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1. ULF – några som lämnat in ansökan?  
ULF står för utveckling, lärande forskning och avser praktiknära forskning. Med 
praktiknära forskning avses sådan forskning som tar sin utgångspunkt i skolans behov av 
ny kunskap. Frågan ställdes till nätverket om det är några som har lämnat i ansökan för 
ULF under året. 
 
Omsorg & fysioterapi kontra Rätt till bildning 
Niss Kerstin Hallgren, Lerums kommun, har lämnat in en ansökan som handlar om 
spänningsfältet mellan omsorg & fysioterapi å ena sidan och rätt till bildning å andra 
sidan, för elever med låg utvecklingsnivå som läser ämnesområden. Omsorgen tar ofta 
väldigt mycket tid i anspråk. Frågeställningen är: att göra en kartläggning över hur 
mycket tid som förloras.  
 
Kan digital kompetens minska utanförskapet? 
Eva Torgersson, Mölndals Kommun, har lämnat in en ansökan som handlar om 
digitalisering och elevernas digitala kompetens. De vill titta på den långsiktiga effekten 
om det går att minska utanförskapet. Målet är att utveckla någon form av metod för 
kollegialt lärande för den egna personalen.  

 
 
 

 

2. Verksamhetsvis 
Vidareutveckling och diskussion i verksamhetsvisa grupper.  
 
 
Grundsärskolan 
 
Runda om Kursplaner 
 
- Göteborg: Gemensam föreläsning Pernilla Lundgren, tar fram utbildningspaket som 

används i Kollegialt nätverk 
 

- Kungsbacka: SPSM, planerat tillsammans med Utvecklingsledare utbildning om 
förändringar i de inledande kapitlen. Grundsärskolan börjar nu i januari utifrån 
betyg. 

 
- Lerum: Implementeras av förstelärare som stöttas av utbildning 

 
- Ale: Implementering med hjälp av förstelärare 

 
- Mölndal: Implementerar med hjälp av Förstelärare. Alla behöver vara med på vad 

som händer och sker. Kollegialt lärande 
 

- Tjörn: Budget, vi är i vänteläge. Kontakt är taget med Orust och Stenungssund för att 
samverka. Vi kommer lägga en planering i januari. 
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- Öckerö: Ny rektor, kan ännu inte återkoppla från Öckerö 

  
 

Angående idé om fortbildning för elevassistenter och övrig personal 
 
Skolverkets träffar träffade inte helt rätt, workshops för lärare blev mycket bra. 
Målgruppen med elever i fokus, integrerade elever, får de rätt undervisning? Vad kan vi 
göra för dessa elever? Samma kompetens finns inte ute på grundskolorna, det är ett 
utvecklingsområde.  
 
Det är viktigt att elevassistenter och stödpersonal får fortbildning, de sätter inte betyg 
men är med eleverna under stor del av dagen, de ser mycket. Kan vi ta hjälp av 
assistenterna för att bredda bedömningsunderlaget? 
Daniel Östlund som precis skrivit en forskningsrapport, det finns många intressanta 
delar i rapporten. Kan vi anlita honom vecka 44? Två halvdagar? 

 

 
Gymnasiesärskolan 
 
Angående idé om fortbildning för elevassistenter och övrig personal 
 
”En jättebra idé. Tycker det ska vara ett program för lärare och ett för assistenter. Något 
som alltid är aktuellt är tecken som stöd.” 
 
”Jättebra om det finns olika ingångar för olika yrkeskategorier, att få ses är nästan det 
viktigaste. Hade vart finns om man kunde skapa möjligheter till nätverkande genom 
workshoppande.” 
 
Förslag på föreläsare? ”Det är en utmaning.”  
Ett förslag är Magnus Tideman, professor Högskolan i Halmstad.  

 
 
 
Runda om Bliss  

 
Bliss, används det?  
”I Mölndal är det en elev som har bliss. Eleven är lite motståndare till det, har en förmåga 
att undvika det. Personal fick gå en kurs i bliss. Målet är att upprätta hennes färdigheter, 
sen har vi teckenklass också.” 
 
”I kungsbacka har vi varken bildstöd eller bliss.” 
 
”I gbg kommer in ett par elever här och där. Det är så mycket strö-elever att vi inte löser 
det. På invdideella programmet funkar det. Men det är bra om man samlar alla dessa på 
ett ställe. Man borde kunna samla alla bliss både nationella och indviduella.” 
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”Måste vara svårt att få ut de eleverna på praktik, det kräver handledare som kan det.  
Om någon startar upp någonstans så kan det stärka alla.” 
”Upplever inte att det är jättesvårt för personalen att ta till sig, låter jättebra om man 
kunde samla det, för gemenskapen mellan varandra också.” 

 
 

Egna aktuella frågor 
 
En fundering som togs upp av Erik Bjuström, Alingsås, är övergången mellan grundsär 
och gymnasiesär. ”Den frågan är alltid aktuell. När eleverna söker till en gySär, så görs 
ingen förnyad bedömning från grundskola. Har skrivit ut en elev det här året, får de 4 
utredningar till sig, har granskat, ser att en psykologutredning är 10 år gammal.” 

 
”Kan vara kränkande mot eleven med en ny utredning, har inget speciellt väckts så gör 
man inte ny utredning.” 

 

3. Innan något händer – Polisen och Lerum 
Vår målgrupp är ofta offer i brottsmål. Polisen och särskolan i Lerum arbetar 
tillsammans i projektet ”Innan något händer”. Tanken är att genom kunskap och 
samtal om sex och relationer kan antalet sexualbrott bland minskas bland intellektuellt 
funktionsnedsatta. Att tidigt prata med barn om integritet ökar chansen att de får 
tillräckligt med kunskap för att självständigt göra rätt val i livet. 

 

Susanne och Eva från Polisen, krimjouren i Alingsås, berättade om deras arbete. För 
1,5 år sedan upplevde de att de att de hade alltför många ärendet där målsägande var 
personer med intellektuella funktionsnedsättningar. De kom fram till att orsaken till detta 
troligtvis var kunskapsbrist, i alla led, men framförallt inom målgruppen själva. För att 
komma tillrätta med detta är utbildning en nyckel. Och att detta borde ske i samverkan 
med kommunen. Lerums kommun valdes ut.  

Målet är att synliggöra en grupp som finns men inte får synas, samt att minska deras 
utsatthet för att drabbas. De vänder sig främst till målgruppen direkt. Men ett syfte är 
också att öka kunskapen om målgruppen inom polisen så att rätt åtgärder görs. Idag läser 
man om psykisk ohälsa på polishögskolan, men dit hör inte denna målgrupp. 

Ett mål är också att utbilda personer i målgruppens närhet, så att de kan slå larm. De ska 
veta hur de ska anmäla. De måste bli medvetna om att brotten förekommer. Det är först 
då man kan börja upptäcka dem.  

Viktigast av allt är utbilda målgruppen i sig att stärkas om sexualitet, samtycke, och 
relationer. Att förstå skillnaden när en sexuell handling övergår till att bli ett brott. Här 
måste det finnas ett ständigt återkommande arbetssätt som börjar i grundsärskolan, och 
sen fortsätter i gymnasiesärskolan, sen vidare på dagligt boende.  

Nulägesanalysen är att det är stor kunskapsbrist. Det finns ingen statistik. Alla vill ha 
statistik, men det finns absolut ingen. Det finns inte en kod för det. Brottsförebyggande 
rådet vill inte fixa fram en kod, för att det finns för många, och då menar de att ”då ska 
alla ha”.  
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Internationell forskning visar att en ”vanlig” klass har 3 elever som blivit utsatta. En 
särskoleklass har 9 elever som blivit utsatta. Mörkertalet är förmodligen mycket stort. Om 
ingen kan se omfattningen så kan ingen heller sätta in rätt åtgärder.  

De vill sprida detta arbetssätt, för det är helt säkert ett nationellt problem. Alla ser att det 
är ett mycket viktigt ämne och ser en styrka i att polisen initierat ett samarbete. 

 

Sara och Niss Kerstin på Lerum grundsär och gymnasiesär berättade om 
samarbetet utifrån deras håll.  

Det gav en extra tyngd när poliserna initierade detta. De samlade en liten grupp 
bestående av Sara, Niss-Kerstin, Eva och Susanne (poliserna) samt kurator.  

Internationell statistik visar att särskilt flickor är utsatta. Det handlar om kontroll och 
begränsningar – frihet är komplext utifrån normer i samhället. Vi vill skydda men inte 
begränsa, därför är utbildning viktigt.  

Det finns en risk att brottsoffer även blir förövare. Det är elever med bristande 
impulskontroll. Vi behöver jobba med omgivningens oförmåga att prata om detta på ett 
begripligt sätt.  

I gymnasiesärskolan är det en väldigt heterogen grupp. Vi får läsa in oss och hitta olika 
former för hur vi presenterar detta för våra elever. De har jobbat utifrån ”stopp min 
kropp”, vad är privat, hjälpa med kroppskännedom, och jobbat med rollspel kring detta.  

I grundsärskolan är det ett prioriterat område. De har genomfört kollegialt lärande kring 
detta. Och har bland annat haft en föreläsning med Lotta Lövgren Mårtensson. Därefter 
fick vårdnadshavarna en föreläsning, samt träffa Eva och Susanne.  

Nycklarna till vinsterna i projektet har varit samverkan.  
 
 

4. Bao – online Safety game 
Felix Serrao Gyllenstig och Rasmus Jonsson från GR har tagit fram ett läromedel för 
elever i särskolan, mer specifikt elever inom autismspektrat för att öka kunskapen hos 
elever kring säkerhet och netikett på sociala medier och internet. I spelet får eleverna 
möta flera olika val och dilemman där de måste ta ställning. Spelet är gjort för att 
spelas med en vuxen så att man kan ha en dialog kring dilemman och vilka val man gör. 
Tanken är att dialogen ska leda till reflektion under spelets gång. 

 

BAO – Pandaspelet – är ett treårigt Erasmus projekt. I spelet får eleverna får följa med 
pandan Bao genom djungeln i hopp om att bli känd och framgångsrik via ”Djungelgram”. 
Spelet är ett sätt att börja prata om svåra frågor. Genom att prata om vad Bao stöter på så 
kan man se prata om man varit med och det själv. Det handlar bland annat om sociala 
medier, nätmobbing, främlingar. Tanken är att man ska spela tillsammans med barnen. 
Det finns en handledning för lärare och vårdnadshavare.  

 

https://goteborgsregionen.se/projekt/2021-06-08-online-safety-for-sen---pandaspelet 
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5. Mötestider för 2022 
 

Tisdag 22/2 13:30 - 16:00 
 
Tisdag 24/5 9:30 – 12, gemensam lunch 12 - 13 

 
Torsdag 20/9 13:30 - 16:00 

 
Torsdag 17/11 9:30 – 12, gemensam lunch 12 - 13 
 
 
 
 
Antecknat av: 
Jonas Franzén, GR 
Sekreterare Särskolenätverket 


