
Auskultationer på andra SFI-skolor 

Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015  

Redovisning av projektet: Auskultation på sfi - för 

verksamhetstutveckling och förbättrad kvalité på utbildningen 
Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Utveckla och höja kvalitén i undervisningen och i organisationen. Genom att auskultera på andra skolor i 

landet kan vi få nya tankar och idéer. Vi vill ta del av hur andra skolor organiserar sin utbildning i svenska 

för invandrare t. ex när det gäller gruppindelning, intest, nationella prov, bedömning, samarbete med 

studievägledare, nybörjarstarter osv. Vi vill också hämta inspiration i pedagogers metodik för att höja 

kvalitén på undervisningen på SFI i Kalmar. 

Gymnasieförbundet har de senaste åren satsat mycket på digital teknik. Hur använder andra skolor 

digital teknik i sin undervisning? Vi vill också se hur andra skolor arbetar med jämställdhetsfrågor i 

undervisningen. 

Målgrupp: Vi önskar utveckla personalens kompetens för att de i sin tur ska höja kvalitén på 

undervisningen och organisationen Detta hoppas vi ska kunna komma våra elever tillgodo. 

Så här har det gått 
Vi inledde vårt arbete med att söka intressanta skolor under slutet av vårterminen 2015. Vi fokuserade 

framför allt på att hitta SFI-skolor med en tydlig inriktning på användning av digitala medier i 

undervisningen.  

I september åkte en grupp SFI-lärare samt en praktikanskaffare till Gotland på studiebesök. 

Storleksmässigt är SFI i Visby ungefär hälften så stort som i Kalmar. 

De flesta elever som studerar C- och D-kurs hade praktik måndagar och fredagar. Eleverna fick låna 

varsin surfplatta och den användes särskilt till att koppla samman det som hände på praktikplatsen med 

det som hände i klassrummet (tis-tor). 

Det fanns också en studiehall dit eleverna kunde gå för att få hjälp med sina språkstudier av två 

anställda samt ett studietek, ett rum med referenslitteratur och språkövningar att låna och arbeta med 

på plats. 

I november åkte en annan grupp SFI-lärare till Kristianstad på studiebesök. SFI i Kristianstad har ökat 

från ca 300 elever till ca 700 elever på relativt kort tid och vi hade mycket att lära av det organisatoriska 

nätet på skolan. Vi blev dessutom inspirerade av deras arbetssätt med direkt respons i klasserna via 



Auskultationer på andra SFI-skolor 

skrivtavlor och har köpt in sådana på prov. Även deras arbete med surfplattor inspirerade oss och är 

något vi vill titta på om vi kan utveckla. 

I december hade vi ett studiebesök inbokat i Norrköping men de avbokade i sista stund. Vi hade valt 

Norrköping för att det ligger långt fram med både användning av digital teknik och yrkessvenska i 

kombination med praktik. Vi hoppas att vi kan få möjlighet att göra ett studiebesök på SFI i Norrköping 

vid ett annat tillfälle. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Vi har presenterat våra intryck, tankar och idéer kring studiebesöken i samband med SFI-möten på 

skolan och vi har diskuterat vilka idéer som vi vill arbeta vidare med. Vi är särskilt intresserade av att 

utveckla idéen kring en studiehall eller ett studietek som fanns på SFI i Visby. 

Vi har också startat ett försök att knyta praktikplatser och språkundervisning närmare varandra och 

hoppas att det ska utvecklas till ett allmänt arbetssätt inom SFI i Kalmar. 

Vi har också fått förfrågningar både från kollegor i Visby, Kristianstad och Norrköping om att få komma 

och besöka oss på SFI här i Kalmar, något vi ser fram emot och välkomnar. 

Vid båda studiebesöken och vid kontakter med Norrköping så har livliga diskussioner förts kring bl a 

organisation av nationella prov. Här har vi nationella prov en gång i kvartalet medan de i Norrköping har 

nationella prov en gång i månaden. Hos oss är det ordinarie personal som sköter om planering, 

genomförande och efterarbete medan det hos andra är administrativ personal som utför de 

arbetsuppgifterna. 

Vi har också diskuterat måluppfyllelse med andra kollegor och särskilt med kollegor i Visby där 

satsningen på studiehall och studietek imponerade oss. 

Budget 
Beviljat belopp: 78 000 

Förbrukat belopp: ca 25 000 kr för resor + hittills okänd1 summa för vikarier 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Martina Leander 

Ansvarig rektor/chef: Karin Hovmark 

                                                           
1
 Ca 8 000 :- identifierade den 19 januari 2016 av Caroline J = 33 000 förbrukat. HGs anm. 



Gymnasiefö rbundets 
Verksamhetsutvecklingsfönd 2015  

Redovisning av projektet: Bok- och läsecirkel för språkutveckling 
Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Projektet syftar till att ge elever med internationell bakgrund (företrädesvis elever på Jenny 

Nyströmsskolans IMS-program men även elever på nationella program som varit kort tid i Sverige) 

möjlighet att i bok- och läsecirkelsform utveckla sina färdigheter att läsa och tala svenska. 

Målgrupp: Elever IMS-program. Eventuellt kan även elever på nationella program, som idag läser 

svenska som andraspråk. 

Så här har det gått 
I månadsskiftet juli/augusti 2015 bytte jag tjänst och under hösten har jag arbetat som biträdande 

rektor. Jag lämnade över projektet ”Bok- och läsecirkel för språkutveckling” till min vikarie och fd 

kollegor men av olika handledningar har det inte genomförts alls. Som biträdande rektor för IM kan 

jag se att behovet dock kvarstår och jag skulle gärna se att det finns möjlighet att genomföra något 

liknande längre fram. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
[text …] 

Budget 
Beviljat belopp: 10 000 

 

 



Gymnasieförbundets 

Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Dansgrupp 
Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Få dansen att synas mer i Kalmar och att få ungdomar som har ett stort intresse för dans att välja 

dans på gymnasiet. Just nu finns det ingen dansskola som ger en god teknisk grund i dans. I flera 

andra städer finns en kulturskola där en övergång till ES dans blir naturlig. Tyvärr har vi inte det i 

Kalmar men nu har vi en ny dansskola som håller kvalitet och ger bra grundteknik som vi ser flera 

olika vägar till samarbeten med. Vi har bl.a. låtit barnen på Wellness vara med som dansare i våra 

föreställningar. Vi tror att dessa samarbeten kan generera i att fler elever väljer ES-programmet som 

vi vet är så viktig för samhällets framtid. 

Målgrupp: Elever som studerar inom Kalmar gymnasieförbund, men vår förhoppning är även att vi 

uppmärksammas och nå ut till t.ex. elever på grundskolan. 

Så här har det gått 
Jag har haft möte med Kalmar Dansskola och några av deras lärare och vi har samkört en del 

workshops under hösten.  Vi har samarbetat i vår barndansföreställning där dansskolebarn har 

deltagit i föreställningen tillsammans med gymnasieeleverna. Detta är ett samarbete vi pratat om att 

fortsätta med.  

Vi gjorde en lyckad dansflashmob på Prideveckan där över 100 elever från olika sammanhang deltog. 

Först och främst ES-programmet från Jennynyström, deltagare på Ölands folkhögskola, barn från 

Kalmar gymnastikförening, elever från Falkenbergsskolan och en del föräldrar och syskon som 

nämnts. 

Vi kommer med vår dansgrupp X`IT från Kalmar Dansgymnasium medverka i Danskarusellen som 

arrangeras av studiefrämjandet. Det är en Danstävling med en riksfinal i Karlstad i maj.  

Pengarna har vi använt till gästlärare, kostym till våra framträdande och till att se en av Europas 

största streetdancetävling som inspiration. (se länk) 

http://www.juste-debout.com/en/ 

http://www.juste-debout.com/en/


Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Vi fick mycket medial uppmärksamhet när vi genomförde Dansflashmoben under prideveckan. Vi har 

filmat och dokumenterat mycket vi gjort och ska klippa ihop det på ett proffsigt sätt och sprida i 

sociala medier.  

Dansgruppen kommer leva kvar och vi syns lite då och då och får ett flertal uppdrag om året.  

Kostym som vi lagt pengar på är viktig del i dansframträdanden och dessa kommer vi ha kvar. Att se 

professionell ut höjer statusen på framträdanden vi gör. 

Budget 

Beviljat belopp: 20 000 

Förbrukat belopp:   

Koreografi Danslektioner Obim Boström 
1500+1500= 

3000kr Faktura 

9st danskjolar 784 + 635 +=  1419kr Faktura 
9st dansdräkter   1360kr Faktura 
Tyg till rekvisita - 275.50 + 619.88 + 619.88= 1515,26kr Faktura via HV 
Rosa tröjor (mässan) -  392kr kvitto Ulrika Ekström 
Clara Björck Koreograf, danspedagog-  4000kr Faktura 
Streettröjor Junkyard  720kr (Postorder Marie lagt ut, kvitto ska in) 
Martin Rosèn  1000kr Faktura 
Rekvisita, masker, hattar eko  939kr  
10st biljetter till Juste Debout Nordic 1864DKK 
svenska  

2300kr  

 H&M 2  380:40kr   
Summa:   19025 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Marie Thunborg Danslärare 

Ansvarig rektor/chef: Mariette Andersson 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Det mobila 
digitala klassrummet 
Skola: Ölands Gymnasium 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
och målgrupp 
Med projektet vill vi skapa en mer ändamålsenlig pedagogisk arbetsmiljö med digitala 
verktyg som stöd i vårt pedagogiska arbete. Efter att ha sett andra skolors satsning på s.k. 
digitala pilotklassrum, känner vi att vi istället vill skapa ett mobilt digitalt klassrum som vi kan 
ta med oss var helst vår undervisning sker. 
 
Målgrupp: Alla elevgrupper på skolan 

Så här har det gått 
Inledningsvis tog inköp av material onödigt lång tid anser vi. Då vi själva inte kunnat göra 
inköpen fick vi helt enkelt vänta med att sjösätta projektet till höstterminen 2015.  
 
Vi har använt materialet på det sätt som vi detaljerat beskrivit i vår projektansökan och med 
glädje sett att det också kom till användning för våra nya elever på introduktionsprogrammet 
som fått använda det i sin undervisning nu i höst.  
 
Då förbundet satsat på inläsningstjänst för samtliga elever kunde våra medel för ReadHear 
Mac istället användas för inköp av appar för att stödja elever i olika ämnen.  
 
I arbetslaget har personalomsättning under terminen gjort att det främst har varit lärare på 
skolan som använt de digitala verktygen. Kamerorna har dock används av yrkeslärarna för 
dokumentation av elevprestationer i yrkesämnena samt vid APLbesök.  
 
 
 
 
 



Så här kommer idéerna spridas och dess 
produktutvecklande idé leva vidare 
 
Tack vare projektet har vi nu digitala verktyg som all personal och alla elever på skolan har 
fortsatt tillgång till. Alla vi som arbetat med verktygen har kontinuerligt tipsat varandra om 
användningsområden och delat våra erfarenheter med varandra.  
 
Då projektet kom igång senare än vad vi beräknat, blir det nu under vårterminen spännande 
att se hur det mobila digitala klassrummet fortsatt kan stötta lärandet i våra olika 
elevgrupper. Med verktygen förflyttar vi oss lätt utanför skolans väggar och kan samla in och 
bearbeta kunskap t.ex. vid idrottslektioner, exkursioner, spelifierat lärande och AR 
(augmented reality).  
 
Verktygen underlättar och stödjer också den formativa bedömningen och det kollegiala 
lärandet genom att erbjuda en dokumentation i ett digitalt format av olika delar av elevernas 
kunskapsutveckling för hela arbetslaget.  

Budget 
Beviljat belopp: 96 440 
Förbrukat belopp: 96 440  
Beviljat belopp investeringar:  
Förbrukat belopp investeringar:  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Maria Olsén, Lärare 
Ansvarig rektor/chef: Christina Larsson 
 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Det mobila/flexibla klassrummet 
Skola: LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Att utnyttja befintliga klassrum på ett effektivare sätt, samt att skapa en mer harmoniska miljö för 

eleverna att bedriva sina studier i och att kunna sprida ut eleverna för att skapa en bättre 

arbetsmiljö och arbetsro. Att snabbt kunna förändra verksamheten från en typ av utbildning till en 

annan utan att det för den saken ska innebära en allt för stor kostnad i form av ombyggnationer. 

Men också att i befintliga lokaler kunna förändra, förnya, förbättra och skapa nya arbetsmetoder för 

att höja elevernas motivation och engagemang. Tanken är att bygga upp alla övningar på mobila 

vagnar istället för att platsbygga dessa på väggar eller liknande. Fördelen med detta är att inga rum 

blir klasspecifika eller låsta till en viss klass eller program, utan kan anpassas efter schemat under 

pågående termin. 

Målgrupp: Elever inom EEAUT, EEENE, VF och till viss del EEELT och TE 

Så här har det gått 
Vagnar är beställda och monterade. Nu återstår att tillsammans med elever bygga upp den 

utrustning som skall användas och ta fram lämpliga övningsuppgifter för dessa. Detta är ett arbete 

som kommer att ta tid då vi använder elever i befintliga kurser till att göra detta med. I ett annat 

dokument har vi tagit bilder på omonterade, monterade och färdiga vagnar att beskåda.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Detta är ett koncept som vi kommer att fortsätta med inom inriktningen Automaton. Just att kunna 

förvandla en yta från ett lektionstillfälle till ett annat är väldigt positivt från både oss lärare och 

elever. Eleverna har möjligheten att ta med sig sin vagn för att sätta sig mer avskilt vid behov. Men 

även att kunna sätta sig jämte varandra för att lära av varandra är också en positiv effekt av detta. 

Budget 
Beviljat belopp: - 

Förbrukat belopp: [text …] 

Beviljat belopp investeringar: 95 000 

Förbrukat belopp investeringar: 95 000 

https://docs.google.com/document/d/1fAswUE2xLj8J_suHYFMJMyfumUCtsTvsAPy9pyV7Jhg/edit


Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Stefan Mellberg yrkeslärare 

Ansvarig rektor/chef: Märit Truuts 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Digital 
Benchmarking 3KVH Gyvuxenutbildning 
Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
och målgrupp 
Benchmarking med betydelsen att jämföra vår verksamhet på gymnasial 
vuxenutbildning på komvux i Kalmar kvalitativt i förhållande till de 
jämförelsekommuner inom 3KVH (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och 
Halmstad) inom respektive verksamhetsområde. Digital Benchmarking som avser 
olika sätt att jämföra upplägg och arbetssätt inom data och IT användningen inom 
vuxenutbildningen som i dagsläget har många elever inom flexundervisningen 
(=halvdistans). Syftet är att lära sig mer kring den digitala användningen inom 
vuxenutbildningen, se hur de andra kommunerna arbetar och undersöka vilket 
material de använder sig av; för att stärka komvux Kalmar som varumärke. 
Målgrupp: Arbetslaget på gymnasial vuxenutbildning på komvux i Kalmar och i 
förlängningen dess elever. 

Så här har det gått 
Under vårterminen var det mycket svårt att få kontakt med de andra skolorna, de 
svarade inte på mail eller så hade vi själva mycket att göra på skolan. Vi tog ansats 
på hösten istället och bokade in besök på Kristianstads Vuxenutbildning. Vi blev 
fantastiskt bra mottagna där och fick många bra möten med deras rektor och 
arbetslag, de hade diskuterat länge för att få en gemensam kunskapssyn och rektorn 
hade många visioner. Vi har dock liknande problematik med många elevavhopp, 
korta kurstider, dålig svarsfrekvens på enkäter, m.m.  
 
 
 



De har specialpedagog i samarbete med en kurator, något vår skola saknar. 
Eleverna kan via receptionen låna en bärbar dator över dagen samt att det finns 
inlåsta bärbara datorer inne i klassrummen. Vissa lärare hade dator och/eller 
“paddor” i klassrummet. Paddor är något många av våra elever handhar, men inte vi 
lärare. 
Digitalt arbetade de i PCmiljö och med lärplattformen EdWise. De flesta var nöjda 
med systemet och just EdWise är ett beslut som kommunen tagit från förskolan upp 
till vuxenutbildningen. Kommunen har också satsat på just den kommunala 
vuxenutbildningen så all undervisning sker via den skolan. De har både reguljära 
kurser och ren nätbaserad undervisning. De har betydligt fler kurser än oss samt ett 
arbetslag på Gruv/Gy bestående av 55 personer. 
 
I oktober besökte vi vuxenutbildningen i Växjö, en skola som levde under oron att 
kommunen ska sälja ut all vuxenutbildning. De hade enbart reguljär undervisning 
(små grupper pga platsbrist) och handledning åt NTIelever. Digitalt använde de sig 
av Clevertouchtavlor. Vi bjöd med en vägledare från Kunskapsnavet, då Växjö 
efterfrågade det.  
 
I November bar det av mot Komvux Karlskrona som endast har reguljära kurser och 
sen distans via NTI. De har liknande kursutbud som oss men visade sig mycket 
nyfikna på vår flexundervisning och utbytet med Karlskrona kändes mer som att de 
fick information av oss än tvärtom. IKTmässigt hade de precis startat med GAFE 
och Classroom och hade inget nytt att tillföra oss.  
 
Halmstad var mitt uppe i en flyttkarusell då de under oktober månad flyttade in i nya 
lokaler i en flygel till högskolan. De var först positiva till ett besök men återkom aldrig 
med tider eller dagar som passade, trots fortsatt förfrågan från oss. 
 
Kristianstad vuxenutbildning var fantastiskt men Växjö och Karlskrona var föga 
upplyftande. Genom denna vetskap känner vi oss stärkta i att det vi gör på 
vuxenutbildningen inom Kalmarsunds Gymnasieförbund ligger väl i framkant, både i 
nytänkande och digital pedagogik. Vi har också genom dessa studiebesök förstått att 
uppskatta Kunskapsnavet mer, då de verkligen anstränger sig för att skicka elever till 
oss, samt insett värdet av att behålla och utveckla vår flexverksamhet på skolan. Vi 
har även blivit mer samsynta i våra visioner kring vuxenutbildningen. 
 
Vi fick ingen direkt ny idé vad det gäller digitala lösningar, så vi bestämde oss (efter 
samråd med rektor) att boka in ett besök på SETT 2016 i Stockholm för oss 
utvecklingssamordnare, samt att köpa in varsin Ipad mini till oss två, för att kunna 
möta våra elevers olika behov av stöd och handledning. 
  



Så här kommer idéerna spridas och dess 
produktutvecklande idé leva vidare 
Vi informerar övriga på skolan på gemensam konferenstid. Vi hoppas på ny input 
gällande digitala lösningar på SETTdagarna. 

Budget 
Beviljat belopp: 50 000 kr. 
Förbrukat belopp: cirka 45 000 kr. (varav 8000 kr. digital investering) 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Agneta Jonasson/Lennart Nordström (Lärare och 
utvecklingssamordnare på Gyvux, AW2) 
Ansvarig rektor/chef: Kenneth Johansson 
 



Gymnasieförbundets  

Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Digitala hjälpmedel i matematik 

Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Projektet utgör starten för en ökad satsning på digitala hjälpmedel för ökad måluppfyllelse i 

matematikkurserna. Målet är att skapa nya övningar i matematik som är bättre än den vanliga metoden 

med lärobok och penna. Men också att ge kursdeltagarna större möjligheter och hjälp med att använda 

resurser på nätet. 

Målgrupp: Målgruppen är främst kursdeltagare i matematik flex 

Så här har det gått 

Jag har gjort två nya hemsidor, en hemsida avsedd för den reguljära kursen i ma 1ab och en hemsida 

där det digitala matematikprojektet ska presenteras. Tre surfplattor är levererade och dessa har använts 

bl. a till inspelningar och uppspelningar för kursdeltagarna. Jag har gjort några övningar speciellt 

avsedda för surfplattorna. Funktionen av övningarna är något osäker i Mac-datorerna. Länkar till 

hemsidorna: 

http://komvuxkalmar.weebly.com/ Projektet (se exempel på övningarna under t ex matte1 

http://rolandsibe.weebly.com/#/news/ Flexmatten 

http://rolandsibema1.weebly.com/ Matte 1ab reguljär 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 

Kursdeltagarna som vi testat övningarna på har varit klart positiva och trivs med att det inte finns 

något tävlingsmoment med i övningarna. För mig som lärare kan jag snabbt testa elevens 

kunskapsnivå på ett lättsamt sätt. Målgruppen har främst varit kursdeltagare med 

matematiksvårigheter. Helen Lehner har också använt surfplattan till videogenomgångar på 

grundskolans matematik. Projektet riktar sig i första hand till våra egna elever. Projektet är långsiktigt 

och kommer att fortsätta nästa läsår. Vi siktar på att göra klart ett komplett paket med digitala resurser 

för en kurs i taget. Det kan vara så att det är ett för stort arbete. 

Budget 

Beviljat belopp: 12 000 

http://komvuxkalmar.weebly.com/
http://rolandsibe.weebly.com/#/news/
http://rolandsibema1.weebly.com/


Förbrukat belopp: 11770 (3 surfplattor, faktura kommer från Siba företag) 

Beviljat belopp investeringar: - 

Förbrukat belopp investeringar: - 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare: Roland Sibe, gymnasielärare. 

Ansvarig rektor/chef: Kenneth Johansson 

 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Ergonomiskt utformad lärmiljö för 

framtiden 
Skola: ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Syftet med vårt projekt är att skapa en ergonomisk miljö som är anpassad för IKT-integrerad 
undervisning och som inspirerar oss lärare att tänka nytt. Det innefattar en ergonomiskt 
utformad men även stimulerande miljö där eleverna får möjlighet att ändra arbetsposition. 
Arbetsmiljön är flexibel och lätt att anpassa efter elevgrupp och undervisningssituation. Det 
medför en elevaktiverande miljö där koncentrationssvårigheter, nackbesvär och 
trötthetssymptom kan förebyggas. 
Målgrupp: Elever och lärare på Stagneliusskolan. 

Så här har det gått 
Både lärare och elever är mycket nöjda med klassrummet. Två skärmar, höj- och sänkbara 
whiteboards, samt  olika nivåer på bänkarna skapar en ergonomisk arbetsmiljö för eleverna 
och en flexibel undervisningsmiljö för lärarna. Därtill skapar möjligheten att koppla upp sin 
dator på olika ställen i klassrummet ytterligare möjligheter att anpassa undervisningen. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Vi kommer sprida idéerna i vår lärcirkel De digitala och ergonomiska klassrummen. 

Budget 
Beviljat belopp: - 
Förbrukat belopp: 198 121 (elinstallationen kostade 31 915,17kr, vi blev aldrig inkopplade i 
den processen utan det sköttes av vaktmästarna) 
Beviljat belopp investeringar: 180 000 
Förbrukat belopp investeringar: 

 

Bokper Dag Vernr Transtext Belopp 

201507 01 10005763 AVC SERVICE I KALMAR AB 31 915,17 

201506 22 10005642 Kinnarps AB 55 399,20 

201507 03 10005912 Kinnarps AB 14 535,25 

201507 01 10005857 Kinnarps AB 76 982,36 

201506 01 10004366 MATTIA AB 9 935,25 



201505 01 10003823 Sandå Sverige AB 5 660,80 

201504 16 10003484 Photowall - Nordic eTrade AB 3 693,60 

    198 121,63 

   beviljad investeringsnivå 180 000,00 

 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Annelie Rydh Jaensson 
Ansvarig rektor/chef: Lena Sandell 

 



 
 

Gymnasieförbundets Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet 
Fortsatt utvecklingsarbete inom IMprogrammen, Lars Kaggskolan. 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Det är av största vikt att pedagoger, EHTteam och rektor tillsammans skapar en gemensam helhetssyn                             
kring elever, i synnerhet elever i behov av särskilt stöd. Genom att tillsammans bygga trygga relationer                               
och skapa trivsel utvecklas och stärks eleverna såväl i sin identitet, som inom sin utbildning, med fokus                                 
på framtida framgång, vilket är starkt förknippat till föreläsarna vid rikskonferensen 2015. 
Målgrupp: Eleverna vid IMprogrammen, samt arbetslag, EHTpersonal och rektor. 

Så här har det gått 
Under tre dagar i maj åkte arbetslag och EHTpersonal till Eskilstuna för att delta vid rikskonferensen för                                 
introduktionsprogrammen. Konferensens ledord var “Inkludering  Engagemang  Förväntningar                    
Framtidssyn”, vilket ligger helt i linje med det arbetssätt och förhållningssätt som personalen vid IM                             
tillämpar. Rektor kunde dessvärre inte följa med, då dagarna krockade med rektorsutbildningen och                         
dess avslutning. 
 
Konferensen är, och var, viktig på flera sätt. Det var ett givande upplägg vad gäller föreläsare och                                 
möjligheter för personalen att få ta del av ny forskning. Konferensen är även ett ypperligt tillfälle till                                 
nätverkande och för personalen att bli ett ännu “tightare” team utifrån gemensamma upplevelser och                           
erfarenheter. Vid arbetet med elever vid IM är det viktigt att personalen talar samma språk och har en                                   
gemensam grund vad gäller förhållningssätt. Tillfälle att gemensamt åka på en rikskonferens ägnad                         
särskilt IMprogrammen är därför guld värt! Personalstyrkan är sällan statisk och det har under läsåret                             
skett förändringar, och kommer att ske ytterligare under vårterminen. Det här, tillsammans med att                           
elevgruppen vid IM aldrig är statisk, då ny elevgrupp startar varje höst, innebär att erfarenheter från                               
rikskonferensen behövs som en årlig återkommande fortbildning för fortsatt utvecklings och                     
kvalitetsarbete. 
 
Arbetet med hemklassrum har fortsatt, tillsammans med en strävan att utveckla elevernas scheman.                         
Stort fokus läggs på relationer och trygghet i och med att lots varje morgon träffar sin lotsgrupp. Vid                                   
diskussioner kring förhållningssätt, relationer och det dagliga arbetet kring eleverna hänvisas ofta till                         
föreläsarna vid rikskonferensen. Det här visar hur viktigt det är med en gemensam grund att stå på! Det                                   
är angeläget att behålla det som fungerar bra och får höga betyg i utvärderingar och samtidigt fortsätta                                 
utvecklingsarbete med de områden som får sämre betyg i utvärderingar. Flera rutiner har utarbetats och                             
för första gången i år känner arbetslaget att det har funnits rutiner för uppstart för att skolstarten ska bli                                     
så smidig och givande som möjligt för alla inblandade parter. För ett av introduktionsprogrammen                           
kommer, inför kommande läsår, antagningen att förändras, vilket personalen tror kommer att vara en                           
fördel för både elever och organisation. Förhoppningen är att nytt antagningsförfarande för IMYRK                         
kommer att vara ytterligare en kvalitetshöjare av verksamheten. För att öka möjligheterna att nå varje                             
elev och att minska risken för avbrott, har ett projekt genom PlugIn 2.0 startat under läsåret 15/16. Det                                   



är ytterligare ett sätt att nå och inspirera skoltrötta elever med låg närvaro och att även förbättra arbetet                                   
vid IM för de elever där ansökan till ett gymnasieprogram inte är första fokus, utan en plan för                                   
anställningsbarhet behöver utarbetas och riggas. Arbetsgången för SPM har förändrats inför det här                         
läsåret. SPM bokas i ett mycket tidigare skede, där fokus läggs på elevens styrkor och att målet är ett                                     
SPM som känns fruktbart och angeläget för alla inblandade parter. SPM är också tätt knutet till                               
upplägget för de veckovisa EHTmötena, som på så sätt har utvecklats ytterligare. Det här är några                               
exempel på hur tankar och erfarenheter från rikskonferensen realiseras vid IMprogrammen på Lars                         
Kaggskolan. 
 
Tre undervisande lärare vid IMprogrammen reste den 2930 september 2015 till Skolportens konferens                         
“Fokus på Introduktionsprogrammet” i Stockholm. Där fick lärarna ta del av ny forskning och                           
framtidsvisioner kring IMprogrammen av föreläsare från bland annat Skolverket, Göteborgs Universitet                     
och Nationellt centrum för svenska som andraspråk, samt möjlighet att nätverka med andra IMprogram.                           
Goda exempel kring praktisk verksamhet på IMprogrammen och hur samverkan med lokalt näringsliv                         
kan se ut presenterades också vid konferensen. 
Följande berördes under konferensen, utifrån programmet från Skolporten:  

● Hur tydliga är utbildningsvägarna inom introduktionsprogrammen? 
● Exempel på individuella studieplaner och gymnasieintyg från Skolverket. 
● Språkutvecklande arbetssätt för elever på introduktionsprogrammen. 
● Diagnos eller inte – hur bemöter vi elever i behov av särskilt stöd? 
● Studieteknik och motivation – det behöver inte vara så svårt! 
● Att synliggöra lärandet genom formativ bedömning och sociala medier. 
● Hur kan samverkan med det lokala näringslivet gynna utbildningen? 

 
Lärarrepresentanterna upplevde att konferensdagarna var oerhört givande då fokus var på målgruppen                       
som lärarna arbetar med. Det är överlag svårt att hitta adekvat fortbildning som rör elevgruppen och                               
verksamheten vid IM. Konferensen både bekräftade och vidgade de uppfattningar kring vad lärarna                         
anser vara värdefullt och av betydelse i arbetet. Det handlade bland annat om betydelsen av en god                                 
lärarelevrelation för elever i behov av särskilt stöd, de särskilda krav som ställs på lärare vid                               
introduktionsprogrammen gällande det mellanmänskliga mötet och pedagogiken, individuella lösningar i                   
undervisningen, utmaningar med andraspråksperspektiv i undervisningen och Skolverkets tankar om                   
IMYRK och anställningsbarhet för de elever som inte når de kunskapskrav som ställs på elever i Lgr11.  
 
Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva vidare 
Lärdomar och erfarenheter från rikskonferensen lever vidare i diskussioner kollegor emellan och i det                           
utvecklingsarbete som fortsätter för att utveckla verksamheten vid IM. Genom att få inspiration från en                             
föreläsare som Milad Mohammadi, som brinner för sitt arbete och med sin föreläsning gav många av oss                                 
tårfyllda ögon, fortsätter lågan att brinna hos personalen vid IM som dagligen arbetar med elever i behov                                 
av stöd, stöttning och uppmuntran, för att skapa trygghet, goda relationer, framtidsmål och elever som                             
fortsätter att växa som elever, individer och samhällsmedborgare. 
 
De lärare som deltog vid Skolportens konferens ägnande en halv KPTdag till att delge resten av                               
arbetslaget de lärdomar och perspektiv som konferensen gav. Lärarna har stor användning av de                           
perspektiv konferensen gav vad gäller undervisning och det dagliga mötet med eleverna. Att få bekräftat                             
att de uppfattningar kring undervisning och relationsbyggande som lärarna har haft sedan tidigare,                         
stämmer överens med vad senaste forskningen säger, har stärkt lärarna i det fortsatta arbetet och                             
stärker även övertygelsen att fokus och arbete är mot rätt mål. Att arbeta i en mycket specifik                                 
verksamhet inom en stor enhet kan vara svårt eftersom mycket av den kompetensutveckling som                           
erbjuds riktar sig mot de nationella gymnasieprogrammen.   
 



Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet fortsätter med att stärka elevers lärandemiljöer, öka elevers                         
totala närvaro och att skapa goda personliga relationer med eleverna, tillsammans med en                         
kvalitetshöjning av IMprogrammen vid Lars Kaggskolan, såväl inom organisationen, som utåt. Under                       
hösten 2015 genomförde Skolinspektionen en granskning av introduktionsprogrammen på Lars                   
Kaggskolan. I dagarna släpptes Skolinspektionens beslut, där det framgår att “I skolenheten bedrivs ett                           
målinriktat arbete för att tillförsäkra att elevernas utbildning utgår från de nationella målen” samt att “Det                               
bedrivs ett målinriktat arbete för att tillförsäkra att elevernas miljö är trygg och att de har studiero”.                                 
Beslutet från Skolinspektionen visar att personlen vid introduktionsprogrammen på Lars Kaggskolan är                       
på rätt väg, men att det fortsatta utvecklingsarbetet ändå alltid måste pågå. I det arbetet är                               
rikskonferensen för IM en viktig grund att bygga vidare från. 
 
Budget 
Beviljat belopp: 121 360 kronor. Återstår: 24 624 kronor. 
Förbrukat belopp: 96 736 kronor. 
Av beviljat belopp har cirka 78 000 kronor gått till konferensavgifter och boende, medan cirka 19 000 
kronor är för resor till och från konferenser. 
Beviljat belopp investeringar:  
Förbrukat belopp investeringar:  

Uppgiftslämnare 
Uppgiftslämnare (namn och funktion):  
Carina Karlsson, planerare 
Susanne Themnér, pedagog 
Catarina Berglund, pedagog 
Sara Lolic, pedagog  
 
Ansvarig rektor/chef: Jens Nilsson 
 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015  

 

Redovisning av projektet: Inkludering via digitalisering – helhetslösning 

via Inläsningstjänst 
Skola: ST (hela gymnasieförbundet) 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Tillhandahålla Kalmarsunds Gymnasieförbunds samtliga elever och lärare med 

oinskränkt tillgång till inlästa läromedel. Efter pilotprojektet på Stagneliusskolan är det 

nu dags att ta nästa kliv. Alla enheter bör få tillgång till Inläsningstjänst så att eleverna 

över hela förbundet kan via dator, telefon och Inläsningstjänst får en helhetslösning för 

att inkludera alla elever i klassrumsmiljön. 

Målgrupp: Elever i KSGYF samt deras lärare 

Så här har det gått 
Under våren 15 har samtliga specialpedagoger, IKT-pedagoger och bibliotekarier fått en 

utbildning och information kring Inläsningstjänst av Fredrik Kohlberg (Inläsningstjänst) 

tillsammans med mig. 

Den 17/8 – dagen före skolstart genomfördes utbildningar på Lars Kaggskolan 2 

timmar, Jenny Nyströmsskolan 2 timmar, Axel Weüdelskolan 2 timmar samt 

Stagneliusskolan 2 timmar. Till dessa tillfällen var Ölands Gymnasium och Stage 4 you 

inbjudna.  

Det betyder att alla grupper har fått utbildning i hur Inläsningstjänst fungerar och hur 

man använder den. Förutom detta har jag svarat på ett antal mail ifrån lärare på olika 

skolor där de stött på hinder. Samtliga bekymmer har kunnats lösa med ett enkelt svar 

via mailen. Vid några tillfällen har jag träffat läraren som hade frågor och då tillsammans 

med dem löst problemet. 

Rektorerna har tagit på sig ansvaret att se till att information i alla åk 1 har gjorts av 

lärare, specialpedagoger, speciallärare eller IKT-pedagoger. 

 



Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Kostnaden för Inläsningstjänst är redan inne i budgeten för 2016 så vi kommer att 

fortsätta med detta för att alla elever ska erbjudas abonnemang. Nya utbildningar ska 

planeras inför terminsstart. 

Budget 
Beviljat belopp: 180 000 

Förbrukat belopp: 156 150.- 

Beviljat belopp investeringar: - 

Förbrukat belopp investeringar: [text …] 

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

Ansvarig rektor/chef: Lena Sandell 

 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Inspirerande lärosal - ett flexiblare sätt att 
lära 
Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Att skapa en flexibel laborativ lärosal både avseende inredning och teknik för att skapa 
förutsättningar för en stimulerande lärmiljö är syftet med hela projektet. Tanken är ge 
möjlighet att skapa nya undervisningsformer för att främja lärande och samarbete. Salens 
teknik och flexibla inredning bjuder på många pedagogiska möjligheter. Salen syftar även till 
att underlätta möbleringen då vi vid visa tillfällen vill visa på olika typer av 
konferensmöblering. Dessutom uppger många elever att de önskar ergonomiska förbättringar 
av studieplatserna och att det finns ett behov av att kunna variera sin arbetsställning (sittande, 
stående) vilket denna sal kommer att kunna erbjuda. Tanken är att byta ut och förbättra 
möbleringen av sal F3. 
Målgrupp: Elever och lärare på Hotell och turismprogrammet samt samtliga elever på Jenny 
Nyströmsskolan 

Så här har det gått 
Projektet är nu genomfört och salen är nu helt klar. Jag har lyckats att skapa en flexibel sal med 

många möjligheter. Här finns stora möjligheter att jobba i grupp, enskild med avskärmningar eller 

så kan man rulla undan borden och nyttja hela salsgolvet om man vill. Salen har skapat en vi- anda 

på programmet vilket är mycket roligt. Det känns verkligen som om salen stärkt eleverna på 

Hotell-och turismprogrammets samhörighet. Det här är vår sal och den är vi stolta över.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé 
leva vidare 
Då salen kommer att finnas kvar så kommer fler elever på Jenny Nyströmsskolan att få nytta av 

salen under kommande år. Salen har haft många besökare som är intresserade över hur salen kom 

till och hur jag har tänkt då jag planerade upp salen. Jag hoppas och tror att jag har inspirerat flera 

att tänka nytt då det gäller salen och läromiljön. 

 

  



Budget 
Beviljat belopp:  
Förbrukat belopp: [text …] 
Beviljat belopp investeringar: 200 000 

Leverantör Artikel Kostnad 

Hagbloms Golv och färg      39 000,00 kr 

Kinnarps Möbler      27 042,00 kr 

Kinnarps Möbler      44 761,07 kr 

Kinnarps Möbler        3 215,37 kr 

Kinnarps Möbler      10 035,52 kr 

 

 

 Lampor      38 488,00 kr 

Ikea Papperskorg             15,00 kr 

Claes Ohlsson Pedagogiskt 

material 

          195,00 kr 

Kinnarps Möbler      12 179,21 kr 

Växer blommor           410,00 kr 

 Gardiner      11 054,35 kr 

Lek och lär Pedagogiskt 

material 

          673,17 kr 

Kinnarps Möbler        3 156,57 kr 

 Lampor           402,00 kr 

 Kredit -         562,45 kr 

Summa      190 064,81 kr 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Agneta Everbrand 
Ansvarig rektor/chef: Björn Lekselius 
 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Internationell Certifiering, Airbrush på 

högre nivå 
Skola: S4Y 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Jag vill utveckla kompetensen ytterligare när det gäller Stylingprogrammet på Stage4You Academy 

genom att gå två kurser på nivå “Advanced” Airbrush” som hålls av Beverly McColgan, makeupartist 

och maskör. Vi måste profilera oss starkt för att kunna konkurrera med andra skolor som har 

stylingprogram. I nuläget är vi två stylinglärare, Malin Kruska och jag, Sara Flygare. Eftersom jag har 

jobbat som makeupartist sedan 1985, och även drivit egen (privat) utbildning till makeupartist, har 

Malin mest hårlektioner och jag makeuplektioner. Malin har gått grundutbildningen hos Beverly, och 

förmedlat sin kunskap till mig. Jag vill gärna ta kunskapen till en ännu högre nivå, för att höja 

statusen ytterligare. Hösten 2015 startar också en kvalificerad yrkesutbildning med inriktning mot 

Broadcasting Event Management. I anslutning till detta är det viktigt att det finns specialkompetens 

även inom styling knuten till Stage4you Academy. 

Målgrupp: Befintliga och blivande elever som studerar vid Stylingprogrammet och i förlängningen 

elever på estetiska programmet och BE@M. 

Så här har det gått 
Allt har gått enligt planeringen, och jag genomförde de båda kurserna med gott resultat. Jag fick 

dock skjuta upp kursdatum till i november p.g.a. att jag bröt min handled innan jag skulle gå 

kurserna. Nu har jag fått kunskaper som jag ska förmedla vidare till våra elever på Stage4you. Jag 

kommer att göra inspelningar vid lektioner som jag senare kan visa. Jag hade tänkt spela in videor 

under kurserna men det var inte möjligt eftersom det var så många olika genomgångar som byggdes 

på under hela tiden, så det skulle inte ha varit så tydligt som jag ville att det skulle bli. Därför gör jag 

dessa inspelningar under mina egna genomgångar. Nu kommer ju Stage4you flytta in till Kagg, så det 

ska bli riktigt spännande att kunna konkurrera med t.ex. Plusgymnasiet, för de har ju inte airbrush 

med i sin stylistutbildning. Vi kommer att ha samarbete med musikprogrammet på Jenny 

Nyströmskolan, så shower och uppträdande kommer att fortsätta, och då kommer vi att ha stor 

nytta av Airbrush. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Som jag beskrev ovan, alltså med videoinspelningar och lektioner som innehåller Airbrushteknik. Jag 

kommer att ha en specialiseringskurs, i hantverksteknik 4 S, där man får utveckla sin airbrushteknik 

mer. 

Budget 
Beviljat belopp: 21 000 



Förbrukat belopp: 21 000 Jag gjorde båda kurserna i ett streck och tog min egen bil i stället för att 

åka tåg. Jag hittade ett boende i en lägenhet i Stockholm för att bo på vandrarhem hade blivit för 

dyrt. Jag fick också betala för att kunna ha modeller att jobba på, så jag fick försöka dra ner på de 

andra kostnaderna. Så det blev: 

Resa med bil, milersättning 107 mil a 18:50 kr/mil = 1975 kr 

Övernattningar 6 nätter 2000 kr 

Modellkostnader: 2000 kr 

Kursavgifter. 15 000 kr 

Summa: 20 975 kr 

 

Beviljat belopp investeringar: - 

Förbrukat belopp investeringar: - 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Sara Flygare 

 

Ansvarig rektor/chef: Mats Insulander 



Gymnasiefö rbundets 
Verksamhetsutvecklingsfönd 2015  

Redovisning av projektet: It i Vård och Omsorgsutbildning 
Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Vår projektidé är att utveckla nya former och användningsområden inom IT för vuxenstuderande på 

Vård o Omsorgsutbildningen Axel Weüdelskolan. Detta med anledning av Skolverkets direktiv 

angående IT i undervisningen som poängterar vikten av att göra instruktions/informations filmer. 

Vårt syfte är att lägga upp dessa filmer på egen hemsida och göra dem tillgängliga för samtliga 

studerande på vårt program. Ett annat syfte är att utveckla filmteknik som pedagogiskt verktyg i 

samband med formativ bedömning samt att få kvalitativ information om elevens praktiska prestation 

i syfte att få en rättvisande betygssättning då handledare ej längre får delta i bedömning av eleven. 

Hänvisar till skolverkets text, sida skolutveckling/ it i skolan och Skolverkets utbildning i Bedömning 

och betygssättning. 

Målgrupp: Vård och Omsorgsarbetslaget samt elever 

Så här har det gått 
Vi har använt paddorna i samband med att eleverna redovisat sina kunskaper i form av olika rollspel 

t.ex. bemötande frågor. 

Vi har filmat elever som arbetat i grupp med att t.ex. förebygga sänglägeskomplikationer i 

metodrummet och sedan tillsammans med dem tittat på inspelningen. De har då haft möjlighet att 

se styrkor och brister i sitt arbete under en formativ bedömning.  

Vi har gjort en hemsida som bara ska läggas ut på AW:s hemsida 

F.ö. kan vi väl säga att vi använde dagarna på Kalmarsunds hotell till att planera de instruktionsfilmer 

vi sagt vi skulle göra samt hur vi ska använda möjligheten att filma eleverna under praktiska övningar 

för formativ bedömning. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Idéerna kommer spridas genom att vi fortsatt kommer att använda, testa och utveckla nya former i 

kursmoment. Den 11/2 kommer vi att träffa Jenny Nyströms arbetslag inom Vård och omsorg samt 

Barn och fritid på en KPTdag. Där kommer vi att delge våra erfarenheter av detta VUF projekt. 



Budget 
Beviljat belopp: 25 000 
Förbrukat belopp: 25 000 
Beviljat belopp investeringar: - 
Förbrukat belopp investeringar: 19 241, resterande förbrukats på 2 konferensdagar. 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Agnetha L-Kristensson 

Ansvarig rektor/chef: Kenneth Johansson 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Kartläggning i 
matematik med åtgärder 
Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg 
och målgrupp 
Att kunna identifiera elever inom vuxenutbildningen som har specifika hinder i ämnet matematik samt 
hur man kartlägger, planerar och genomför hjälpåtgärder för elever med specifika matematiksvårigheter. 
 
Målgrupp: Elever med specifika matematiksvårigheter/hinder inom vuxenutbildningen 

Så här har det gått 
Jag har varit i Stockholm under två dagar i oktober och tagit del av första delen av utbildningen inom 
matematiksvårigheter.  Första delen behandlade Matematik (teori), t ex varför kan man inte räkna? Vad 
säger forskningen? Utredningsmodell (teori), Praktiskt arbete som bygger på två kartläggningar av två 
utförda kartläggningar innan utbildningsdagarna samt ta del av interventioner som vilar på vetenskaplig 
grund.  
 
Utbildningen syftar till efter första delen att ha en god grund för att självständigt kunna screena och 
planera hjälpåtgärder. Nästa steg är att förbereda sig inför nästa utbildningstillfälle och erbjuda så 
många elever som möjligt en första kartläggning av sina matematikfärdigheter.  

Så här kommer idéerna spridas och dess 
produktutvecklande idé leva vidare 
 
Efter andra utbildningstillfället i april 2016 är det tänkt att information på hemsidan ska finnas 
om möjligheten att få matematiksvårigheter kartlagda i samband med kursstart eller under 
studietiden.  
 



Redan innan första utbildningstillfället fick lärare i samtliga arbetslag information om 
projektet i samband med terminsslutet vt 2015.  Jag erbjuder redan nu de elever som har 
stora svårigheter att möjligheten finns att kartlägga sina svårigheter under min utbildningstid.  
 
(Auktorisationsutbildning som utredare av dyskalkyli  ger efter 1-1,5 år en möjlighet att klara mer av den 

grundläggande bedömningen på egen hand).  

 

Budget  
Beviljat belopp: 24 900 
Förbrukat belopp: [text …] 
Beviljat belopp investeringar:  
Förbrukat belopp investeringar: [text …] 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Susanne Truedsson Specialpedagog  
Ansvarig rektor/chef: Kenneth Johansson 
 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Kvalitet- och målfokuserat 

utvecklingsarbete med digitala lärandemiljöer på Sfi studieväg 3 
Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Vi vill uppdatera och utveckla det arbetssätt som idag finns på studieväg 3 på Sfi. Det 
material och det arbetssätt som nu finns behöver anpassas till de nya förutsättningarna som 
finns vad gäller IKT och digitala lärandemiljöer. Genom att byta ut eller uppdatera gamla 
förlegade läromedel, stenciler och diagnoser vill vi höja kvaliteten och måluppfyllelsen i 
undervisningen. Vi vill också på ett tydligare sätt synliggöra kursmålen som finns i de nya 
kursplanerna och på så sätt göra eleverna mer uppmärksamma på sina framsteg, mer 
fokuserade på det som krävs för att klara kursmålen och mer motiverade att klara samtliga 
mål för den kurs de studerar på (C eller D). Besöka en läromedelsmässa och gå igenom nya 
läromedel som finns. Hitta ett nytt bra läromedel med ett bra webbstöd. Utveckla nya 
arbetsgångar till det nya läromedlet där målen för kursen står i fokus. Få tid att sätta oss in i 
vad det finns för bra material online. Göra en hemsida med övningar, länkar till bra övningar 
som finns online och koppla dessa till arbetsgångar och kursmål. 
Målgrupp: Elever som studerar läser kurs C och D på studieväg 3 på Sfi och på Komvux. 
Elever som studerar på akademikerspåret. 

Så här har det gått 
Vi har gått igenom alla olika tänkbara läromedel som vi kunde hitta men det önskade besöket 
till en läromedelsmässa valdes bort eftersom de intressantaste mässorna låg för långt fram i 
tiden och vi var angelägna om att börja med ett nytt material tidigare än så. Efter att ha 
diskuterat för- och nackdelar med de olika läromedlen valde vi att köpa in SFI-boken LÄS! 
samt SFI-boken WEBB! (elev- och lärarlicenser) från Gleerups. Det här materialet valdes 
eftersom vi anser att det är bäst lämpat till att höja kvaliteten då det är modernt med en tydlig 
koppling till kursmålen på Sfi och med bra digital lärandemiljö. Vi har därefter gjort 
arbetshäften och diagnoser till eleverna kopplat till läromedlet och med tiden har det gamla 
materialet vi använde fasats ut. Därtill har vi kompletterat Sfi:s befintliga hemsida 
korta.nu/kalmarsfi med material för kurs C och D där eleverna bland annat hittar 
självrättande övningar som vi har gjort och som ger dem resultat direkt. Eleverna har fått 
utvärdera allt material och har över lag varit positiva men mindre justeringar har gjorts efter 
deras synpunkter. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Vi arbetar givetvis vidare med det inköpta materialet och våra kompletteringar till det. 
Eftersom eleverna lånar böckerna och sedan lämnar tillbaka dem när de är klara så får fler 
elever tillgång till böckerna och våra inköpskostnader blir inte lika höga i framtiden. Materialet 
möjliggör ett mycket individualiserat arbetssätt för eleverna där målen tydligt synliggörs och 
fler inlärningsstilar och behov tillgodoses än tidigare. Vi upplever att det inköpta materialet 

http://korta.nu/kalmarsfi


hjälper oss att höja måluppfyllelsen, kvaliteten, motivationen och flexibiliteten så eleverna har 
möjlighet att ännu snabbare bli klara med sina studier på Sfi. 
 
Hemsidan är redan mycket uppskattad och spridd och har snart 100 000 besökare så den 
gör bra reklam för Sfi i Kalmar. Vid auskultationer på andra skolor och vid ämnesträffar har vi 
informerat om vårt arbetssätt och många lärare har blivit intresserade och har velat veta mer 
och komma på besök. 

Budget 
Beviljat belopp: 57 000 
Förbrukat belopp: 38 559,44 + 3 436,88 = 41 996,32 
Beviljat belopp investeringar: - 
Förbrukat belopp investeringar: - 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Linda Eneman 
Ansvarig rektor/chef: Karin Hovmark 

 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015  

Redovisning av projektet: Mindset - att ändra sättet att tänka om sin 

egen förmåga 

Skola: LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

För att fortsätta förkovra oss vill vi delta i en vidareutbildning i England och kombinera detta 

med ett par skolbesök som arrangeras av våra kontakter i England. Syftet med skolbesöken är 

att ta reda på hur man arbetar med Mindset och vilka effekter det gett på längre sikt både både 

vad gäller elevers kunskapsutveckling och pedagogiskt. Under hösten planerar vi att 

genomföra work shops för kollegor och olika elevgrupper på Kagg.  Vi vill också ihop med 

kollegor på IM/IMS/Plug-in fortsätta utveckla metoder för att motivera de elever som har 

särskilt stora utmaningar koppla till sitt lärande och livssituation.  

Målgrupp: Personal, helst från olika program och ansvarsområden 

Så här har det gått 
I maj månad höll vi en halv kompetensutvecklingsdag för Lars Kaggskolans personal som 

blev uppskattad. Vi uppmanade intresserade att anmäla sig att ingå i en grupp för att utarbeta 

och testa metoder. Vi fick ett antal intresserade från olika program men hade svårt att få 

respons på hur vi kunde gå vidare med vårt arbete med Mindset från skolledningen. Detta 

tillsammans med att det visade sig omöjligt att få besked från våra engelska kontakter när 

kursen skulle kunna äga rum har gjort att vi legat lågt. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Det finns all anledning att återkomma till detta arbete framgent. Våra kontakter i England 

kommer att meddela när nästa chans att gå kursen ges. 

Budget 

Beviljat belopp: 23 120  

Förbrukat belopp: 0 

Beviljat belopp investeringar: - 

Förbrukat belopp investeringar: [text …] 



Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare (namn och funktion): Bosse Hellström lärare SVA och Global Profil 

Ansvarig rektor/chef: Jonas Hallén 

 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015  

Redovisning av projektet: Normkreativ arbetslagscoachning 
Skola: ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Syftet med projektet är att påbörja ett medvetet arbete på skolan alt fullfölja en medveten 

process som främjar en ökad måluppfyllelse för pojkar alt främjar en god utveckling på lika 

villkor oavsett genus och stärker alla elevers tilltro till den egna förmågan i klassrummet, 

oavsett genus, utifrån ett intersektionellt perspektiv.  Idén är att få ett hållbart normkreativt 

perspektiv i lärandet genom att arbetslagen genom kollegial coachning tillägnar sig arbetssätt 

som främjar jämställdhet och jämlikhet, ett av förbundets prioriterade mål. Den kollegiala 

coachningen initieras av en genusvetare. För att ytterligare stärka pedagogerna i arbetet med 

de kursmål som gäller sex- och samlevnad och som är en grund i jämlikhetsarbetet får alla 

skolans pedagoger fortbildning genom föreläsning av Sandra Dahlén, i anslutning till de 

föreläsningar som erbjuds eleverna.  

Målgrupp: Lärare i två arbetslag och klasser de arbetar med. 

Så här har det gått 

Introduktions fas 

Vi startade projektet under skolårets första arbetsvecka där samtliga medarbetare vid 

Stagneliusskolan deltog i en föreläsning med Mia Heikkilä. Mia Heikkilä är forskare och 

lektor i pedagogik vid Mälardalens högskola samt fristående post doc-forskare inom genus 

och pedagogik med stipendium från Stiftelsen för Natur och Kultur. Mias specialområde är 

utbildnings-organisationers genus- och jämställdhetsutmaningar.  

Mia håller för närvarande på att driva forskningsprojektet Barns användning av leksaker som 

möjlighet till lärande, utifrån kön och etnicitet. Det är ett post doc-projekt finansierat av 

stiftelsen för Natur och Kultur.  

Tidigare projekt där Mia varit involverad inom är bl. a. projektet Hållbart jämställdhetsarbete 

i förskolan och skolan i Norden, med lärande exempel, finansierat av Nordiska ministerrådet 

samt ett analysuppdrag för Skolverket. 

Fas 1 

Arbetslagen SABET och EK presenteras syfte och förväntat resultat i ett underlag som 

Håjargruppen tagit fram tillsammans med skolledning – se beskrivning 

Utvecklingsprojekt: Normkritisk undervisning 



Jämställdhet är ett av de prioriterade målen i Budget 2015. Alla som verkar inom 

Kalmarsunds gymnasieförbund ska ges likvärdiga möjligheter gällande inflytande och 

delaktighet. Undervisningen ska planeras och bedrivas utifrån ett genusmedvetet och 

normkritiskt perspektiv där dessa frågor har genomslag i det vardagliga arbetet.  

De nationella styrdokument vår verksamhet har att förhålla sig till framgår det med tydlighet 

att våra elever i varje sammanhang ska uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett social, 

etnisk, kulturell, religiös, kön, sexuell eller könsöverskridande läggning, funktionell olikhet 

eller ålder.  

Bakgrund 

Skolledningen på Stagneliusskolan bedriver ett regelbundet systematisk kvalitetsarbete och 

har efter analys och reflektion av föregående års inrapporterade resultat beslutat att en 

medveten satsning på jämställdhet i undervisningen, i samarbete med Håjjargruppen, skall äga 

rum under läsåret 2015/16.  

Syfte 

Arbetet skall leda till att Stagneliusskolan når än bättre resultat gällande lika förutsättningar i 

utbildningen och att elevers måluppfyllelse sker under likvärdiga former.  

Förväntat resultat 

De involverade arbetslagen ska under läsåret redovisa en genusstrategi som är konkretiserad 

och anpassad utifrån de givna förutsättningarna för respektive utbildningsväg. 

Tidsplan 

Fredag den 2 oktober klockan 13.00 - 16.00  

Torsdag den 26 november klockan 14.00 - 16.00  

Preliminära datum för vårterminen 

Onsdag den 16 mars klockan 13.00 – 16.00 

Torsdag den 7 april klockan 14.00 – 16.00 

Fas 2 

Handledningsstöd till respektive arbetslag samt skolledning har beslutats vara Amphi 

produktion. Fokus i dessa samtal är hur de kan ge så goda förutsättningar som möjligt för att 

arbetet med dessa perspektiv ska leva vidare och utvecklas i skolans verksamhet. Viktiga 

utgångspunkter är exempelvis skolans årshjul, rektors förhållningssätt, resursfördelning och 

mandatskapande. Ytterligare ett förslag är att Amphis konsulter under läsåret utformar ett 

ramverk till ett stödmaterial inom vilket arbetslagen och rektorerna kan summera sina 

strategier och goda exempel kring hur ett normkritiskt perspektiv kan konkretiseras och 

utvecklas i den egna verksamheten. I detta stödmaterial inkluderas då även Amphis tidigare 



erfarenheter av viktiga förutsättningar för ett långvarigt, konkret och förankrat 

likabehandlingsarbete. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 

När respektive arbetslag har redovisat en genusstrategi som är konkretiserad och anpassad 

utifrån de givna förutsättningarna för respektive utbildningsväg är målsättningen den att de 

skall fungera som goda ambassadörer år 2 till övriga arbetslag på Stagneliusskolan. 

Erfarenheter och ny kunskap skall spridas genom kollegialt lärande där övriga arbetslag får 

uppdraget att ta fram genusstrategier för sina utbildningsvägar. 

Budget 

Beviljat belopp: 100 000  

Förbrukat belopp: Innan jul kommer vi ha förbrukat 100 000 SEK 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare (namn och funktion): Kjerstin Brandt 

Ansvarig rektor/chef: Stefan Regebro 
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Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning 

 
Projektnamn:  “Norra Vägen 40” 
 

 

Projektidé, syfte innehåll, upplägg och målgrupp 

1. Projektbeskrivning 

1.1. Tidpunkt för projektets genomförande 
27-29 maj 2015. Gruppen åker med färjan från Karlskron till Gedynia på kvällen 

den 27 maj och kommer hem med färjan från Gedynia 29 maj på morgonen. 

1.2. Projektidé och syfte 
SYFTE: Utveckla elevernas föreställningsförmåga genom att träna relevanta 

färdigheter i verkligheten. Stort fokus läggs på att kommunicera och på att jobba 

mot sociala mål, för att förbereda eleverna för att aktivt kunna delta och verka i 

samhället (Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011, kap 1-2). Syftet är att arbeta mot att eleverna 

ska kunna känna en grupptillhörighet. 

PROJEKTIDÈ: Då förintelsens 70-årsdag uppmärksammades kom många åsikter 

fram från flertalet av eleverna på Aspergerenheten Norra Vägen, som inte 

stämde överens med de åsikter som skolan ska sträva emot - se Gy11, skolans 

värdegrund och övergripande mål. Åsikterna handlade om främlingsfientlighet 

och rasism, men också kom tveksamheter fram gällande om förintelsen ägt rum 

 
FÖRBUNDSKONTORET 
Besöksadress Stagneliusgatan 33 
Postadress Box 865, 391 28 Kalmar 
Tel 048045 15 00  Fax 048045 15 15 

 
Epost gymnasieforbundet@gyf.se 
Hemsida www.gyf.se 
Org nr 8324016453 
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eller inte. Eftersom det för dessa elever är väldigt svårt att ändra sig eller 

förändra vad man lärt in sedan tidigare, kände vi i personalen att vi måste starta 

upp ett arbete rörande de grundvärderingar som skolan förväntas att lära ut. 

Skolan ska ju främja förståelse för andra människor och förmågan till inlevelse 

och motverka all sorts diskriminering oavsett funktionsnedsättning, kön, 

etnicitet mm. Främlingsfientlighet och intolerans måste vi ifrån skolan bemöta 

med aktiva insatser. Skolans uppdrag är att överföra värden, förmedla 

kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla 

kunskaper.  

Vår elevgrupp behöver vägledning i vad som är etiskt och moraliskt accepterat 

att uttrycka och att handla efter. Forskning styrker att träning framgångsrikt 

hjälper dessa elever att kunna anpassas in i det samhälle som vi alla medverkar 

och lever i. Att träna olika förmågor i verkliga situationer kan utveckla eleverna i 

sitt handlande och kan hjälpa dem att även utveckla sina värderingar och åsikter 

till att fungera bättre i det sociala livet. Bl.a. Gillberg och Fenell är forskare på 

Stockholms universitet som utreder detta med vad träning av färdigheter kan 

ge. Intensiv och aktiv träning av “livsviktiga” färdigheter i relevanta miljöer ger 

goda resultat för personer inom vår elevgrupp - elever med olika 

neuropsykiatriska funktionsdesättningar, med olika diagnoser. 

Utmaningen: Våra elever började hos oss ht 2014. De hade haft en skolgång där 

de fått enskild undervisning, alltså undervisning till största delen utan ett socialt 

sammanhang. Vi har på vår enhet sedan läsårsstart jobbat mycket med 

kommunikation och träning på att delta i olika sociala aktiviteter. Utvecklingen 

har gått så mycket framåt för eleverna att vi vågar utmana dem till att delta i en 

studieresa. De har fått förtroende för oss i personalen, vilket gör att vi känner 

att resan skulle bli ett “stort lyft” för eleverna. 

Kvalitetshöjning: Att kunna erbjuda en så seriös aktivitet som en resa är en 

enorm kvalitetshöjning för vår verksamhet, för vår nya enhet. Detta tyder på att 

vårt arbete varit framgångsrikt - varit värt mödan! 

Nyskapande tankar/idéer: Dessa elever har placerats på enheten Norra Vägen 

för att de har stora svårigheter med det sociala - alla elever har diagnoser. 

Genom målmedvetet arbete har vi lyckats komma en bra bit framåt med att få 

våra elever att verka i mer sociala sammanhang än vad de under tidigare 

skolgång medverkat i. Det som är nyskapande handlar just om att prioritera de 

sociala målen före de andra mer traditionella kursmålen. 

Utvecklingsaspekten: Vi prioriterar kommunikation och social interaktion, vilket 

för våra elever är  de allra svåraste förmågorna. Genom målmedveten träning på 

många områden i många olika situationer vill vi ge eleverna denna livsviktiga 

framtidsförmåga - en förmåga som behövs för att livskvalitet ska kunna uppnås. 

Stärkande av enhetens attraktion: Vi på enheten Norra Vägen arbetar på ett 

sådant sätt att våra elever blir förberedda för framtiden. De blir förberedda på 
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att aktivt kunna delta i samhället och dess aktiviteter. Eleverna tränas i att bli 

ansvarskännande människor. 

1.3. Innehåll, upplägg och organisation 
FÖRBEREDELSER: Vårt arbete läggs upp som ett ämnesintegrerat projekt. I 

förberedelserna arbetar vi med olika teman på tisdagarna. I tisdagarnas arbete 

väver vi in kursmål från de flesta kurser som vi ger på enheten, men vi fokuserar 

mycket på sociala mål - försöker få en interaktion mellan eleverna. 

RESA: Vi kommer att resa med skolans egen minibuss till Karlskrona ca kl. 18.00 

Därifrån tar vi färjan över till Gdynia. Avresan är planerad till 27/5 kl. 21.00. Vi är 

fem elever, tre lärare och en ledsagare. Vi delar upp oss i tre hytter - en 

“killhytt” med en manlig lärare, en “tjejhytt” med två kvinnliga lärare och en 

hytt för en elev med en ledsagare, sammanlagt tre hytter. Efter att vi checkat in 

går vi i gemensam trupp och äter middag på båten. 

Kl. 07.00 äter vi frukost i restaurangen på båten. Vi anländer till Gdynia 28/5 kl. 

08.30.  

9.00 - Vi kör mot Stutthof där restiden beräknas till ca 1 h och 10 min, 85 km.  

10.30 - Kostnadsfritt besök på koncentrationslägret. 

12.30 - Lunch, McDonalds. Kostnad för mat: 40:- / person 

13.00 - Avresa mot Westerplatte. 

14.00 - Ankomst Westerplatte. 

15.30 - Avresa mot Gdansk 

15.45 - Ankomst Gdansk - stadsvandring med middag. Kostnad för mat: 75:- / 

person. 

19.00 - Avresa mot Gdynia. 

20.00 - Ankomst Gdynia 

21.30 - Avresa mot Karlskrona 

Hemresa 28/5 kl. 21.30. Vi har samma gruppindelning på hemresan. Vi beräknar 

vara tillbaka i Karlskrona kl. 09.00. Vi äter frukost ombord ca kl. 07.30. Vi kör till 

skolan där vi beräknar anlända kl. 10.45.  

Vi äter skollunch kl. 11.15. Efter lunchen ca 12.00 slutar eleverna. Vi ändrar på 

taxitiderna. 
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PROJEKTMÅL - direkta mål som förväntas uppnås under resan: Projektet 

kommer stimulera till kommunikation mellan elever på enheten, men det 

kommer även att förbereda eleverna för att kunna kommunicera utanför 

trygghetssfären. Personalens ansvar kommer ligga på att vägleda och att stötta 

eleverna i att “våga” utmana sig själva i vad de tidigare varit bekväma i. Vi 

kommer besöka koncentrationslägret Stutthof i Polen. Varför detta valdes var 

att åsikter och värderingar kom fram från elevgruppen som inte helt 

överensstämmer med den värdegrund som skolan ska utbilda mot. Vi kommer 

också besöka Westerplatte. Elevernas intresse för historia är jättestort så detta 

resmål var självskrivet.  

Målet med denna resa är att få träna färdigheter i verkligheten, färdigheter som 

för många är vardagliga men som upplevs som “svårare” för dessa elever. 

Personaltätheten är avgörande för att resan ska kunna genomföras på ett lyckat 

sätt. En elev behöver en specifik ledsagare, resten av eleverna anses kunna klara 

sig med den personal som finns tillgänglig. 

1.4. Målgrupp (personal och/eller elever, individer eller 
grupper) 

Målgruppen är de elever som nu finns på den nystartade aspergerenheten 

“Norra Vägen”. Detta är elever med olika diagnoser. Varför de placerats på 

denna nya enhet beror på att de har stora svårigheter med att ingå i något 

större sammanhang, som exempelvis en vanlig skolklass eller en skola med flera 

klasser. Dessa elever behöver få träning i att kunna vistas i sammanhang som 

framtiden kommer kräva av dem. Genom att få träna tillsammans med personal 

som gör dem trygga kan de förberedas för det verkliga livet. Deras 

föreställningsvärld är väldigt begränsad, så de behöver få uppleva situationer för 

att kunna utveckla och omvärdera sina åsikter och värderingar. Direkta 

upplevelser i konkreta situationer med personal/ledsagare som hjälper till med 

att förtydliga, kan göra att eleverna kan lära sig hur det vanligtvis, för de flesta 

personer, kan fungera i samhället och i verkligheten. 

Så här har det gått 
Vår resa är nu genomförd med ett resultat som blev bättre än förväntat.  
 
Vår förhoppning från början var att alla elever på enheten skulle följa med, 
men av erfarenhet visste vi att det målet var väldigt högt ställt. Vi visste 
också att resan skulle kunna utgöra en alldeles för stor utmaning för vår 
målgrupp, så att den t.o.m. inte skulle kunna genomföras. Efter ett gediget 
förberedelsearbete stod i alla fall tre elever beredda för att följa med. Det var 
inte alls självklart för dem att tacka ja direkt, utan vi i personalen fick jobba 
hårt för att informera och stödja, informera och stödja, informera och 
stödja… 
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Syftet med resan var att eleverna skulle få träna sociala och kommunikativa 
färdigheter i verkligheten. Då pratar vi om färdigheter så som att kunna stå i 
kö, gå igenom en folksamling, kunna vänta, äta mat när andra ser på, lyssna 
när andra pratar, säga till när man undrar över något, sova borta osv osv. Vi 
visste att träningen av dessa färdigheter var enormt utmanande för eleverna 
och vi visste också att vi skulle kunna få stora problem i vissa situationer. 
Att vi nu kunde ägna oss åt var sin elev gjorde vårt arbete enklare. Vi fick 
större möjligheter att lyckas med vårt uppdrag. 
 
Resultatet blev fantastiskt! Inte en gång under resan hördes några klagomål 
eller ifrågasättanden. Eleverna överträffade sig själva och vågade ta allt mer 
plats ju fler timmar som gick. De färdigheter som vi önskade få träna 
tränades naturligt allteftersom resan gick. Situationer uppstod som skulle ha 
kunnat verka hotfulla och oövervinnerliga, men dessa situationer bara “flöt” 
förbi. Vi i personalen gick först och eleverna kom lugnt efter, som om allt 
var naturligt. 
 
Vi var väldigt trötta när vi kom hem, men vi var också väldigt glada. 
Eleverna kommunicerade med varandra på hemvägen  vilket inte alls är 
vanligt  och pratade om det de varit med om. Just detta ville vi uppnå! 

Så här kommer idéerna spridas och dess 
produktutvecklande idé leva vidare 
Läsårets arbete på vår nystartade enhet har varit upplagt utefter att prioritera 
elevernas sociala mål och personliga utveckling. Denna prioritering har inte 
bara vi beslutat att jobba efter, utan ledningen har understött det valet. Den 
elevgrupp som började på vår enhet var elever som saknade många 
grundläggande färdigheter vad gäller socialt samspel och kommunikation. 
Eftersom dessa färdigheter är så viktiga inför framtiden, så är självklart 
skolans uppgift att ge möjligheter till att få träna just dessa i miljöer som 
skolan kan erbjuda. (Vårt uppdrag enligt skollag och läroplan). 
 
Vi har under året som gått lagt upp all undervisning på ett sådant sätt så att 
eleverna, istället för att känna sig exkluderade, skulle känna sig inkluderade. 
Skollagen lyfter fram inkluderingen som en viktig bit av vad skolan ska 
jobba emot och därför har inkludering, i vårt lilla sammanhang, varit en 
tanke som genomsyrat hela vårt arbete. Målet med att jobba med 
inkludering på vår specialenhet har varit att få alla elever som studerar hos 
oss att känna att de tillhör samma skolklass, även om de är få. Vi har jobbat 
efter att de ska känna att de tillhör och finns i ett sammanhang.  
 
För att uppnå målet med inkludering har vi jobbat ämnesövergripande 
utifrån olika, viktiga och vardagsanpassade teman. De teman vi valt har varit 
sådana att vi sett ett behov av att just ta upp dem. Vi har hela tiden utgått 
ifrån vad eleverna bäst behövt och därifrån kopplat innehållet till diverse 
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kursplaner. Allt arbete har påbörjats utifrån elevernas nivå, för att få bästa 
möjliga utveckling. 
 
Resan blev läsårets “grädde på moset”, eftersom allt grundläggande arbete 
med de sociala och kommunikativa färdigheterna som vi tränat i mer trygga 
sammanhang, skulle kunna “testas av” i ett större mindre skyddat 
sammanhang  ett slags slutprov! Eleverna fick högsta betyg! 
 
Viktigt för dessa elever är att de måste få uppleva något för att utveckling 
ska kunna ske! 
 
Ovanstående arbetssätt är dokumenterat och kommer spridas mellan våra 
ASTenheter.  
 
 
UPPFÖLJNING FÖR ELEVERNA 
Eleverna har nu redovisat för de andra eleverna som inte var med. Vi hjälpte 
dem genom att ta fram foton som tagits under resan och därifrån kunde de 
både minnas och föreställa sig vad det var som hände på bilderna just då. 
Eftersom dessa elevers föreställningsförmåga är begränsad så är visuellt stöd 
viktigt för dem, så att de har  något “synligt” att hänga upp sina upplevelser 
och känslor runt. Fotona var det stöd som de behövde för att redovisningen 
skulle bli fyllig och anpassad efter reseinnehållet. Redovisningen blev 
väldigt lyckad. Alla var nöjda och hade mycket roligt åt varandras miner, 
gester och “poser”. De kunde också förmedla varför vi besökt de platser som 
vi gjort. De fick fram att resan gjort avtryck, inte bara upplevelsemässigt 
utan även kunskapsmässigt. 
 

Budget 
Beviljat belopp: 27 000,00 kr 
Förbrukat belopp: 20 903,00 kr   

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Anita Petersson, Lina Engberg och 
Per Ottosson. Alla är lärare på ASTenheten. 
Skola/skolenhet: Stagneliusskolan, ASTenheten, Norra Vägen 
Ansvarig rektor/chef: Mari Bredman 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Plattform för spel och lärande 
Skola: ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Att skapa en pedagogisk virtuell värld där filosofiska/historiska/religiösa 

problem/frågeställningar testas/utforskas. Locka elever till samhällsprogrammet: Spel drar 

elever! Jag vet vad jag pratar om. På gymnasiemässorna så kommer jag ofta in på att prata 

spel med högstadieungdomarna som kommer förbi vårt klassrum. Att vara i framkant. Det är 

utan tvekan ett försök som kan komma utveckla pedagogiken inom förbundet på ett 

omvälvande sätt. 

Målgrupp: Den nya generationens elever. På sikt gymnasieförbundets lärare 

Så här har det gått 
Tidigt i juni inköptes 33 licenser till Minecraft Education samt två lärarlicenser. Det köptes 

även en begagnad spelkonsol till xbox360. Under hösten har en lärcirkel startats på 

Stagneliusskolan där inriktningen är att utveckla pedagogiska strategier med hjälp av spel. 

 

Jag har under flera tillfällen i 2 klasser använt mig av minecraft i undervisningen med ett 

lyckat resultat. I åk 1 användes minecraft edu för att visualisera feodalismen under 

medeltiden. Undervisningen filmades av Dominica men även av mig. Undervisningen och 

dess resultat redogjordes för på inspirationsdagen i v.44. I den andra klassen (Åk 3 Historia 3) 

användes minecraft för att återskapa gravplatser och fornlämningar i vikingaby. Även detta 

redovisades under inspirationspasset v.44. 

Ett tredje moment har även testats och det är att använda sig av Assasins creed part 1 i 

undervisningen i en åk 2 klass då jag undervisade om Israel/Palestina konflikten. 

Undervisningen finns filmad och har delats med andra lärare som också de är intresserade av 

att använda sig av spel i undervisningen.   

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 
Som jag nämnde ovan så har: 

1) En lärcirkel med inriktning Spel/undervisning har skapats på Stagg och en Lärcirkel håller 

på att startas upp på Kagg och Jenny. 

2) Jag höll tillsamman med Jerker Törngren i ett inspirationspass under v.44 där mina idéer 

fick spridning och flera andra lärare blev intresserade. 

3) Barometern intervjuade även mig och Jerker och efter den artikeln har flera intresserade 

hört sig för råd av mig 

 

Framtiden: Jag och den nystartade lärcirkeln kommer att föra en dialog med spelutvecklare i 

Sverige (Dice). Vi kommer att undersöka hur man kan gå vidare med att vara nyaskapande i 

spel/undervisningen. 

Jag kommer även att implementera minecraft i mina andra klasser. Framför allt i filosofi.  



Intressant blir även att minecraft ska introduceras i nästa år i Asperger-enheten. Ett försök ska 

göras med att använda minecraft i presentationer inom humaniora ämnena. 

En framtida plan finns även för att köra en heldag med medieinriktningen och 

samhällsklasserna i Aulan där vi kommer att köra minecraft på storbild och ge klasserna en 

uppgift kopplad till filosofi och media som de ska lösa i grupp under en dag.  

Budget 
Beviljat belopp: 6 270 

Förbrukat belopp: Någonting på 5500 

Beviljat belopp investeringar: - 

Förbrukat belopp investeringar: - 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Niklas Mörnerud 

Ansvarig rektor/chef: Mari Bredman 



Gymnasieförbundets Verksamhetsutvecklingsfond 

2015 

Redovisning av projektet: Digitala hjälpmedel i matematik 

Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Projektet utgör starten för en ökad satsning på digitala hjälpmedel för ökad måluppfyllelse i 

matematikkurserna. Målet är att skapa nya övningar i matematik som är bättre än den vanliga metoden 

med lärobok och penna. Men också att ge kursdeltagarna större möjligheter och hjälp med att använda 

resurser på nätet. 

Målgrupp: Målgruppen är främst kursdeltagare i matematik flex 

Så här har det gått 

Jag har gjort två nya hemsidor, en hemsida avsedd för den reguljära kursen i ma 1ab och en hemsida 

där det digitala matematikprojektet ska presenteras. Tre surfplattor är levererade och dessa har använts 

bl. a till inspelningar och uppspelningar för kursdeltagarna. Jag har gjort några övningar speciellt 

avsedda för surfplattorna. Funktionen av övningarna är något osäker i Mac-datorerna. Länkar till 

hemsidorna: 

http://komvuxkalmar.weebly.com/ Projektet (se exempel på övningarna under t ex matte1 

http://rolandsibe.weebly.com/#/news/ Flexmatten 

http://rolandsibema1.weebly.com/ Matte 1ab reguljär 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 

Kursdeltagarna som vi testat övningarna på har varit klart positiva och trivs med att det inte finns 

något tävlingsmoment med i övningarna. För mig som lärare kan jag snabbt testa elevens 

kunskapsnivå på ett lättsamt sätt. Målgruppen har främst varit kursdeltagare med 

matematiksvårigheter. Helen Lehner har också använt surfplattan till videogenomgångar på 

grundskolans matematik. Projektet riktar sig i första hand till våra egna elever. Projektet är långsiktigt 

och kommer att fortsätta nästa läsår. Vi siktar på att göra klart ett komplett paket med digitala resurser 

för en kurs i taget. Det kan vara så att det är ett för stort arbete. 

Budget 

Beviljat belopp: 12 000 

Förbrukat belopp: 11770 (3 surfplattor, faktura kommer från Siba företag) 

Beviljat belopp investeringar: - 

http://komvuxkalmar.weebly.com/
http://rolandsibe.weebly.com/#/news/
http://rolandsibema1.weebly.com/


Förbrukat belopp investeringar: - 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare: Roland Sibe, gymnasielärare. 

Ansvarig rektor/chef: Kenneth Johansson 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Ergonomiskt 

utformad lärmiljö för framtiden 

Skola: ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och 

målgrupp 

Syftet med vårt projekt är att skapa en ergonomisk miljö som är anpassad för IKT-integrerad undervisning och 
som inspirerar oss lärare att tänka nytt. Det innefattar en ergonomiskt utformad men även stimulerande miljö 
där eleverna får möjlighet att ändra arbetsposition. Arbetsmiljön är flexibel och lätt att anpassa efter elevgrupp 
och undervisningssituation. Det medför en elevaktiverande miljö där koncentrationssvårigheter, nackbesvär och 
trötthetssymptom kan förebyggas. 
Målgrupp: Elever och lärare på Stagneliusskolan. 

Så här har det gått 

Både lärare och elever är mycket nöjda med klassrummet. Två skärmar, höj- och sänkbara whiteboards, samt  olika 
nivåer på bänkarna skapar en ergonomisk arbetsmiljö för eleverna och en flexibel undervisningsmiljö för lärarna. 
Därtill skapar möjligheten att koppla upp sin dator på olika ställen i klassrummet ytterligare möjligheter att anpassa 
undervisningen. 

Så här kommer idéerna spridas och dess 

produktutvecklande idé leva vidare 

Vi kommer sprida idéerna i vår lärcirkel De digitala och ergonomiska klassrummen. 

  



Budget 

Beviljat belopp: - 
Förbrukat belopp: - 
Beviljat belopp investeringar: 180 000 
Förbrukat belopp investeringar: 198 121 (elinstallationen kostade 31 915,17kr, vi blev aldrig inkopplade i den 
processen utan det sköttes av vaktmästarna) 
 

Bokper Dag Vernr Transtext Belopp 

201507 01 10005763 AVC SERVICE I KALMAR AB 31 915,17 

201506 22 10005642 Kinnarps AB 55 399,20 

201507 03 10005912 Kinnarps AB 14 535,25 

201507 01 10005857 Kinnarps AB 76 982,36 

201506 01 10004366 MATTIA AB 9 935,25 

201505 01 10003823 Sandå Sverige AB 5 660,80 

201504 16 10003484 Photowall - Nordic eTrade AB 3 693,60 

    198 121,63 

   beviljad investeringsnivå 180 000,00 

 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare (namn och funktion): Annelie Rydh Jaensson 
Ansvarig rektor/chef: Lena Sandell 
 



Gymnasiefö rbundets 
Verksamhetsutvecklingsfönd 2015  

Redovisning av projektet: Samarbete med elbranschen 
Skola: LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Ge alla elever tillgång till det senaste som händer i elinstallationsbranschen samt att ge våra 

avnämare större möjlighet att påverka innehållet i utbildningen skulle vi, under elevernas sista 

termin, vilja ta in "experter" från de företag som specialiserat sig på olika områden. Det skulle leda till 

en större samsyn mellan skolan och företag genom hur vår utbildning kan utvecklas samt ge 

fortbildning till lärarna på programmet. 

Målgrupp: Elever på elteknikinriktningen 

Så här har det gått 
Vi har tillsammans med branschrådet valt ut fem områden (Belysning, Motorstyrning, Projektledning, 

Övervakning och Energieffektivisering) i elevernas kursplan där vi tillsammans anser att utvecklingen 

är särskilt snabb och där lärarnas kompetens inte går i takt med utvecklingen. Vi har "kontrakterat" 

experter från våra APL-företag inom de områden som vi tillsammans anser angelägna. Eftersom 

eleverna är ute på praktik tom. vecka 4/2016 kommer undervisningen att genomföras med start 

vecka 4 och avslutas vecka 15. Redovisning av projektet kan ske löpande med slutredovisning efter 

genomförandet. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Vi kommer att diskutera och utvärdera resultatet i vårt branschråd samt försöka sprida 

erfarenheterna vidare genom ämneslaget på El-och Energiprogrammet. Vi kommer också att på 

något lämpligt sätt dela erfarenheterna med övriga yrkesprogram. 

Budget 
Beviljat belopp: 50 000 

Förbrukat belopp: 50 000 :- 

Beviljat belopp investeringar: - 

Förbrukat belopp investeringar: [text …] 



Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Hans Danielsson 

Ansvarig rektor/chef: Magnus Birgersson/ Märit Truuts 



Gymnasiefö rbundets 
Verksamhetsutvecklingsfönd 2015  

Redovisning av projektet: Språket  nyckeln till kunskap! 
Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Vi vill undervisa våra kollegor i hur de kan arbeta på ett språkutvecklade sätt för att på så sätt öka 

elevernas måluppfyllelse. Ett långsiktigt genomgripande utvecklingsarbete kring en språkutvecklande 

undervisning kan ge många av våra elever större möjlighet att lyckas i skolan. 

Målgrupp: Målgruppen är alla elever på skolan, med eventuell fokus på elever med svårigheter och 

elever med annan språkbakgrund. 

Så här har det gått 
Vi sökte och beviljades pengar till ett upplägg som innebar ett kompetensutvecklande arbete för våra 

kollegor. Då upplägget innebar ett behov av att använda ämnes- och programlagstid började vi med 

att presentera idén och upplägget för skolledningen. Dessa tyckte idén var bra men ställde sig 

frågande till möjligheten att genomföra utbildningen i den omfattning som vi tänkt oss. Planen för 

det kommande läsårets kompetensutveckling var redan lagd och man var tveksam till om tid och ork 

skulle finnas hos personalen. I vårt arbete som 1:e lärare i svenska som andraspråk samt 

gymnasiebibliotekarie ägnade vi dock våren åt att kompetensutveckla oss själva genom att läsa i 

ansökan angiven litteratur och anmäla oss till Symposium 2015.  

I samband med höstterminens start bytte gymnasiebibliotekarien tjänst till biträdande rektor och 

möjligheterna att genomföra satsningen på det sätt vi först tänkt föll en del. Dessutom kvarstod 

skolledningens bedömning om att upplägget inte rymdes inom ramen för den planerade 

fortbildningen under läsåret.  

Som undervisande lärare i svenska som andraspråk och som biträdande rektor på IMS deltog vi på 

Symposium 2015, två konferensdagar som var mycket givande och inspirerande.  

Väl tillbaka i verksamheten såg vi inga möjligheter att genomföra upplägget på det sätt vi tagit upp i 

vår ansökan. Däremot öppnades andra möjligheter. 

I sin roll som 1:e lärare i svenska som andraspråk höll Marie Wolke en utbildning kring ett 

språkutvecklande arbetssätt i den förbundsövergripande kompetensutveckling som genomfördes v. 

44. Utbildningstillfället ansågs mycket givande och deltagande lärare uttryckte behov av att 

kollegorna i arbets- och ämneslag skulle delges samma. Samma behov har även lyfts vid 

programföreståndarmöten och Marie samt en kollega har därefter varit ute och pratat om ett 

språkutvecklande arbete i något arbetslag samt planerat in ytterligare genomgångar. I sin roll som 

biträdande rektor har Inga i skolledningen lyft behovet av ett medvetet språkutvecklande arbetssätt 



för att eleverna ska nå en högre måluppfyllelse. Även om det finns mycket kvar att utveckla finns idag 

en lite större medvetenhet om behoven av att arbeta språkutvecklande. Så här efteråt kan man 

också konstatera att även om vi inte kunde genomföra vårt upplägg har vi ändå lyckats sätta fokus på 

arbetssättet och en viss kompetensutveckling av personalen har påbörjats.  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Vi kommer att fortsätta driva utvecklingsarbetet kring ett språkutvecklande arbete utifrån våra olika 

yrkesroller. Medvetenheten på Jenny Nyströmsskolan har ökat en del och parallellt genomförs och 

planeras för flera kompetensutvecklingar som fokuserar på ungefär samma sak. I det pågående 

Mattelyftet genomförs en modul kring matematiken och språket och vi planerar även för ett Läslyft 

till nästa läsår.  

Budget 
Beviljat belopp: 29 600 

Förbrukat belopp: 15 460 

Beviljat belopp investeringar: 

Förbrukat belopp investeringar:  

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Inga Andersson 

Ansvarig rektor/chef: Ann-Charlotte Anderberg 

 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Tvåspråkig kartläggning 
och insatser för andraspråksinlärare med läsoch 
skrivsvårigheter. 
Skola: AW 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Syftet med projektet är att hitta ett sätt tillsammans med modersmålsstödjare/SFIlärare att 
identifiera andraspråksinlärares specifika läsochskrivsvårigheter, från steg 2 och uppåt, och 
hitta lämpliga åtgärder. Ligger svårigheterna på en grundläggande nivå behöver åtgärderna 
också ligga denna nivå, det vill säga grundläggande läsoch skrivträning för att först uppnå 
en säkerhet i att läsa. Här kan tekniska hjälpmedel spela en stor roll både för träning och 
senare även för kompensation. 
Målgrupp: Elever med särskilda behov/med läsoch skrivsvårigheter. Lärare på SFI och 
Grundläggande vux, modersmålsstödjare 
 

Så här har det gått 
Det politiska målet att alla elever eller de flesta ska nå godkända betyg ställer krav på oss 
lärare att veta och förstå var eleverna står i sin kunskapsprocess, och också veta hur vi på 
sätt kan stödja eleverna. 
 
Projektet och idén förbereddes  vt 2015. Året dessförinnan fick jag en mycket bra fortbildning 
i Stockholm som drevs genom Inläsningstjänst AB. Den kursen handlade om upptäckt, 
kartläggning och åtgärder för elever med specifika läsoch skrivsvårigheter/dyslexi vilket 
innebar en utveckling av tidigare kunskaper i ämnet. Det har inneburit bättre kartläggningar 
och åtgärder för aktuella elever. 
 
Frågan om hur man upptäcker andraspråksinlärares specifika läsoch skrivsvårigheter togs 
upp under kursen och det betonades att detta måste göras i samverkan med 
modersmålslärare/ modersmålsstödjare. Ett kriterium för att veta om en elev har specifika 
svårigheter är att problemen även finns på modersmålet. 
 
Inom ramen för nuvarande projekt har vår enhet  AW  inledningsvis fått en föreläsning av 
IngMarie Sandberg, universitetsadjunkt i pedagogik, vid Linneuniversitetet. Föreläsningen 
tog upp frågan om vad som är svårigheter i språkutveckling och som beror på dyslexi 
respektive vilka svårigheter som kan uppstå i kontakt med skriftspråket vid en 
andraspråksutveckling. 



 
IngMarie betonade vikten av samverkan mellan hemspråkslärare/ modersmålsstödjare, 
specialpedagog/ speciallärare, elev och undervisande lärare, då det uppstår oväntade 
problem i språkutvecklingen.  
 
Genom denna föreläsning aktualiserades frågan om specifika svårigheter med skriftspråket 
för andraspråksinlärare och SFIlärare uppmanades att vara extra uppmärksamma om 
språkutvecklingen inte gick som förväntat, trots ansträngningar från elevens sida.  
 
Sedan en tid tillbaka har Komvux en projektanställd modersmålsstödjare, i arabiska och 
nordkurdiska,(kumandji) Zainab Huro.  SFIlärare på steg 1 har sökt pengar för  denna tjänst 
och resursen används i största utsträckning på Steg 1 men även på Steg 2.  
 
Jag tog kontakt med lärarna och de tyckte att det fanns utrymme för Zainab att även delta i 
detta  projekt. 
 
En viktig lärdom/ kunskap utifrån projektet är det avgörande samarbetet mellan 
undervisande lärare, specialpedagog och modersmålsstödjare. Vi bidrar med våra 
kompetenser och vårt kunnande på olika sätt. Modersmålsstödjaren har en mycket viktig roll 
i detta arbete. Hen kan förklara testens syfte på modersmålet och "bädda för" en bra 
kommunikation mellan elev och lärare och förklara varför man vill göra test och vad det 
syftar till.  Denna person gör sedan test på modersmålet och gör också viktiga iakttagelser 
kring vad som sker i testsituationen. Modersmålsstödjaren är också viktig för att förklara 
erbjudna insatser och varför man kan arbeta på ett visst sätt.  
 
Vad gäller SPSM:s flerspråkiga testmaterial  finns de idag översatta på fyra modersmål 
förutom på svenska nämligen spanska , somaliska, arabiska och polska.  
Testen är begränsade på så sätt att de endast kan indikera specifika svårigheter men inte 
totalt kartlägga en ev dyslexi.  
 
Samtalet med eleven på modersmålet om hur läsinlärningen har fungerat på modersmålet är 
i sig en mycket viktig information. Om man kommer fram till att eleven skulle uppvisa vissa 
svårigheter på båda språken, kan det räcka för att anpassa undervisningen och sedan 
utvärdera insatserna efter ett tag. Detta kräver ett fortsatt samarbete mellan 
modersmålsstödjare, undervisande lärare och specialpedagog.  
I SPSM:s kurs arbetade vi med kartläggning av två elever, en elev med 5 års 
modersmålsundervisning i hemlandet och en med eftergymnasial utbildning på sitt 
modersmål. 
I det ena fallet hittade man troligen inte specifika svårigheter, men vi hittade något annat 
som kan förklara ängslan och osäkerheten inför att läsa och skriva. Att ägna tid åt en elevs 
svårigheter och att sätta in kompensatoriska hjälpmedel utifrån vad man har observerat fick i 
detta fallet mycket positiva följder. Eleven har klarat SFI och läser nu på grundläggande vux. 
 
I det andra fallet har eleven blivit ytterligare kartlagd för att se vilka språkljud (fonem) som 
eleven automatiskt kopplar till en bokstav (grafem). Eleven saknar flyt i sin läsning, är inte 
säker på riktningen i läsning och några grafem blandas ihop. Detta är troligen överförda 



problem från modersmålet då de inte finns i arabiskan, men denna elev får nu undervisning i 
Wittingmetoden varje vecka.  
 
Ytterligare en elev med långsammare inlärningstakt har kartlagts på SFI A, en analfabet. 
SFIläraren upptäckte att eleven hade en långsammare inlärningstakt och därför träffade 
modersmålsstödjaren och jag eleven för ett förberett samtal och testtillfälle. Eleven kunde 
berätta när inlärningen fungerade och när det inte fungerade särskilt väl. Intressant är att all 
inlärning genom dator och Ipad mm tröttade eleven och hen kunde endast vara aktiv i ca 10 
minuter. När det gällde test kunde vi inte kontrollera någon läsning, däremot 
bokstavsigenkänning på båda språken och att lyssna ut var i ordet ett visst språkljud 
förekom. Även sekvensminne och arbetsminne testades. Här visades på svårigheter som 
mycket väl skulle kunna utvecklas till/innebära specifika läsoch skrivsvårigheter/dyslexi. Vi 
har träffats för en återkoppling med elev och undervisande lärare och kommit fram till hur de 
kan arbeta vidare tillsammans. En återkoppling är planerad.  
 
En fjärde elev fångades upp av SFIlärare under höstterminen 2015. Eleven berättade för sin 
lärare att man i hennes hemland sagt att hon troligen hade dyslexi. Eleven har kämpat utan 
förståelse upp till högskolenivå, men klarade inte av att fullfölja utbildningen där. Denna elev 
är ett skolexempel på dyslexi  och hon tycker att läsinlärningen på svenska är mycket jobbig. 
Vi arbetar nu med Wittingmetoden för att säkerställa de svenska språkljuden och att sakta 
men säkert erövra det svenska skriftspråket.  
 
Från början var ju tanken att vi endast skulle kartlägga elever som var alfabetiserade på sitt 
modersmål och utgå ifrån elever från steg 2 på SFI och uppåt. Nu visade det sig att vi även 
tidigare kan identifiera språksvårigheter tack vara uppmärksamma undervisande lärare i 
samarbete med modersmålsstödjare och specialpedagog. Projektet har enbart inbegripit 
elever på SFInivå och det är i och för sig positivt, då det är viktigt att uppmärksamma 
svårigheterna tidigt. 
Att lärare har blivit mera uppmärksamma på frågan om det finns särskilda språksvårigheter 
är en stor vinst. 
 
Så här säger modersmålsstödjaren om projektet 
“Det har varit intressant och när jag fick prata med eleven på modersmålet så kände sig 
eleven trygg och kunde berätta om det fanns svårigheter nu och även tidigare. Tillsammans 
har vi arbetat för att eleven har förstått att vi ska hjälpa henne/honom och inte att eleven ska 
behöva känna sig dum. Genom projektet och med kartläggningen som vi gjorde upptäckte vi 
att det behöver inte vara läsoch skrivsvårigheter utan det kan vara andra saker som 
påverkar elevens skolarbete. Det är också viktigt att se hur det påverkar elevens utveckling. 
Jag har lärt mig att kunna hjälpa eleven på ett bra sätt. Jag behöver inte tänka att eleven 
saknar vilja utan det kan finnas andra förklaringar. “ 

Zainab 
 

Fyra kartlagda elever kan man tycka är en droppe i havet av svårigheter som kan finnas hos 
elever, men jag vill hävda att vi har ökat vårt kunnande i att hantera elever med läsoch 
skrivsvårigheter och invandrarbakgrund och även förbättrat samarbetet på enheten genom 
detta projekt.  



 

Så här kommer idéerna spridas och dess 
produktutvecklande idé leva vidare 
Arbetslagen på SFI och Grund kommer att informeras om hur projektet har framskridit och 
tankar och idéer kommer att utbytas om hur vi kan fortsätta att arbeta med detta i 
vuxenutbildningen. Från årsskiftet är samma modersmålsstödjare, som tidigare har arbetat 
på AW nu anställd på 50%. Projektet kommer att redovisas  på personalkonferens/ 
alternativt på hemsidan.  
Specialnätverket i Förbundet kommer att informeras om arbetet vid en träff. 

Budget 
Beviljat belopp: 65 000 
 
   kostnad exkl 

moms 
Wittingkurs inklus kost och logi  i Hudiksvall 37 augusti  7462 
resa KalmarHudiksvall tåg t o r  1614 
Litteratur: 
Ominlärning ett sätt att övervinna läsoch skrivsvårigheter, Wittingmetoden: 
en metod för läsoch skrivinlärning 

862 

     
2 iPad Air 2 64GB x a 4 495:  8304 
2 x ituneskort a 150: , finns endast 250: idag  500 
2 x iPadfodral a 485: (vet ej om kostnadeningår i fakturan på iPads)  ? 
     
SPSM kurs i Malmö två tillfällen under ht 2015    
2 resor tur och retur för en modersmålsstödjare och mig 8 ggr ca 360: 
Kursen gavs i Västervik i stället, resor + lunch + parkering 

2122 

Tvåspråkigt kartläggningsmaterial och exempelsamling  70 
     
Lön modersmålsstödjare 12 heldagar inklusive 2 kursdagar   5546 
     
Personalgemensam föreläsning den 13 augusti  14000 
     
Summa förbrukade medel   40480 

 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare: Ann Sjöberg, specialpedagog 
Ansvarig rektor/chef: Karin Hovmark 



 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Ung i ett mångkulturellt samhälle 

Skola: LK, ST 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Projektidé och syfte: Att möta den utmaning som det innebär att ha en ständigt ökad kulturell 

mångfald inom gymnasieförbundet. Många nyanlända elever har bristande kunskaper om mänskliga 

rättigheter och vad ett demokratisk styrelseskick innebär. Skolan har ett uppdrag att förmedla 

Barnkonventionens principer om individens egna fria val. Det är också en utmaning att öka 

förståelsen för etniskt svenska ungdomar om andra kulturer och samtidigt förmedla att det finns 

allmänmänskliga svårigheter beträffande att välja sin egen livsväg. Dessa svårigheter handlar inte 

bara om kulturell tillhörighet. Vidare ser vi att det finns ett stort behov av riktad sex- och 

samlevnadsundervisning till framförallt “invandrarkillar”. Undervisningen behöver ske på flera språk. 

Vi planerar att erbjuda ALLA elever i åk 1 en föreläsning med Arkan Asaad där fokus ligger på 

individens rätt till fria val och vilka svårigheter det kan medföra. VI planerar även att erbjuda 

nyanlända killar en sex- och samlevnadsföreläsning av Noaks ark. Föreläsningen sker i flera grupper 

på olika språk. 

Målgrupp: Samtliga elever inom gymnasieförbundets årskurs 1 och de elever inom IMS som har 

tillräckliga språkkunskaper får ta del av föreläsningen med Arkan Asaad. Komvux erbjuds också att 

delta. 

Så här har det gått 
Föreläsning med Arkan Asaad genomfördes dagen före FN-dagen. Han gjorde en tydlig koppling till 

världsläget i sin personliga framställning. Eleverna var oerhört uppmärksamma och lyssnande i en två 

gånger full Kalmarsal. Vi fick det levererat som vi förväntade oss utifrån vår målsättning. 

Sex- och samlevnadsföreläsningar för nyanlända kommer att ske snarast – har blivit en sen planering 

på grund av sjukdom. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Ett flertal klasser har läst Arkans bok i undervisningssammanhang. Många har haft diskussioner med 

sina elevgrupper efter föreläsningen. Efter båda föreläsningarna var ett antal elever framme hos 

Arkan på scen och hade diskussioner med honom – för en del utifrån egna livshistorier. 

Vi bedömer att Arkans föreläsning startar processer, intresse finns hos flera elever att skriva 

gymnasiearbete utifrån hederskulturen. Föreläsningen har definitivt ökat kunskapen om 

hederskulturen och utmaningen att som ung befinna sig i olika värdesystem. 



Budget 
Beviljat belopp: 40 000 

Förbrukat belopp: 27 000 ca kostnader för Arkan Vi har avsatt 13000 till sex- och 

samlevnadsföreläsningar 

Beviljat belopp investeringar: - 

Förbrukat belopp investeringar: [text …] 

Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Maria Simonsson 

Ansvarig rektor/chef: Jens Nilsson 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015 

Redovisning av projektet: Utbildning till färg och stilkonsult 
Skola: LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 
Lärarna på Hvprogrammet känner att vi behöver bredda våra kunskaper för att hänga med i 

frisöryrkets utveckling så utbildningen svarar mot branschens krav. Vi har flera vägar att gå för att 

bredda våra kunskaper efter behoven och väljer här att bredda kunskaperna vad gäller färg och 

stilkunskaper. Färdigutbildad är läraren Diplomerad färg och stil konsult. Kunskaperna vi redan har, 

tillsammans med nya kunskaper inom färg och stil, knyter vi samman och använder i en helhet. Som 

färg och stil konsult knyter vi samman säcken med alla grunddelar som vi redan har och tillsammans 

med de nya kunskaperna kan de användas i ett större perspektiv. Detta är en utbildning som är 

användbar främst inom frisörbranschen, hår och makeup men används även inom stylist och 

klädbranschen. Gränserna mellan dessa olika delar suddas mer och mer och man jobbar idag i ett 

helhetstänk. 

Målgrupp: Primärt alla elever på Hvprogrammet får ta del av kunskapen. Sekundärt branschens 

APL-platser och målet är att vi kan vidareutbilda handledarna sen (ingår inte i höstens arbete). 

Så här har det gått 
Det har gått som förväntat. Vi har genomgått utbildningen som vi tänkt oss och gjort materialinköp 

så vi kan använda kunskaperna i vår undervisning. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Vi kommer att använda kunskaperna i undervisningen delvis i frisörutbildningen och framför allt i 

Stylistutbildningen. Vi har fått en helt annan helhetssyn på Stil, Form och Färgseendet. 

Budget 
Beviljat belopp: 65 000 
Förbrukat belopp: 64 560,00 
Beviljat belopp investeringar: - 
Förbrukat belopp investeringar: - 

  



Uppgiftslämnare mm 
Uppgiftslämnare (namn och funktion): Gunilla Göransson Wahlmark Programansvarig lärare 

HVprogrammet 

Ansvarig rektor/chef: Märit Truts 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015  

Redovisning av projektet: Utmanande samarbete för integration 

BF/IMS 2015 

Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Resa till Hestra Isabergs höghöjdsbana och friluftsanläggning för att där gemensamt utsätta 

oss för utmanande samarbetsövningar och friluftsaktiviteter. Vi menar att en sådan resa 

gynnar integrationsarbetet för våra elever med utländsk bakgrund och även en ökad förståelse 

för kulturskillnader för våra elever på Barn- och fritidsprogrammet som i sin fortsatta 

skolgång men även i det framtida yrkeslivet kommer att kunna fungera som goda 

integrationsambassadörer.  

Målgrupp: Hela IMS-programmet på Jenny Nyströmsskolan. Barn- och fritidsprogrammet 

Fritidsinriktningen. 

Så här har det gått 
Då elevgruppen blev betydligt större än vad som var fallet då aktiviteten planerades tvingades 

jag att tänka om. Tillsammans med de BF-elever som skulle ansvara för ledaruppdraget 

bestämde vi oss för att förlägga aktiviteten betydligt närmare skolan. Vi anlitade en 

samarbetspartner (Diggilo event) och planerade tillsammans för en "Kick-off" för samtliga 

IMS-elever.  

BF-eleverna deltog under tidig hösttermin på flera planeringsmöten med Diggilo (Christopher 

Rapp). Jag diskuterade med ansvariga för verksamhetsutvecklingsfonden då det ökade 

elevantalet medförde en större kostnad än vi tidigare hade räknat med.  

 

Den 4 september hämtade två bussar upp samtliga IMS-elever utanför skolans entré och 

skjutsade dem till en anläggning i Elverslösa, inte långt från stan. 

BF-elever var med på bussarna och delade under transporten in IMS-eleverna i 10 grupper om 

ca. 10 elever med en ansvarig gruppledare i varje. 

 

Vid ankomst till anläggningen mötte BF-elever upp och höll, tillsammans med ansvarig från 

Diggilo, i en kort information om vad de olika grupperna skulle få vara med om samt gick 

igenom regler kring säkerhet och ordning. Aktiviteten var utformad som en tävling där de 

olika grupperna skulle samla poäng. 

 

Aktiviteterna var fördelade på flera stationer och bestod av bågskytte, samarbetsövningar, 

segway-körning, sumo-fotboll, mekanisk tjur mm. och så gott som samtliga elever testade på 

allt. Det var mycket roligt att se hur ungdomar (ofta flickorna) som ofta annars står vid sidan 

och tittar på, med stor glädje deltog i evenemanget. BF-elevernas inbjudande och 

professionella ledarskap är en stor anledning till att alla var delaktiga. 



 

Det hela avslutades med en gemensam lunch med prisutdelning till de vinnande lagen och 

därefter lite fri tid på attraktionerna i väntan på återtransport till skolan. 

 

Barometern och Östra Småland var på plats under hela evenemanget. (se bifogad artikel). 

 

Utvärdering genomförd av BF-eleverna bifogas  

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 
Genom publicering i de lokala dagstidningarna menar jag att skolans namn förknippas med en 

välkomnande attityd till nyanlända elever vilket jag tycker är viktigt i tider då många är 

misstänksamma och rädda för det som man är ovan vid. 

 

Utifrån deltagarnas svar i utvärderingen förstår jag att ett arrangemang likt detta bidrar till en 

positiv skolstart som jag tror gynnar det fortsatta skolarbetet och därmed även bidrar till ökad 

måluppfyllelse. 

 

Jag har sett hur de BF-elever som deltog som ledare även efter aktiviteten har närmat sig 

gruppen elever från IMS-klasserna på ett sätt som gynnar skolans strävan mot integration. 

 

Med tanke på de synergieffekter en angenäm "kick-off" medför vad gäller integration, 

ledarskapsträning, samarbete och inte minst glädje, skratt och minnen tycker jag att det är väl 

investerade pengar. Jag kommer att jobba för att detta ska bli en tradition på Jenny 

Nyströmsskolan. 

 

Budget 

Beviljat belopp: 51 000  

Förbrukat belopp: 51 000 

Beviljat belopp investeringar: - 

Förbrukat belopp investeringar: [text …] 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare (namn och funktion): Max Polteg Lärare på Språkintroduktionsprogrammet 

och Barn- och fritidsprogrammet 

Ansvarig rektor/chef: Jens Nilsson 

http://www.gyf.se/Global/GYF/Internsidor/%C3%96vriga%20rutiner/Verksamhetsutvecklingsfond/VUF%202015/Utmanande%20samarbete%20f%C3%B6r%20integration%20BF_IMS%202015%20-%20Artikel.pdf
http://www.gyf.se/Global/GYF/Internsidor/%C3%96vriga%20rutiner/Verksamhetsutvecklingsfond/VUF%202015/Utmanande%20samarbete%20f%C3%B6r%20integration%20BF_IMS%202015%20-%20Utv%C3%A4rdering.pdf




2015-12-03 Utvärdering 4/9 - Google Formulär

https://docs.google.com/a/ksgyf.se/forms/d/1Ne9YKSldPOvHHXtmzf4a38aa37tkGJZi6pQ4Bm2AvxE/viewanalytics 1/3

Ja 66 95.7 %

Nej 4 5.8 %

Bra 62 91.2 %

Dålig 6 8.8 %

Bra 62 91.2 %

Dålig 6 8.8 %

Bra 41 62.1 %

Dålig 25 37.9 %

69 svar
Visa alla svar  Publicera analyser

Sammanfattning

Tyckte du dagen var bra?

Hur var sumofotbollstationen?

Hur var samarbetsstationen?

Hur var mekaniska tjuren?

Redigera detta formulär

Ja

Nej

91,2%

91,2%

max.polteg@ksgyf.se

https://docs.google.com/a/ksgyf.se/spreadsheets/d/16M29JrlqJjHl16EVBvUVvj89oNsZaUio2PnSzmfLoB8?usp=forms_web_l#gid=1903316720
https://docs.google.com/a/ksgyf.se/forms/d/1Ne9YKSldPOvHHXtmzf4a38aa37tkGJZi6pQ4Bm2AvxE/edit#start=publishanalytics
https://docs.google.com/a/ksgyf.se/forms/d/1Ne9YKSldPOvHHXtmzf4a38aa37tkGJZi6pQ4Bm2AvxE/edit
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Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015  

Redovisning av projektet: Våga ifrågasätta! 

Skola: LK 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Under hösterminen 2014 genomförde vi två mycket lyckade dagar kring hedersrelaterat våld. 

Deltagare var personal inom skolan, boenden, socialtjänst, invandrarservice, polis, 

arbetsförmedling m fl.  Redan under seminariet framkom önskemål om en uppföljning av våra 

dagar. Vi vill nu ordna en sådan under en dag där vi får tillfälle att följa upp vad som hänt 

sedan sist. Vilka rutiner finns/saknas/har eller behöver skapas när det gäller hedersrelaterat 

våld?  

Målgrupp: Personal som träffar våra IM/IMS-elever från olika myndigheter och 

organisationer(Dag 1). Personal på våra olika skolenheter (Dag 1). Personal och elever på 

Lars Kaggskolan (Dag 2). 

Så här har det gått 

Vi har under vår- och höstterminen diskuterat kring upplägg och i samarbete med skolledning 

kom vi fram till att ände i upplägget. Vi tog kontakt med stiftelsen Expo för att diskutera ett 

upplägg med föreläsningar/work shops för personal och elevgrupper under två dagar i slutet 

av höstterminen (18-19 januari 2016). 

På personalkonferens den 18 januari fick personalen följande föreläsning: 

Intolerans och skolan 

I föreläsningen för lärare och skolpersonal ger Expos utbildare en kunskapsöversikt om den 

organiserade rasism som både elever och skolpersonal kommer i kontakt med via internet och 

på gator och torg. Vi ger en överblick över aktiva grupperingar och nätverk och om hur de 

sprider sin propaganda. Utbildaren belyser även vi-och-dom tänkande på ett bredare 

samhälleligt plan och vad det får för konsekvenser, inte minst i skolans värld. Vi diskuterar 

strategier för att hantera och förebygga rasism i skolan och ger exempel på hur man kan 

bemöta fördomar och intolerans men samtidigt undvika att hamna i en konfrontation med 

låsta positioner.  

Under måndagen genomfördes ett pass och under tisdagen tre pass med blandade elevgrupper. 

Pass 1 bestod av en grupp från kursen Internationella relationer, samhällskunskap samt en 

IMS grupp. Pass 2 var en blandning av Global Profil Åk 2 och 3 samt 2 IMS grupper, pass 3 



var en NA klass och en FT klass och pass 4 var 1 TE klass och en IMS klass. Totalt var alltså 

11 olika undervisningsgrupper inblandade. 

Så här beskrev Sara Duarte, Expo passet för eleverna; 

Våga ifrågasätta 

Bär vi på föreställningar om andra som påverkar vårt beteende på något sätt? Utsätts vi själva 

för andras fördomar eller rasism? Vad är rasism och vad har det med fördomar att göra ?  

Att klumpa ihop, förenkla och dra många olika människor över en kam är grundläggande i 

rasistiskt tänkande. Vi försöker tillsammans nyansera olika argument och åsikter som en kan 

stöta på i vardagen. Vad antyds till exempel med ett ord som massinvandring? Ofta hänger det 

ihop med ett påstått "hot mot svenskheten" som rasistiska partier och främlingsfientliga röster 

ofta har som sin paroll - men som också är en föreställning som kan återfinnas i samhället i en 

vidare bemärkelse. Källkritiken lyfts här som en viktig del i att förhålla sig kritiskt tänkande 

till den information och paketering av information som vi möts av, särskilt på internet. Här 

brukar vi ha diskussioner om vad svenskhet och svensk kultur är för att försöka väcka 

funderingar kring de underförstådda normer vi förhåller oss till i samhället. 

Våga ifrågasätta är en föreläsning där vi uppmuntrar till så mycket interaktion som möjligt 

genom att ställa frågor till eleverna och uppmuntra dem att ställa frågor till oss. 

Stiftelsen Expo 

Stiftelsen Expo startades för 20 år sedan för att granska en alltmer aktiv och våldsam 

högerextremism och nynazism i Sverige. Tyvärr påminner vår tid på många sätt om mitten av 

1990-talet. Då som nu leder intolerans och rasism till våld. Då som nu är den stora faran när 

rasistiska idéer får makt och inflytande. Mer än någonsin är det viktigt att vi utmanar och 

vågar ifrågasätta rasistiska idéer och handlingar i vår vardag. 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 

vidare 

Vi kommer att fortsätta med att försöka göra olika typer av samarbeten mellan program på 

Lars Kagg (genom Global Profil har även Jenny och stadgelever ingått). Rasism, 

främlingsfientlighet, hedersvåld, intolerans är teman vi på olika vis arbetar kring både i våra 

IMS grupper och i samarbete med andra kollegor och grupper.  

Budget 

Beviljat belopp: 23 000  

Förbrukat belopp: 18400,01 

Beviljat belopp investeringar: - 



Förbrukat belopp investeringar: [text …] 

Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare (namn och funktion): Bo Hellström lärare SVA och Global Profil 

Ansvarig rektor/chef: Jens Nilsson 



Gymnasieförbundets 
Verksamhetsutvecklingsfond 2015  

Redovisning av projektet: Yrkesutbildning till Väktare 
Skola: JN 

Projektidé, syfte innehåll och upplägg och målgrupp 

Projektidén innebär att produktutveckla en ny inriktning (socialt arbete) på BF med 

yrkesutgång väktare, samtidigt som vi vill starta upp en flexibel vuxenutbildning inom samma 

område. Detta är såväl nyskapande, utvecklingsorienterat, kvalitetshöjande som ett försök att 

profilera Jenny Nyströmsskolan. Eftersom jag i min uppdragsbeskrivning har fått ett uppdrag 

att öka elevantalet på BF så ser jag att detta som ett ypperligt tillfälle att marknadsföra 

programmet och skapa grogrund för nya elever. Vi kommer alltså att öka attraktiviteten för 

programmet. Vi tror också att detta förstärker förbundet med den nya yrkesutbildningen 

eftersom den inte finns på så många ställen i Sverige. 

Målgrupp: Studeranden inom Kunskapsnavet och elever inom Barn- och fritidsprogrammet 

Så här har det gått 

Vi står nu förberedda på att ta emot elever på ungdomsgymnasiet ht- 16. Vi har genom 
verksamhetsutvecklingsfonden köpt både böcker och annat material som kommer att 
användas i programmet 

Så här kommer idéerna spridas och dess produktutvecklande idé leva 
vidare 

Vi kommer använda oss av idéer och tankar vi sett under hösten -15 då vi nu startar hösten -

16 för eleverna på ungdomsgymnasiet. Vi har kunna köpa in material som kommer att 

användas på både väktarvux och ungdomsgymnasiet. 

Budget 

Beviljat belopp: 130 000  

Förbrukat belopp: 96 707 

Beviljat belopp investeringar: - 

Förbrukat belopp investeringar: - 



Uppgiftslämnare mm 

Uppgiftslämnare (namn och funktion): Helena Swahn Håkansson 

Ansvarig rektor/chef: Helena Swahn Håkansson 
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	Normkreativ arbetslagscoachning - ST
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