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Projekt  

”Idrott och hälsa på Birgittaskolans gymnasium – hur får vi med 

alla?” 
Birgittaskolan     50 000 kr 
 

 

Mål  
Utbildning till vårdyrken kräver både fysiskt och psykiskt starka individer. Målet med detta 

utvecklingsprojekt är att stödja och stärka alla elever att delta i undervisningen i Idrott och 

hälsa så att de är väl förberedda för sin kommande yrkesverksamhet.  

 

Genomförande och resultat  
Allt fler elever har en dålig fysisk men framförallt psykisk hälsa. Fler elever på Vård- och 

omsorgsprogrammet är i behov av anpassade program eller önskar reducera ämnet.  

I och med Gy11 har ämnet Idrott och Hälsa ändrat karaktär med fokus mot ännu mer 

hälsofrämjande aktiviteter. Syftet är att få alla elever motiverade till rörelse och förmedla 

kunskap om rörelseaktiviteternas goda effekter på människokroppen.  

 

I projektet genomfördes en enkät till 25 elever på Vård- och omsorgsprogrammet. Enkäterna 

följdes av coachande samtal. Av dessa kan bl.a. följande slutsatser dras: 

- gymnasieelever är väl medvetna om varför fysisk aktivitet är bra för den kroppsliga 

förmågan. 

- gruppens påverkan har stor betydelse om eleven kommer att delta i idrottsundervisningen 

eller inte.  

- ett varierat ämnesinnehåll anser flertalet vara viktigt. 

- eleverna vill inte uppleva stress runt idrottstimmarna, t.ex. i samband med omklädning. 

- de flesta eleverna har kunskap om vad de ska lära sig och hur kunskapskraven ser ut. 

- insikten om samband mellan närvaro under idrottstimmarna och studieresultat finns hos 

eleverna, men vissa elever accepterar ett underkänt eller inget idrottsbetyg. 

Många elever har god teoretisk kunskap runt området kroppsideal och vikten av fysisk 

aktivitet, men saknar eget ”driv” att genomföra fysisk aktivitet i en grupp inom skolans ramar. 

Vissa elevers självförtroende och självkänsla behöver stärkas.  
 

Önskvärd fortsättning  
Elever som väljer bort idrottsämnet behöver fångas upp tidigt och samtal föras mellan elev, 

skolsköterska och idrottslärare.  

Tid bör avsättas för motiverande samtal med eleverna. 

Information om idrottsämnets betydelse för god hälsa bör ges av idrottsläraren på höstens 

föräldramöte i årskurs 1.  
 

  



Projekt  

”Alfabetiseringsundervisning på två språk” 
Elsa Brändströms skola     100 000 kr  
 

Mål  
Viss forskning talar för att analfabeter får en effektivare språkinlärning om undervisningen 

sker i en språkligt homogen grupp. Vi har utarbetat en modell för tvåspråkig 

alfabetiseringsundervisning, vilket innebär att eleven lär sig läsa och skriva parallellt på 

svenska och sitt modersmål.  

 

Genomförande och resultat  
Redan höstterminen 2012 började vi diskutera med våra elever om att starta ett läsprojekt på 

somaliska. Många elever var skeptiska. ”Vi ska bo i Sverige, nu behöver vi träna svenska”, 

”Jag har precis lärt mig de svenska bokstäverna, jag kommer att blanda ihop språken” var 

några av argumenten.  

Under hela år 2013 har vi arbetat med detta utvecklingsprojekt. Vårt syfte har varit att 

eleverna skulle lära sig de somaliska bokstavsljuden, att de skulle lära sig att avkoda enkla ord 

och meningar på somaliska och att de skulle tränas i läsförståelsestrategier både på svenska 

och på somaliska. Arbetet har genomförts av svensklärare och modersmålslärare och har 

genomsyrats av stor flexibilitet, vilket varit en av förutsättningarna för de resultat vi nått. 

Fredagarna kom att bli våra somaliska dagar. Vi har omväxlande arbetat med elever i mindre 

grupper där vi kunnat individualisera både på svenska och somaliska. Vi har även arbetat med 

hela gruppen, med tex grammatikövningar parallellt på somaliska och svenska. 

Åtta elever har varit med under hela året. Den oro som fanns i början av projektet har vänts 

och deltagarnas syn på sitt eget modersmål har förändrats.  

För att mäta hur elevernas läsförmåga (avkodning) utvecklats, har vi mätt hur många ord 

eleverna kunde läsa i februari och i september. Avkodningen har mätts både på svenska och 

på somaliska och vi har sett att förmågan ökat på båda språken.  

Det intressanta är att alla åtta upplever att det har blivit lättare att lära sig svenska, när man 

kan få hjälp på sitt modersmål. Sju av eleverna säger att deras motivation att studera har 

förbättrats under året. När motivationen förbättras sätter man också igång med den dagliga 

läsningen, vilket är förutsättningen för att läsningen ska kunna befästas.  

Deltagarna har börjat se sig själva som lärande individer. Alla kan i dag använda sig av 

lexikon och läsa nyheter på somaliska på nätet. Flera av kvinnorna ger uttryck för en större 

självständighet och förmåga att klara av vardagen. Flera av dem kan nu läsa den information 

som förskolan och skolan skickar hem. 

 

Önskvärd fortsättning  
Vi är övertygade om att eleverna behöver läsa på sitt modersmål för att de ska orka läsa så 

mycket som krävs för att den tekniska läsningen (avkodningen) befästs. Ju mer man läser, 

desto bättre blir man i läsningen och desto mer förstår man. En positiv spiral uppstår och 

läsningen kan mer och mer användas för informationshämtning och lärande.  

Efter vårt projekt har flera elever på skolan tagit kontakt med oss och frågat om det är möjligt 

att få delta i vår grupp. Det som har underlättat vårt projekt är att somaliskan har det latinska 

alfabetet. Alfabetisering på de språk som inte har det latinska alfabetet blir svårare och mer 

tidskrävande.  

  



Projekt  

”Bedömning för lärande inom vuxenutbildningen” 
Elsa Brändströms skola    100 000 kr 
 

Mål  
Aktuell forskning understryker vikten av formativ bedömning för effektivt lärande. Projektets 

syfte var att hitta metoder för formativ (lärande) bedömning som fungerar inom 

vuxenutbildningen. Inom projektet har vi kartlagt och synliggjort olika formativa metoder och 

vi har valt att avgränsa detta till metoder för återkoppling.  

 

Genomförande och resultat  
Vi inledde med att göra en kartläggning som visade att flera former av återkoppling har 

prövats av lärarna på EB. Vanligast är enskilda samtal och skriftliga omdömen. 

Kamratrespons, matriser och självskattning används mer sällan.  

Av svaren framgår att lärarna tycker att kontinuerlig återkoppling är mycket viktig för elevens 

utveckling och fungerar mycket bra. Det är sällan som elever och lärare har olika uppfattning 

om slutbetyget. Lärarna får många positiva kommentarer från eleverna i samband med 

återkopplingen. Det finns dock elever som inte tar till sig budskapet. Elever som har 

språksvårigheter kan ha svårt att förstå innebörden av återkopplingen. Att verka för ett 

språkutvecklande arbetssätt är ett av skolans pågående utvecklingsområden. Med tanke på att 

en hel del av bedömningen för lärande i sig är språkutvecklande så tolkar vi det som viktigt att 

dessa utvecklingsområden fortsätter att pågå parallellt. 

Lärare vill utveckla matriser som är tydliga och på sikt arbetsbesparande. Flera påtalar även 

vikten av att arbeta mer med självskattning/självbedömning och några lyfter kamratrespons 

som ett viktigt utvecklingsområde. 
 

Önskvärd fortsättning  
Som förslag på konkret fortsatt utveckling föreslår vi att tid avsätts för att delge varandra 

konkreta erfarenheter kring arbete med matriser, kamratrespons, självbedömning, etc. Detta 

kan ske i form av workshops och lärande samtal under studiedagar eller liknande. Vi vill 

också utveckla sambedömning mellan lärarna. 
 

 

  



Projekt  

”YrkesSFI – samverkan mellan SFI och vård och omsorg”  
med bidrag från Skolverket 
Elsa Brändströms skola, BirgittaVux   300 000 kr 

 

Mål 
Ett antal elever som läser SFI på Elsa Brändströms skola har erfarenhet av arbete i vården från 

sina hemländer och/eller intresse av att utbilda sig till undersköterska. I detta arbete ville vi 

pröva möjligheten att koppla samman utbildning i vård och omsorg med SFI på studieväg 

2C/3D. 

 

Genomförande och resultat 
Vid en kartläggning fick elever på C- och D-nivå besvara frågor om tidigare erfarenheter av 

arbete inom vård och omsorg, vad de vill arbeta med efter sina studier och om de är 

intresserade av att läsa en vård- och omsorgsutbildning tillsammans med SFI.  

Vi tog även fram frågor till en djupintervju, tänkta att användas vid urvalsprocessen till 

”Yrkesinriktad SFI – vård och omsorg”.  

Vi diskuterade med elever som går utbildning där kurser inom vård och omsorg kombineras 

med Svenska som andraspråk. Dessa elever understryker behovet av kunskap om 

grundläggande begrepp som används inom vård och omsorg och att de behöver öva 

kommunikation och uttal. Praktiska övningar/metodövningar i vårdämnen är mycket lärorikt. 

Dessutom behöver man mer kunskap i allmänna ämnen som samhällskunskap, biologi, 

matematik, data. 

Genom ett nära samarbete mellan SFI-lärare och lärare i vård och omsorg har vi gjort en 

kursbeskrivning där SFI och vård och omsorg vävs samman. En viktig förutsättning för 

arbetet var att kursplanens mål i SFI ska uppfyllas så att eleven kan få betyg enligt 

kursplanen.  

Vår tanke är att eleverna ska vara på skolan 4 dagar per vecka och göra språkpraktik inom 

vård/omsorg 1 dag/vecka. Språkpraktiken ska förberedas med arbetsuppgifter som följs upp 

dagen efter praktiken. För att språkpraktiken ska bli meningsfull behöver handledarna 

förberedas särskilt. 
 

Önskvärd fortsättning 
Med utgångspunkt från höstens arbete kommer vi under våren 2014 att fortsätta arbetet i ett 

utvecklingsprojekt, där vi ska detaljplanera kursens olika moment och fortsätta att knyta 

samman SFI och vård och omsorg. Vi kommer i det arbetet att inrikta oss mot elever på steg 1 

och 2 på D-nivå. Särskild uppmärksamhet kommer vi att ägna åt anskaffningen av platser för 

språkpraktik och utbildning av handledare för språkpraktiken. 

Vår förhoppning är att utbildningen ska kunna starta under läsåret 2014/2015. 
 

 

 

Linköping 17 mars 2014 

Kerstin Nyström 

utvecklingsledare 
 


