  

Två enkätundersökningar har genomförts för att utvärdera projektet. En anpassad till lärarna och en till 
eleverna. Enkäten skickades ut till all personal på Stagg och till eleverna valdes slumpmässigt 7 
klasser ut fördelade över programmen (3 klasser från åk 3, 2 klasser från åk 2 och 2 klasser från åk 1).   

Lärarnas utvärdering visar följande:  

31 lärare besvarade enkäten.  

3 st. hade inte fått information kring projektet, övriga var medvetna. 58,1% använder materialet som 
STÄVA har skapat under året och 29% har använt något. 12,9% har inte använt materialet (vilket 
skulle kunna bero på att dessa inte är undervisande lärare då enkäten skickades ut på ST_personal). 
Det är främst till sin mentorsklass som materialet används och då som innehåll under mentorstiden. 
Utvärderingen visade också att pedagogiska tips används i hög utsträckning och till viss del generella 
tips för att skapa välmående. 58,1% följer förutom tipsen på classroom även det som läggs ut på 
instagram. 96,8% anser att våra elever behöver den här typen av information, tips och verktyg som 
STÄVA förmedlar vilket också stärks av kommentarerna som respondenterna har lämnat i 
utvärderingen.  

“Många elever upplever stress och psykisk ohälsa. Därför är det relevant med både information som 
tips och verktyg kring välmående.”  

“Jag upplever att många elever efterfrågar tips inom detta.”  

“Bra att finnas i de kanaler där eleverna finns!”  

“Jag märker att när man samtalar med eleverna om egenkontroll så blir det som en aha-upplevelse. 
Allra helst när man får de att faktiskt använda verktygen, då kommer de underfund med vad det gör för 
välmåendet. Jag har flera elever som gjort kalendern till sin bästa vän.” 

Utvärderingen visar bl.a. att lärarna önskar få mer material som kan användas på mentorstiden, mer 
information om hur basgrupper kan användas mer effektivt, material kring hur vi kan förmedla vikten 
att stanna upp och vila/återhämta sig till våra elever. Ytterligare ett önskemål är att STÄVA ska få hålla 
i en heldag för att sprida materialet.  

Fler röster: “Ni inspirerar!” “Intressant, viktigt och konkret.” “Jag har använt mig mycket av materialet 
när jag har planerat kurserna och det har varit till stor hjälp. Genom att utgå ifrån materialet har jag fått 
inspiration till att "baka in" mer studieteknik och KASAM i kurserna.” 

“Ni är fantastiskt duktiga.” “Jag tror ni behöver funderar mer kring hur ni ska nå eleverna mer än ert 
innehåll.” “Ert innehåll är så bra.” “Har inte använt materialet ÄN och Instagram är jag inte på.” “Varmt 
tack för ert engagemang och ert material!” “Väldigt bra projekt som skapar mervärde och verkligen 
hjälper elever men även lärare som behöver få ordning eller stöd och hjälp med mentorstiden.” “Härligt 
initiativ och god stöttning för oss lärare.” 

Elevernas utvärdering visar följande:  

166 elever från sju olika klasser deltog i utvärderingen.  

78,3% hade fått information kring projektet vilket innebär att 21,7% inte hade fått det vilket uppgavs 
vara p.g.a. att informationen inte hade spridits via mentor. Några hade trots det ändå sett projektets 
konto på Instagram och kunde på så sätt få tillgång till informationen. 51,8% hade läst materialet som 
finns i classroom. Trots den siffran visar ändå utvärderingen att 86,8% upplever sig behöva den 
information, tips och verktyg som projektet ger. Anledningar till varför eleverna ändå inte har läst 
informationen uppges vara att man vill göra skolrelaterade saker i skolan samt skilja på skola och 



fritid. Om materialet ska bearbetas önskar eleverna att göra detta på plats i skolan, exempelvis på 
mentorstiden. Därav är det också enbart 36,7% som följer instagramkontot. 49,9% uppger att de 
ibland följer tipsen som sprids, 10,8% gör det och 39,8% gör det inte.  

84,9% uppger att de vill fortsätta få tips, information och material till sig. Områden som eleverna 
önskar att vi tar upp mer om är främst motivation, planera sin tid och studieteknik. Men det finns också 
önskemål om sömn, hur man prioriterar och fler generella tips.  

Vi kan enligt utvärderingen konstatera att projektets framgång är till viss del beroende av kollegornas 
insats. Vi behöver alla tillsammans arbeta med att sprida materialet, exempelvis på mentorstiden. Där 
kan STÄVA i sitt fortsatta arbete lägga större vikt på att förmedla och få med kollegorna så att vi kan 
arbeta tillsammans för att nå våra elever. STÄVA kan också behöva se över forumen där materialet 
sprids för att hitta mer användbara och effektiva sätt. Vid samtal med eleverna uppger de att 
materialet bör bearbetas mer i skolan.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vårt material kommer finnas kvar i classroom och kan fortsätta användas av både elever som lärare. 
Våra konton på instagram kommer också finnas kvar och uppdateras när tillfälle ges. Det är ett projekt 
som behöver hållas levande vilket elevernas utvärdering också visar. Därav kommer vi lämna in en ny 
ansökan nästa år som möjliggör just det. På så sätt kan vi fortsätta skapa användbart material i 
förhållande till projektets syfte som fortfarande är högst aktuellt samt arbeta fram mer framgångsrika 
metoder för att nå eleverna. Projektet går också i linje med den senaste forskningen kring skola, 
lärande och hälsa. En forskningsrapport nyligen publicerad av folkhälsomyndigheten visar att det finns 
ett samband mellan att skolor lär ut och pratar kring elevers motståndskraft och ett välmående. Andra 
rapporter visar att skolan är en orsaksförklaring till psykisk ohälsa.   

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 38 210 kr.  

Förbrukat belopp, drift: 33 426,44 kr.  

(Litteratur 2376,78 kr, onlinekurs 1584 kr, konferens 13 642,16 kr, Petra Brask föreläsning 11 700 kr, 
material till kooperativt 1530,50 kr, vikarier 2593 kr.) 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare och projektansvariga: Camilla Ahlström och Maria Prim. 

Ansvarig rektor/chef: Stefan Regebro och Jens Nilsson  

  



AV1 - för hemmasittande elever - ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
När eleven inte själv har möjlighet att delta på skolan kan AV1 vara där i stället. AV1 är 
kommunikationsroboten som gör det möjligt för barn och unga med långtidssjukdom (ex. psykisk 
ohälsa, ångest eller somatiska åkommor) att ta del av undervisningen genom en app på telefonen 
eller surfplattan. 10 500 barn och unga i Sverige är för sjuka för att delta i skolans arbete. I var 6:e 
klass står en bänk tom. Barn och unga sitter sällan stilla. Med inbyggt 4G kan AV1 användas överallt 
och när som helst. Den väger bara 1 kg och kan vara med på både övernattningen eller klassresan. 
AV1 är byggd för att hålla, men om det skulle ske en olycka så ingår utvidgad garanti som en del av 
abonnemanget.  Att bli diagnostiserad med långvarig eller kronisk sjukdom har stor påverkan på barn 
och ungas liv. Det kan hindra dem från att delta i den egna vardagen på det sätt som de borde och det 
kan leda till att de går miste om både skola och sociala aktiviteter. Ofta kan den sociala isoleringen 
vara lika smärtsam som själva sjukdomen. 

Målgrupp: elever som är i behov av detta hjälpmedel. AST-eleverna kan också vara en målgrupp. 
Elever som har stor frånvaro p.g.a. psykiska åkommor som ångest, oro, funktionsnedsättningar eller 
elever med anorexi eller andra sjukdomar som gör att de har svårt att ta sig till och/eller vara i skolan 
under perioder. 

Så här har det gått 
För att kunna använda AV1 så köpte jag, förutom hyran för AV1 en Ipad via IKT-pedagogerna. Detta 
för att de kan gå in i Ipaden om eleven glömt inloggningsuppgifter.  För att kunna använda AV1 så 
laddar man ner en applikation på Ipaden och därefter loggar man in med lösenord. Därefter är det 
bara att starta användningen av AV1. Enkelt och det enda man behöver tänka på är att ”någon” 
behöver bära AV1 mellan klassrummen. Instruktion av AV finns under film 1. 

AV 1 har använts på två elever sedan mars månad då AV1 kom. En elev (Elev 1) under vårterminen 
(film 3) och en elev (Elev 2) under höstterminen. 

Elev 1 (Film 3 – se länk nedan) 
Denna elev hade varit mycket svårt somatiskt sjuk under jullovet och var hemma fram till v 8 då vi 
hade ett möte med eleven, föräldrarna och sjukhusläraren. Läkaren hade skrivit ett intyg och vi följde 
hans instruktioner och introducerade eleven steg för steg mycket långsamt. Eleven hade hjärntrötthet, 
påverkan på minnet, allmän trötthet och orkade första veckan gå i skolan en lektion under en dag. 
Påföljande vecka 1 lektion 2 dagar i veckan och till slut gick eleven alla dagar i veckan men bara 
förmiddagar. På eftermiddagen var eleven hemma och kopplade upp sig via Ipad mot AV1. Detta 
gjorde att eleven fick närvaro, och dessutom hängde med i alla ämnen. När vårterminen var till ända 
hade eleven bara en rest kvar i naturkunskap, en liten rest i matematik och en liten uppgift att redovisa 
i Sv. Inför ht 19 skrev jag ett åtgärdsprogram för eleven och hen kunde återgå till 100% i klassen utan 
AV1 från och med augusti. Allt fungerar bra och film med intervju av både eleven och mamman finns 
under film 3. Elev och föräldrar men också sjukhuslärare, läkare och sjukgymnast är alla imponerade 
över hur väl skolan kunde möta elevens behov och hur väl det fungerat. Sjukgymnast på barnkliniken 
samt KFF:s sjukgymnast hade också ett möte fram på vårkanten så att de kunde synka sina program 
för att medverka till elevens snabba tillfrisknande. Idag använder eleven inte AV1. 

Elev 2 
Denna elevs bekymmer var mer komplicerat men var av mer psykologisk art. Eleven kunde inte 
komma till skolan p.g.a. sitt mående och efter en tid så hörde elevens rektor av sig till mig och frågade 
om jag kunde träffa eleven och berätta om AV1. Vi träffades redan samma vecka och efter att jag 
förklarat hur det fungerade så började hon genast använda AV1. Hon och hennes föräldrar tyckte att 
detta var ett utmärkt sätt att lösa de akuta bekymren på och eleven var mycket nöjd. 

Problem? 



Inga tekniska problem har uppstått. Det enda som varit lite krångel med var att varje elev behöver sin 
egen inloggning. Man kan alltså bara ha en elev i taget pågående med AV1. I övrigt har allt förlöpt bra. 

Filmer: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=dkcOf9TBDMA&t=1s 
2. https://drive.google.com/file/d/1FXU-SWvsi-0_E9_Ag0Sdm0DLVoAzCGt3/view?ts=5dd549be 
3. Kontakta Ann-Katrin Wijk för tillgång till denna film 

Några lärarröster: 
Till en början konstigt, men fördelarna för eleven överväger allt. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Rektorerna på Stagneliusskolan tycker att vi borde ha en AV1 och därför har jag via No Isolation tagit 
fram förslag till ledningsgruppen på a) att köpa loss en AV1 och b) att hyra en AV1. Därmed kommer 
AV1 att leva kvar på Stagneliusskolan. Jag kommer att visa AV1 på spec.-nätverket i vår och skulle 
gärna vilja visa rektorerna i förbundet hur detta fungerar.  

Egna iakttagelser: 

Att ha tillgång till en AV1 med Ipad är ett utmärkt och enkelt sätt att under en kortare period låta eleven 
delta i undervisningen. Eleven tappar inte i kurserna och elevens frånvaro blir inte lidande. Ett utmärkt 
sätt att använda tekniken på. Dock får inte AV1 ersätta undervisningen under en längre tid utan enbart 
för att eleven ska komma tillbaka till skolan. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 37 000 

Förbrukat belopp, drift: 30 500  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Ann-Katrin Wijk, specialpedagog,  

Ansvarig rektor/chef: Michael Grenstadius/Stefan Regebro 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dkcOf9TBDMA&t=1s
https://drive.google.com/file/d/1FXU-SWvsi-0_E9_Ag0Sdm0DLVoAzCGt3/view?ts=5dd549be


Handlingsplan för SVA på ST - ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Vi vill öka likvärdigheten i undervisningen och bedömningen av SVA, planera och strukturera SVA-
undervisning, öka kunskapen hur man bemöter elever med annat modersmål och därmed öka 
statusen för SVA och skapa en skola med positiv attityd till flerspråkighet. Om SVA-undervisningen är 
väl fungerande kommer detta att stödja elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen och därmed öka 
måluppfyllelsen gällande betyg, integration, mående etc. SVA-lärarna fungerar många gånger som ett 
stöd för andraspråkselever i samtliga ämnen. För att SVA-undervisningen ska bli fungerande krävs tid 
för en grundlig gemensam uppstart och möjlighet till fortsatt kollegialt lärande och utbyte. Då 
undervisningen ska utgå ifrån en vetenskaplig grund skulle vi inom ramen för projektet vilja fördjupa 
oss och lära oss mer om några aspekter som är viktiga för flerspråkiga elevers lärande. 

Målgrupp: Andraspråkselever samt SVA-lärare på ST 

Så här har det gått 
Rutiner för uppstart  
Inför uppstarten HT19 skapades ett PM för rutiner kring SVA på Stagneliusskolan som delades ut till 
alla mentorer i årskurs 1 samt skolans expedition.  

Genomgång av kursmoment och delade uppgiftsmappar 
Delade uppgiftsmappar till respektive SVA-kurs finns inlagda i Drive. Vi har påbörjat arbetet med att 
lägga in uppgifter i mapparna för att utforma arbetsområden. Härigenom kan vi öka samstämmigheten 
och likvärdigheten inom SVA-kurserna. 

Translanguaging  
Transspråkande är ett nytt sätt att se på språkanvändande som innebär att elever lär sig bättre om de 
får använda alla sina språkresurser. Vi var på 2 dagars seminarium, LNU Växjö.  

Facklitteratur 
Vi har köpt in litteratur, aktuell och relevant för svenska som andraspråk som vi kommer att arbeta 
med under vårterminen. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 

• Delade mappar för respektive kurs i SVA 
• Regelbundna ämnesträffar 
• Under VT20 studiebesök och utbyte med skola utanför förbundet  
• Under VT20 Skolportens konferens om svenska som andraspråk 
• Under VT20 gemensam läsning och diskussion kring facklitteratur och hur vi kan använda 

kunskapen i vår undervisning av flerspråkiga elever.  

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 13 745 
Förbrukat belopp, drift: 13 334 kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Janina Karsheimer, lärare 

Ansvarig rektor/chef: Michael Grenstadius  



Pilot rättegångsspel, mentorsnätverk och litteratur - ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Pedagogiskt utvecklingsarbete inom ramen för “Challenging learning” för Ekonomiprogrammets 
juridiska inriktning.  Som nyblivna skolmedlemmar i nätverket Nordiska juristakademin är målet att 
implementera: Steg 1 rättegångsspel som en arbetsmetod på juridisk programinriktning och 
litteraturprojekt i syfte att ge en praktisk förståelse för hur rättsväsendet fungerar. Spelen är tänkta att 
inledningsvis genomföras på lokal nivå (eventuellt i samarbete med Kalmar tingsrätt.)  Steg 2 tävla i 
SM i juridik på nationell nivå om metoden är framgångsrik.  Steg 3 Sprida kunskaper kring svenska 
rättsväsendets värdegrund och rättsprinciper för ex. konsumenträtt. 

Målgrupp:  
-Elever som läser juridisk inriktning på skolan.  
-Andra tävlande i SM i juridik.  
-Skolpersonal för samarbete och för intern marknadsföring inom KSGYF  
-SFi-studerande som tar del av vissa delar av upplägget.  
-ÅK9 elever som står inför skolval, föräldrar samt övrig intresserad allmänhet för extern 
marknadsföring 

Så här har det gått 
Rättegångsspel, juridiska mentorer från lokalt näringsliv, samverkan lärare, SKUA, läsprojekt, 
Alumniverksamhet Stockholm och Göteborgs universitet m fl.  

Stagneliusskolan är medlemmar i Nordiska Juristakademien.  

• Nätverk av juridiska mentorer under läsåret 2019/20 i samarbete med EK18B2/Viveka 
Sonesson 

Namn Företag Funktion 
Maria Robinson Advokatbyrån Glimstedt Advokat 

Linda Caneus Åklagarmyndigheten  
Kalmar Kammaråklagare 

Eva-Lis Öfver Juristfirman Öfver AB Jurist 

Anna Wirblad Polismyndigheten Kalmar Gruppchef förundersöknings 
ledare 

Fredrik Bolin Polismyndigheten Kalmar Polis 
Anna Nord Kalmar tingsrätt Tingsnotarie 
Fredrika Svensson Kalmar tingsrätt Tingsnotarie 
Niklas Rundberg Kalmar tingsrätt  Chefsrådman  
Sture Frylén Juristfirman Frylén Advokat, utbildare Polishögskolan 
 

• Eleverna har gruppvis planerat och genomfört en större intervju som ska presenteras i v 5. 
Praktikdag/ar i rätten samt ytterligare en intervju med juridiskt specialtema inför 
gymnasiearbete planeras. 

• Medlemskap i Nordiska juristakademien, ett nätverk för skolor i Sverige som erbjuder juridisk 
inriktning på Ekonomiprogrammet. Tillgång till material för rättegångsspel som genomförs 
under våren i framförallt åk 2. 

• Inköp av licens Lexnova rättsdatabas för juridisk nyhetsbevakning, expertkommentarer samt 
lagar och praxis. 

• Inköp av årslicens Dagens Juridik Premium för tillgång till artiklar, rapporter samt annat 
juridiskt material. 

• Inköp av klassuppsättning skönlitteratur och genomförande av läsprojekt med EK19A5. För att 
öka ordförståelsen, väcka intresse för området straffrätt, få en inblick i rättsväsendet, få följa 
en rättegång och inom givna ramar diskutera litteratur har en klass läst den skönlitterära 



boken “En helt vanlig familj”, av Mattias Edvardsson. Eleverna har individuellt antecknat 
innehåll och citat ur boken och funderat kring givna frågor, därefter har de diskuterat boken i 
mindre grupper med lärare samt avslutningsvis skrivit en egen reflektion. Materialet kan 
användas på nytt. Eleverna har här fått betrakta ett rättsfall ur flera perspektiv, för att förstå ett 
sådant bättre, till nytta för dem om de framöver skulle delta i rättegångsspel.  

• Gruppen som läst boken har också följt lagstiftningsprocessen, ex. via externa länkar. Att följa 
lagstiftningsprocessen har också en koppling till det studiebesök som eleverna gör på 
riksdagen i ÅK3, något som redan är etablerat på skolan. 

• Gruppen har även analyserat en fiktiv, av Hovrätten inspelad rättegång och kommer att 
besöka en verklig rättegång i Tingsrätten under våren, med utvärdering. Det inledande arbetet 
har gjorts för att besöket i Tingsrätten ska bli så givande som möjligt.  

• Ämnessamverkan mellan svenska och juridik i åk 1 och 2 sker exempelvis för att höja 
kvaliteten på juridisk retorik, skriv-och läsuppgifter samt muntliga presentationer. Eleverna 
arbetar med likartade modeller i svenska och juridik. 

• Kollegialt lärande är redan etablerat och juridiklärare är involverade i svensklärarnas separata 
bokprojekt, deltog även där ifjol. Även kring muntlig redovisning är samarbete etablerat. Med 
samhällskunskap planeras SVA-uppgift kring konsumenträtt på enkel svenska på nytt under 
våren. 

• Arbetsmetoder relaterade till lärcirkeln SKUA används. 

• Alumniverksamhet påbörjad med Stockholms och Göteborgs universitet inför eventuella 
framtida juridiska studier. Studentbesök. 

• Kontakter finns även med Lunds universitets juridiska fakultet och utbildare i Växjö för 
samverkansmöjligheter. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Genom elevpresentationer under Gymnasiemässa och gymnasiedag. Intern marknadsföring inför 
inriktningsvalet i åk 2. När rättegångsspelen har blivit förankrade som arbetsmetod kommer idéerna 
även att spridas via lokal media. 

Samverkan med andra program på Stagneliusskolan planeras inför dokumentation av framtida 
rättegångsspel. 

Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 35000 kronor 

Förbrukat belopp, drift: 28 800 kronor 

Uppgiftslämnare mm 
Viveka Sonesson Annika Näther 

Ansvarig rektor/chef: Michael Grenstadius 

  



Hälsa integrering digitalisering - ÖU 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Sfi på Öland har under höstterminen fått statsbidrag från skolverket för att påbörja utveckling av 
hälsa, integrering och digitalisering. Vi har under hösten varit på studiebesök på skolor som kommit 
långt i sin utveckling av sfi. Detta har gjort att vi har köpt in fler datorer till sfi. Vi har även utvecklat 
integreringen med samhället genom fler studiebesök och vi har köpt in friskvårdsmaterial som vi 
kommer använda i undervisningen. Vi har bl.a. köpt in baddräkter till kvinnor så att vi kan börja med 
simundervisning. Vi har köpt in 10 st. cyklar och vi att kommer undervisa i trafikkunskap och även 
lära eleverna hur man cyklar. Många av våra elever behärskar inte detta. Vår projektidé är att 
vidareutveckla integrering, hälsa och digitalisering. Vi behöver ett förråd att ställa framförallt cyklarna 
i. Istället för att köpa färdigt så kommer vi tillsammans med eleverna bygga ett. Under arbetets gång 
så arbetar vi med det svenska språket. Inlärning kommer att ske under praktiska former där eleverna 
ser användningen av språket och att jobba tillsammans. Projektet har som syfte att främst hjälpa 
elever med kort eller ingen skolbakgrund att lära sig svenska på ett meningsfullt sätt och att de i 
förlängningen snabbare kommer ut på arbetsmarknaden och i egen försörjning. 

Målgrupp: Sfi kurs A - D Projektets prioriterade målgrupp; elever med mycket kort skolbakgrund 
eller ingen skolbakgrund. 

Så här har det gått 
Sfi på Ölands utbildningscenter har under månaderna augusti och september 2019 byggt ett 
cykelförråd till skolans cyklar. Innan projektet startade hade eleverna under lektionstid sett 
instruktionsfilmer, jobbat med ordförståelse och arbetat i samtalsgrupper om hur de tillsammans skulle 
planera bygget. Alla elever främst i kurserna A - B - C har deltagit i det praktiska arbetet. Detta beror 
på att de har fler undervisningstimmar än kurs D. 

Under de första dagarna av bygget så deltog två frivilliga personer, med byggkunskaper, med 
planering och konstruktion av förrådet. De lånade också ut de större verktyg som behövdes för 
uppgiften. Detta bidrog till att eleverna fick träffa och prata svenska med ytterligare människor förutom 
personal från skolan. Genom leveranserna från byggföretaget Beijers så träffade de ytterligare 
utomstående personer. 

Alla elever arbetade med samtliga uppgifter både män och kvinnor. Arbetsuppgifterna har varit väldigt 
varierande och tiderna har vi anpassat efter lektionstiderna. 

Under projektets gång så har vi även utfört studiebesök för att få inspiration och träffa människor som 
har konstruktion och skapande som yrke. På studiebesöken så deltog alla kurser på Sfi. Vi besökte 
Capellagården med guidning och information om deras verksamhet. Deras lärare gav Sfi-eleverna 
inspiration både för eget skapande och kommande yrken. Vi besökte också en man som kom till 
Sverige från Iran för 20 år sedan. Han visade oss sitt byggprojekt i Vickleby som han har startat och 
driver själv. Han bygger en liten by av stenhus och han har ritat hus, gator och planlagt hela området 
under flera års tid. Han gav eleverna inspiration och berättade om sitt liv och sin utveckling från 
flykting till där han är idag. Vi besökte även Eketorps borg där eleverna fick uppleva 
byggnadskonstruktioner från Sveriges tidiga historia. 

Studiebesöken gav mycket samvaro och tid till samtal. 

Efterarbetet med projektet har varit väldigt varierande beroende på var eleverna har befunnit sig i sin 
språkinlärning. Det vi arbetat med i kurserna är samtal kring bilder, ordförståelse, grammatik och 
eleverna har skrivit texter både om bygget och om studiebesöken. De har även utvärderat projektet 
genom google dokument. 

Gymnasieförbundets prioriterade mål: 

Kunskap, utveckling och lärande 



Genom det praktiska arbetet så har språket kommit in på ett naturligt sätt och har använts i ett 
sammanhang. Eleverna har haft olika förmågor och språkkunskaper och eftersom de arbetat 
mellan kurserna så har de lärt av varandra. 

Normer, värden och inflytande 
Eleverna har haft inflytande över konstruktionen och hur förrådet skulle byggas. Flera elever har 
både kunskap och erfarenhet av byggnadsarbete och argumenterade för sina idéer. Alla elever har 
arbetat med samtliga uppgifter både män och kvinnor. Vi har diskuterat attityder för manligt och 
kvinnligt arbete. Detta kom upp relativt ofta inför en ny byggdag. Sfi arbetar med 
jämställdhetsfrågor på flera plan och projektet har varit en del i detta arbete. 

En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
Forskning visar att om man har ett aktivt liv och lever hälsosamt så främjar det inlärningen. 
Projektet har varit till stor del praktiskt och i en miljö där alla elever varit en del i arbetet och deras 
erfarenheter och kunskaper har synliggjorts på olika sätt. 

Digital kompetens 
Vi har följt arbetet digitalt både med bilder, ord och text. Genom bilderna har eleverna befäst ord 
som vi använt under byggnationen. Lärarna har använt dokumenterade bilder från bygget men 
eleverna har också arbetat på olika internetsidor exempelvis “bildlexin”. Sfi har även köpt in det 
digitala verktyget Lunis för de högre kurserna så att de i klassrummet kunnat befästa ord, fraser 
och grammatik digitalt. 

Attraktiv och konkurrensmässig utbildningsorganisation - entreprenöriellt lärande 
Eleverna har arbetat praktiskt tillsammans med lärare, varandra och frivilligarbetare. De har fått 
samtala och träffa olika människor som skapar och driver företag på Öland genom våra 
studiebesök. Flera elever bytte kontaktuppgifter med entreprenören i Vickleby och tog även med sig 
information från Capellagården. 

Integration 
Vi har arbetat tillsammans och vi har fått besök till skolan av människor från samhället och vi har 
även besökt människor utanför skolan. Vi har velat pröva nya vägar och ha en varierande 
undervisning som passar den enskilda eleven. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Vi har dokumenterat projektet digitalt genom bilder. De olika arbetsuppgifterna kring projektet finns i 
de olika kursernas classroom. Under arbetets gång har vi delgett övrig personal, elever och andra 
intresserade bilder och text på skolans facebooksida. Vi har även redovisat projektet till övrig 
personal på ett APT möte. Den 3 september 2019 gjorde Ölandsbladet ett reportage om projektet. 

Eftersom förrådet finns kvar behöver det underhållas i framtiden. Det kan bli praktiskt arbete för 
kommande elever. Vi använder cyklarna i vårt friskvårdsarbete som vi har kontinuerligt. Allt 
arbetsmaterial som vi använt i projektet kan vi använda vidare i undervisningen även i framtiden. 

Eftersom vi har haft ett så nära samarbete med lokala aktörer på Öland och även frivilligarbetare 
från trakten så tror vi att det här projektet har bidragit till ökad kännedom om Ölands 
utbildningscenter i Borgholm och Mörbylånga kommun. 



Ekonomisk redovisning 
Beviljat belopp, drift: 67000 
Förbrukat belopp, 

Bygglov 2 782,00 kr 
Lunis 20 930,00 kr 

Beijers 28 741, 00 kr 

Biltema 5 577, 00 kr 

Studieresor 7 201,00 kr 

Total: 65 231,00 kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare Sfi-lärare: Helena Svedrin 
Ansvarig rektor/chef: Karin Hovmark 
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