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2 Bakgrund 

 

Kommungemensamma särskilda undervisningsgruppen med tre personal och 

modersmålslärarna/studiehandledarna med sju personal tillhör kultur- och 

utbildningsförvaltningen som lyder under kultur- och utbildningsnämnden. 

I början av året fanns två personal i särskilda undervisningsgruppen, en 

ämneslärare och en fritidspedagog. Antalet elever i särskilda undervisnings- 

gruppen varierar under året då de skrivs in vid behov och i mån av plats, och 

avsikten med placeringen är att eleverna ska återgå till ordinarie klass så snart 

som möjligt. Antalet platser i särskilda undervisningsgruppen bestämdes i 

början av halvåret till att vara åtta. För att klara uppdraget med dessa ungdomar 

som kan komma från årskurs 4 till och med årskurs 9, anställdes i augusti ännu 

en ämneslärare.  

Ökad måluppfyllelse med ökade kunskaper och godkända betyg beror till viss 

del på att många nyanlända elever i Degerfors har tillgång till studiehandledare 

på modersmål. Studiehandledning på modersmål är en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för att nyanlända elever lyckas få godkända betyg och i 

Degerfors erbjuds det åtminstone vid ett tillfälle i veckan om det finns tillgång 

till studiehandledare i det aktuella språket. De som har behov av mer 

studiehandledning har i många fall även studiehandledning vid fler tillfällen 

under skolveckan. Studiehandledning på modersmål syftar till att utveckla 

ämneskunskaper parallellt med att utveckla det svenska språket. Det största 

behovet av studiehandledning är på arabiska, övriga språk just nu är tigrinja, 

dari, thailändska och polska. Personalen är anställd med olika tjänstgöringsgrad.  

Studiehandledarna har samtliga även ett uppdrag som modersmålslärare. 

Modersmålslärare planerar, bedriver och utvärderar sin verksamhet som 

ansvarig lärare. Ämnet modersmål har kursplan och betygskrav som skolans 

övriga ämnen. 

3 Uppdrag och syfte 

Särskilda undervisningsgruppen 

Särskilda undervisningsgruppen har tagit emot elever i behov av olika former av 

stöd och i behov av att bryta negativa mönster. Personalen arbetar i nära 

samarbete med eleven, vårdnadshavare, ordinarie mentor/mentorer i klassen 

och elevhälsoteamet för att stötta eleven på bästa sätt. Personalen arbetar för 

den enskilda elevens ökade måluppfyllelse och har ett pedagogiskt, men även 

ett socialt fokus. Att ha ett salutogent förhållningssätt och söka efter arbetssätt 

och metoder som underlättar inlärning och återgång till ordinarie klass, är en av 

personalens viktigaste uppgifter. 
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Studiehandledning/modersmål 

Studiehandledare arbetar med fokus på att eleven parallellt ska få både 

ämneskunskaper och lära sig svenska ord och begrepp. Dessa ord och begrepp 

ska eleven även kunna använda korrekt muntligt och skriftligt, för att kunna 

visa sina kunskaper. En nyanländ elev får oftast mest stöd i början i sin nya 

klass. Studiehandledare fokuserar också på att lära eleven studieteknik, så att 

fortsatta studier underlättas. I uppdraget som modersmålslärare ska 

modersmålet utvecklas så långt det är möjligt för den enskilde eleven. 

4 Beskrivning av året 

Särskilda undervisningsgruppen 

Särskilda undervisningsgruppen har utökat personalstyrkan med en ämneslärare 

samt utökat antalet platser till åtta elever. Under hösten har sex elever varit 

inskrivna i särskilda undervisningsgruppen. Under våren har åtta elever varit 

inskrivna. Till hösten 2017 finns fyra nya ansökningar till en plats. Flera av 

eleverna har pågående utredningar och problematiken kring eleverna ser olika 

ut, men är ofta omfattande. Då det är viktigt att eleven har kvar en god kontakt 

med ordinarie klass och mentor, och personalen har vid flera tillfällen varit 

tvungna att använda vikarier för att klara den frånvaro som uppstått då en 

personal följt med en elev till sin ordinarie klass. Det är även händelser på 

fritiden som personalen ägnat skoltid åt för att få information om och då det är 

möjligt, försökt lösa. Kontakt och möten med elevhälsoteam, rektorer, polis 

och socialtjänst har skett vid behov. Vårterminen upplevdes turbulent under en 

period och extra personal har varit anställda vid ökat behov av förstärkning.  

Eleverna har under året haft god närvaro jämfört med tidigare skolgång i 

ordinarie klass. Närvaro är den faktor som har stigit direkt till i princip 100 % 

hos eleverna i årskurs 7-9. Hos två elever som börjat under vårterminen låg 

tidigare närvaron på 60 %. Den viktiga kontakten med ordinarie lärare har 

ibland varit god, men det finns ett behov av ökad regelbundenhet och rutiner i 

dessa kontakter, för att det ska fungera bra för eleverna. 31 oktober anställdes 

en ny chef för personalen. Nya rutiner har införts med regelbundna möten varje 

måndag där verksamheten, pedagogik och elever diskuterats. Ett 

utvecklingsarbete kring arbetssätt, arbetsformer, systematiskt kvalitetsarbete, 

dokumentation och kvalitetssäkrade rutiner har påbörjats. I februari gjorde 

personalen ett uppskattat studiebesök på Fryshuset i Stockholm. 

Fritidspedagogen sa upp sig i februari och en ny anställning med en lärare 

påbörjas den 10 augusti.  
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Studiehandledning/modersmål 

Behovet av studiehandledning har ökat och i början av höstterminen utökades 

befintliga tjänster som studiehandledare/modersmålslärare till heltid i arabiska 

och i dari. 24 november anställdes en modersmålslärare i polska. Behovet av 

arabiska och framförallt tigrinja påtalades av rektorer och i mars anställdes en 

modersmålshandledare på förskolan kombinerat med skolan i arabiska och 

studiehandledning i tigrinja ökades i januari till 100 %. 

Modersmålslärarna/studiehandledarna har sammantaget arbetat i kommunens 

samtliga grundskolor, förutom i Åtorps skola. Mottagningsenhet har funnits på 

Bruksskolan för elever i årskurs 1-6 och på Stora Vallaskolan för elever i 

årskurs 7-9. Dessa elever har inskrivningssamtal och kartläggs under de två 

första månaderna och studiehandledarna är oftast med i det arbetet som tolkar. 

Studiehandledning kan ske innan, under och efter lektioner och det vanligaste 

har varit att studiehandledaren arbetat med eleven/eleverna under en lektion 

under ledning av ordinarie ämneslärare/klasslärare. För att göra ett så kvalitativt 

bra arbete som möjligt, är det viktigt att studiehandledarna i möjligaste mån är 

förberedda inför lektionerna och att de har fått ta del av lektionsinnehållet i 

förväg. Arbetet som lärare är intensivt och det är ofta lärarna inte har hunnit 

delge planeringen till studiehandledarna innan lektionerna.  

Modersmål är ett eget ämne, men det finns ingen utbildning till lärare i 

modersmål. Eleverna har haft modersmålsundervisning vid ett tillfälle i veckan 

och det är därför viktigt att lektionen blir av och att den håller så hög kvalitet 

som möjligt. Betygssättning, omdömen, frånvaro och tolkningar av kursplanens 

innehåll är några av de gemensamma viktiga frågor som framkommit under 

hösten, att det finns ett stort behov av att diskutera med varandra. Vid 

vårterminens slut 2017 hade 30 elever i årskurs 6, 7, 8 och 9 fått betyg i 

modersmål. Betygen fördelade sig som följer: 

 

Betyg A 1 elev 

Betyg B 10 elever 

Betyg C 5 elever 

Betyg D 5 elever 

Betyg E 8 elever 

Betyg F 0 elever 

Streck 1 elev 
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Modersmål finns med i skollagen även då det gäller förskolan och 

förskolecheferna har framfört önskemål om modersmål på förskolan. Som 

tidigare nämnts har ett projekt kring detta provats under två dagar per vecka. 

Modersmålshandledaren började sin anställning 7 mars och har de övriga tre 

dagarna arbetat med studiehandledning och varit lärare i modersmål. 

31 oktober anställdes en ny chef för studiehandledarna/modersmålslärarna. 

Studiehandledarnas/modersmålslärarnas behov och önskemål har inventerats. 

Studiehandledarna har under vårterminen börjat arbeta i arbetslag och de som 

kunnat har mötts varje onsdag eftermiddag och diskuterat gemensamma 

frågeställningar.  

Under vårterminen har två dagar ägnats åt kollegialt lärande tillsammans med 

chef, kring studiehandledning samt betyg och bedömning. Detta har skett på 

studiedag i början av terminen och under en dag på sportlovet.  

Det nya arbetslaget har under två eftermiddagar besökt studiehandledare på 

mottagningsenheten i Kristinehamns kommun och Vivallaskolan i Örebro för 

att diskutera frågor kring studiehandledning och modersmålsundervisning.  

I april hölls ett föräldramöte på Bruksskolan med inbjudna vårdnadshavare till 

elever som läser arabiskt modersmål. Modersmålslärarna och chef informerade 

om ämnet modersmål och svarade på frågor.  

11-12 januari kom Skolinspektionen för att göra en kvalitetsgranskning på Stora 

Vallaskolan kring studiehandledning. Skolinspektionen lämnade ett beslut kring 

tre områden som behöver utvecklas. Åtgärder är planerade och svar kommer 

att lämnas senast i augusti. 

5 Uppföljning med resultat och kort analys  

 

         Särskilda undervisningsgruppen 

 Om möjligt planera verksamheten så att behovet av vikarier minimeras så långt det 

är möjligt.  

Det upplevs som att de tillfällen vikarier har använts så har behov av 

personal funnits. Under våren har även extra personal satts in under en 

period. Personalen är med sina elever hela dagarna och möjligheterna 
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att ta rast är nästan obefintliga samt att personal oftast är med vid 

återskolning i ordinarie klass och då kan behovet av vikarie uppstå. 

Analys – uppfyllt, men behöver ses över i dialog med personalen 

 Kompetensutveckling av personalen. 

Personalen har gjort ett givande studiebesök på Fryshuset.   

Analys – delvis uppfyllt, men personalen påtalar vidare behov av 

kompetensutveckling i det sociala arbetet och kring psykisk ohälsa. 

 

 Utveckla rutiner för fungerande kommunikationsvägar mellan personalen och 

ordinarie ämneslärare/klasslärare. 

Personalen har fört fram önskemålet vid personalmöte och 

har mailat berörda lärare för att få bättre kommunikation. 

Analys – delvis uppfyllt, men arbetet behöver fortsätta kring dessa 

rutiner. 

  

 Öka elevernas delaktighet vid planering och utvärdering av lektionerna (årskurs 1-

6). 

Särskilda undervisningsgruppen har rutiner för delaktighet och 

utvärdering av lektioner. 

Analys – uppfyllt 

 

 Skriva kontinuerliga skriftliga omdömen (årskurs 1-6). 

Personalen skriver kontinuerliga omdömen i edWise och dokumenterar 

även i gemensam mapp. 

Analys – uppfyllt 

 

 Skapa rutiner för samverkan för att eleverna ska kunna återgå till sin ordinarie 

klass (årskurs 7-9). 

Det finns rutiner kring att återgå till ordinarie klass. 

Analys – uppfyllt, men rutinerna behöver ses över för att analysera 

varför det inte fungerar som det borde. Uppföljningsansvar ligger på 
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ordinarie skola och där behöver en dialog ske med personal i särskilda 

undervisningsgruppen för att vidareutveckla detta. 

 

  

        Studiehandledning/modersmål 

 

 Utöka samarbetet mellan ämneslärare/klasslärare och 

studiehandledare/modersmålslärare. 

Mailkontakter och framförda önskemål om ökat samarbete har inte gett 

tillräckligt bra resultat. 

Analys- inte uppfyllt. Arbetet behöver intensifieras. Detta är ett av 

Skolinspektionens utvecklingsområden och åtgärder är planerade. 

 

 Sammanställa elevers behov och graden av behov av studiehandledning. 

Chef har sammanställt behoven på Bruksskolan och på Stora 

Vallaskolan.  

Analys – uppfyllt. Respektive skola och rektor får även i fortsättningen 

påtala behov på skolan. Skolorna fördelar själva resurserna på den egna 

skolan. 

 

 Kompetensutveckling och kollegialt lärande.  

Personalen har under året varit på två studiebesök och träffats ca 5 

gånger för kollegialt lärande. 

Analys – uppfyllt, men behovet kvarstår och kompetensutveckling är 

planerad. 

 

 Regelbundna möten med chef.  

Möten har genomförts onsdagar klockan 15.30 med de som varit 

lektionsfria. 

Analys – uppfyllt. 

 

 Vidareutbilda studiehandledare i hur en kartläggning går till.  

Samtliga har varit med vid kartläggning. 

Analys – uppfyllt. 
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 Modersmål på förskolan (förskola). 

Modersmålhandledare har varit anställd på två dagar i veckan och 

fördelat dagarna med en dag var på två förskolor. 

Analys – uppfyllt. Förskolecheferna och personal har varit mycket nöjda 

med detta projekt. 

 

 Möjligheten att ha studiestöd av studiehandledarna redan i förskoleklass utreds 

(förskoleklass). 

Detta har inte skett. 

Analys – inte uppfyllt. 

 

 Utveckla arbetet med studiehandledning på modersmål (årskurs 7-9). 

Vårterminen har innehållit dagar och studiebesök samt litteraturläsning 

om studiehandledning. 

Analys – uppfyllt, men behovet av ytterligare kompetensutveckling 

finns kvar. 

 

 Skapa rutiner för hur kartläggningsmaterialet ska delges övriga pedagoger. 

Pedagoger i kommunen som kartlägger, behöver skapa en samsyn på hur resultaten 

ska tolkas (årskurs 7-9).  

Diskussioner har förts kring detta, men det finns inga skrivna rutiner. 

Analys – inte uppfyllt. Åtgärder är planerade. 
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Slutord 

Månaderna har gått snabbt, men jag tycker att det har hänt en hel del i 

verksamheterna under tiden. Studiehandledarna/modersmålslärarna har 

skapat arbetslag och de har verkligen fått en fin gemenskap och ett gott 

arbetsklimat. De vill utvecklas och frågar efter kompetensutveckling varje 

vecka! Personalen i särskilda undervisningsgruppen är erfaren och arbetar 

fantastiskt bra med att skapa relationer till eleverna som i sin tur ger 

motivation att arbeta för att öka sina kunskaper och få godkända betyg. De 

vill också vidareutbilda sig för att på bästa sätt klara de utmaningar de möter.  

Det har varit en stor förmån och glädje att få arbeta med den här personalen. 

 

 

 

 

 

 

        Degerfors 30 juni 2017 

Elisabeth Kempinsky  

Chef särskilda undervisningsgruppen 

och 

studiehandledare/modersmålslärare 
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