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• Skollagen 2010:800
• Alla barn har rätt till utbildning utifrån
sina egna förutsättningar och behov
• Elever med autismspektrumtillstånd
(AST) ska gå i vanlig grundskola och
gymnasium.

BAKGRUND TILL
FLEXTEAMSUTVECKLING

• Lagen trädde i kraft 1 juli 2011 och sedan
dess följs grundskolans läro- och kursplaner

➢ Nationell plan för implementering av den
”nya” elevgruppen lyste med sin frånvaro
➢ AST-specifik kunskap och kompetens för
ett framgångsrikt arbete med denna
målgrupp elever i grundskola och
gymnasium saknas fortfarande på
många skolor

UTGÅNGSLÄGET I VARBERGS KOMMUN
2012-2014
• Resursskolor och centrala SUG nerlagda. De lokala skolorna
förväntades inkludera hela variationen elever i befintlig
verksamhet
• Fler akuta lägen på skolorna under 2012 – utmanande
beteenden hos många elever (och personal)
• Skolfrånvaron stiger, statistik och rutiner saknas
• Antal barn/elever inom AST kartläggs våren 2012. Resultatet
angav ca 150 stycken med diagnos AST, eller
kännetecknande funktionssätt
• Ökat föräldratryck – kräver hållbara lösningar!

• Stress i hela systemet

• 4 elever med AST åk 6 på Bosgårdsskolan –
ökande stress och skolfrånvaro

• Utvalda pedagoger fortbildades inom AST
och fick specialpedagogisk & psykologisk
handledning i kärnkomponenterna varannan
vecka
• Anpassad flexibel organisation
• Anpassade aktiviteter och lokaler i en lämplig
del av skolan
• Följdes ”systematiskt” upp, stöd att se
mönster

FLEXENHETEN KÄRNAN
START LÄSÅRET 2012/13

➢ Goda resultat

➢ Ökat välmående, skolnärvaro och
måluppfyllelse

• ”Verksamhetsbeskrivning” januari 2014
➢Förslag på utvecklingsmodell för övriga
kommunala skolorna – politikens bifall
➢Implementeringsplan arbetades fram
✓Höstterminen 2014 startade 8 nya
flexteam, successivt fler…

Målsättningen är att skolan ska

vara tillgänglig och likvärdig för
alla elever så som skollagen anger;

– en skola som utformas och
anpassas utifrån underlaget elever

FOKUS I DENNA FÖRELÄSNING
… med utgångsläget att forskning och beprövad
erfarenhet till stor del saknades för målgruppen
elever…
• Beskriva vårt tillvägagångssätt för att ge HELA
variationen elever bättre förutsättningar att
lyckas på sin hemskola
• Implementeringsplan som stödstruktur och
ram att utvecklas tillsammans inom
• skapa lugn i organisationen
• ge alla bättre förutsättningar att bli mer
flexibla och kreativa

”Varberg västkustens kreativa mittpunkt!

VAD ÄR FLEXTEAM?
• Flexibelt kompetensteam AST på de
kommunala grundskolorna
• Intresse och lämplighet – goda
relationer grundläggande
• Organisation utifrån skolans behov och
förutsättningar
• Anpassat förhållningssätt och
arbetsmetoder
• Del i arbetet med tillgängliga lärmiljöer
(TLM)

Länk till hemsida SPSM

Vilka
funktionsförmågor är
outvecklade vid AST?
Vilka situationer och
aktiviteter ställer krav
på dessa? Vad
behöver anpassas och
hur kan förmågor
tränas? Bästa
tillgängliga kunskap?

Länk: Skolverket, 2018
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SKOLUTVECKLING PÅGÅR…

Tillgängliga
lärmiljöer:
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ANSVARSFÖRDELNING

Rektor ansvarar för
➢personalens
kompetensutvecklingsplan

➢implementeringsarbetet på sin
skolenhet

➢beslutar om lämplig
organisationsmodell

➢löpande organisatoriska frågor och
arbetsmiljö för både elever och
personal

ANSVARSFÖRDELNING

Ordinarie lärare
➢ ansvarar för elevernas kunskapsutveckling;
kartlägger, planerar och följer upp resultat
tillsammans med annan berörd personal (t ex på
EHM)
➢ anpassar lärmiljöerna så att elever i högre grad
kan delta, förstå förväntningar och
meningssammanhang
➢ uppföljningsdialog sker kontinuerligt med elev
och vårdnadshavare
➢ om elev arbetar enskilt eller i liten grupp med
annan pedagog/flexpedagog ansvarar läraren
fortfarande för att anpassa elevens uppgifter

ANSVARSFÖRDELNING
• EHT
➢underlättar och stödjer arbetet med
tillgängliga lärmiljöer på skol-, grupp- &
individnivå
➢är involverade i kartläggnings- och
utredningsarbete kring elevers behov av
särskilt stöd, följer upp och dokumenterar
åtgärder
➢erbjuder vägledning/handledning i
vardagsfrågor och deltar aktivt i
implementeringsarbetet

ANSVARSFÖRDELNING

Flexpedagoger
➢ samarbetar tätt med elevernas ordinarie lärare
och EHT
➢ kartlägger funktionsförmågor, stressorer och
energibalans samt dokumenterar fortlöpande
elevernas behov av stöd inom olika områden
➢ anpassar kommunikationsstöd, material,
lärsituation och lärmiljöer för positiv utveckling
utifrån elevens individuella behov i samråd med
ordinarie pedagoger
➢ om en elev har kontinuerligt stöd/undervisning
av flexpedagog har denne vanligen också
dialog med vårdnadshavare

”BÄSTA TILLGÄNGLIGA KUNSKAP”
För att lyckas i utvecklingsarbetet med flexteam har ett flertal
erkända auktoriteter inom området varit viktiga i sökandet efter
bästa tillgängliga kunskap t ex:
• Helene Tranquist, utbildare och föreläsare, har aktivt bidragit
till ökad förståelse och utbildat mer än 300 pedagoger i AST
(6 tillfällen, 3 timmar/gång).
• Erik Shopler (1927-2006) grundare till hela TEACCHverksamheten. Tydliggörande pedagogik har en avgörande
betydelse i flexteamsutveckling. Utgångspunkten är ett ASTperspektiv där den enskilde möts med förståelse, acceptans
och respekt.
• Ross Greene (2009) med sin modell för samarbetsbaserade
och proaktiva lösningar underlättat att förstå och hjälpa
elever med utmanande beteende.
• Bo Hejlskov Elvén (2009; 2014) har under många år ökat
förståelsen för lågaffektivt bemötande (LAB).
• Elevhälsomöten (EHM) används på de flesta av de
kommunala skolorna i någon form (Bengtsson, Kempe Olsson
& Necovski, 2017).Främjande och förebyggande
elevhälsoarbete är till stor del grunden för att lyckas med
tillgängliga lärmiljöer.

FLEXTEAMSUTVECKLING
2014-2018

Inventering av skolans nuläge: Skolkultur?
Organisation elevhälsa (EHT/arbetslag)? Lärmiljöerna tillgänglighet?

FAS 1
BEHOVSINVENTERING

Hur ska flexteamet organiseras? Behov? Modell?

Mätbara målsättningar: ökat välmående, skolnärvaro
och måluppfyllelse; undervisas mer i de ordinarie
lärmiljöerna

Säkra nödvändiga resurser

FAS 2
INSTALLATION

• Främjande och förebyggande elevhälsarutiner
• Utbildning och eventuell rekrytering av pedagoger med
personlig lämplighet och intresse för denna elevgrupp
• Elevers klasstillhörighet och samarbete med ordinarie
lärare
• Samarbetsforum EHT och arbetslag
• Schemalagd TID för planering, handledning och
fortbildning/kompetensutveckling (flexteam/arbetslag)
• Material, lokaler och övriga kostnader för verksamheten

Förankringsprocessen – effektivt ledarskap
• Kritiska kollegor/pedagoger, som inte är direkt berörda
av förändringsarbetet, kan påverka negativt
• Hela skolenheten behöver göras delaktig för att förhindra
missförstånd

Frågor att tydliggöra…
• Varför har skolan behov av flexteam?
• Målsättning med stödet?
• Hur ska stödet organiseras?
• Hur ska flexteamet arbeta?
• Behövs separata lokaler?
• Vilka berörs?
• Vad krävs av mig?
• Vilka potentiella hinder och
framgångsfaktorer finns?
• Vilka resurser finns respektive saknas?

Elevernas klasstillhörighet är grundläggande

FAS 3
ANVÄNDNING
AV MODELLEN

Förhållningssätt utifrån lågaffektiva principer och
etik (t ex “Barn gör rätt om de kan”). Arbetet
genomsyras av modellering.
Rekommenderade arbetssätt förväntas ge
eleverna möjlighet till ökad självständighet
genom anpassningar och träning
• Visuellt tydliggörande pedagogik med förtydligande av
miljö, aktiviteter, kommunikation och socialt samspel
• CPS och motiverande samtal, i kombination med visuellt
stöd, för att träna bristande tankeförmågor och
gemensamt lösa problem i skolans vardag
➢ Implementering av flexteam förutsätter praktiskt arbete
med det som förväntas känneteckna modellen

Denna fas kan upplevas som svår och kräver att flexpedagogerna orkar ”hålla i och hålla ut”

FAS 3 FORTS…

Nya arbetssätt kan få pedagoger att känna sig
obekväma och osäkra. Kontinuerlig utbildning och
handledning i kärnkomponenterna viktigt

Kollegialt lärande arrangeras genom nätverksträffar
• Viktigt att modellen används enligt beskrivning för att
kunna utvärderas
• Förändringar dokumenteras och följs upp

Lokal resultatuppföljning och analys 1
gång/termin tillsammans med flexteam, EHT och
rektor

FAS 4
VIDMAKTHÅLLANDE AV
MODELLEN

• Genomlysning av arbets- och utvecklingsorganisation.
• Resultatanalys utifrån framgångsfaktorer och hinder i
utvecklingsarbetet

Central uppföljning av flexteamsutveckling har
genomförts på vårterminen via enkäter och
kvalitativ data från höstens uppföljningar.
Sammanställts i årliga rapporter (2015-2017)
• Analys uppföljningar och enkätundersökningar med
resultatdiskussion och rekommendationer för fortsatt
positiv utveckling

ÅRLIG RAPPORT HAR SPEGLAT LÄSÅRETS
AKTIVITETER OCH RESULTAT
• Rapport 2015: Beskrivning av flexteamsmodellen
och enkät till flexpedagoger om hur de använder
metoderna
• Rapport 2016: Rektorsstöd, utredning,
kartläggning, rutiner för flex och beskrivning av
delaktighetsmodellen. Enkät pedagog/VH.

• Rapport 2017: Arbets- och utvecklingsorganisation
med en framtagen modell, nätverksträffar för
flexteam och rektorer med aktuella teman –
kollegialt lärande. Enkät pedagog/VH/elev
• Slutrapport 2018: Sammanställning av
flexteamsutveckling, dess organisation, uppdrag
och resultat, mervärde och förslag på nya
utvecklingsområden: t ex central- och lokal
handlingsplan för att ”NPF-säkra” skolorna, kollegial
handledare i varje pedagogiskt team? Skolalternativ
med mer upplevelsebaserat lärande?

RESULTAT 2017
PEDAGOGENKÄT…

FÖRÄLDRAENKÄT…

FÖRÄLDRAENKÄT…

ELEVENKÄT…

ELEVENKÄT…

”Ingen flex, inget klassrum, bara ute eller ha idrott. ”
”Ha Kemi och blanda vätskor, skaffa grejor för att göra coola robotar, lära mig mer om
rymden.”
”Jag vill gå mer i flexen, jag vill måla mer, jag vill se mer på livet i Bokstavslandet.”
”Bättre ipads och datorer.”, ”Ps4 och little big planet och leka med vänner.”
”Ha kompisar i när jag gör skolarbete.”, ”Jag skulle vilja ha kompisar i skolan.”, ”Att
kompisarna slutar dissa varandra.”
”Fler lärare och personal.”, ” Mer koll på vad eleverna gör på rasterna.”, ”Mer saker på
lekplatsen.”, ”Jag vill att jag ska trivas i skolan. ”

”Lite mer rast så man orkar jobba mera” ”Temadagar tex. måndag: SO göra olika
religionssaker, tisdag matte, gånger, delat och så vidare”
”I en drömskola skulle alla lärare vara jättebra och ingen skulle prata bort tiden på
lektionerna. Eleverna skulle bete sig bättre och det skulle vara ok att säga att ”jag bryr
mig inte om dej” och då skulle man få vara ifred.”

ELEVENKÄT…

”Det känns tryggt att ha ett ställe i flexen att gå till om det känns jobbigt i
klassrummet”
”Jag trivs på min arbetsplats i flexen. Jag trivs med att vara inne på rasterna. Det
mesta har gått bra det här året”.
”Bra att jag har lärt mig jättemycket det här året. Äntligen har jag börjat lära mig
saker. Skitbra med en egen plats i flexen, där kan jag stänga in mig med skärmar.
Skönt att få hjälp direkt av en vuxen när man vill. Vill ha hjälp av NN [pedagog]
hela tiden till gymnasiet”.
”Jag vill ha min koja och saker ifred, kan ni ordna det?”
”Om flexen inte fanns skulle jag inte gå hit”.
”Jag tycker inte om att vara i skolan, jag litar på mina lärare till 50%”.

”Jag vill titta på film och filma vänner”, ”Jag jobbar bra”
”Skolan suger”, ”Skolan är skit”, ”Nope keft”
”Instruktionerna i klassrummet är så svåra att jag inte förstår, därför
gör jag inte så mycket”.
”Jag har svarat ofta på de flesta frågorna och det är därför att det inte
kan bli bättre enligt mig”.
Fråga 1: ”Hemma är bättre, man är fri och mindre krav”.
Fråga 2: ”Här är det alltid för jag känner en stor trygghet”.
Fråga 3: ”Jag har svårt att se vad jag har lärt mig, men jag har bra
betyg så det är bra som det är. Fråga 4 – 9: det kan inte bli bättre, det
finns alltid ett IF. Jag vet vad jag har men inte vad jag får. I´m not a
gambler!”

FÖRÄLDRAENKÄT…

”Tycker att skolan gör ett fantastiskt jobb med mitt barn. Går bättre än förväntat”

”Det hade inte funkat för vår son i skolan utan dom! Dom är guld värda!”
”Ett mycket bra år. Har varit det mest positiva året sedan skolstarten. Lärarteamet har
varit det absolut bästa och sett till vad eleven behöver. Vi är mycket nöjda!”

”För lite skollik miljö!”
”Tacksam för allt jobb o engagemang personal i flexen lägger ner. För att min son ska
klara sin skolgång. Ni är guld värda”

”Utan flexteam på [skola] hade min son varit väldigt illa däran, har dem att tacka för
allt”
”Blir upprörd och ledsen när jag nu fått reda på att det med största sannolikhet blir
neddragningar till hösten när det äntligen börjar fungera för mitt barn”

FÖRÄLDRAENKÄT…

”Sedan min son fick plats i flexen har våran vardag blivit oerhört bättre. Efter tidigare hög
frånvaro har han nu bara avvikit från skolan en enda gång. […]”.
”Helt underbar personal som strävar efter att mitt barn mår bra”
”Upplever ibland att det är lättare att skicka hem vår pojk än att lösa situationer på plats resursfråga? Kommunens besparingar inom skolmaten slår igenom på prestation och
resultat.”
”Vi är mycket nöjda med flexteamet på [skola]. Utan deras hjälp hade vi gått under som
familj”.
”Är så glad och tacksam för flexteamets arbete! De är otroligt duktiga och kompetenta
samt engagerade!”
”Utan flexteamet hade vårt barn inte gått i skolan, så de är till väldigt stor hjälp!
Engagerad personal som verkligen bryr sig”.

FAKTORER SOM GYNNAT IMPLEMENTERING
”Pilot” framgångsrik:
• Flexenheten på Bosgårdsskolan visade framgång för
målgruppen elever och kunde även konsulteras vid uppstart.
Många studiebesök.
Relevans:

• Flexteam bidrar till att skolor i högre grad kan leva upp till vad
Skollagen anger om t ex likvärdig utbildning och värdegrund
• Uppfattas som bättre och mer kostnadseffektivt än tidigare
system med outbildade elevassistenter. Bidrar också till ny
skolutveckling.
Synliga resultat:
• Snabba positiva resultatet är motivationshöjande och
draghjälp för andra
Anpassningsbart:
• Modellen kan anpassas utifrån skolors behov av organisation.

FRAMGÅNGSFAKTORER
• Flexteamsutveckling med dess organisation
av gemensamma handledare, fortbildning,
värdegrund, förhållningssätt, metoder och
nätverksträffar har skapat förutsättningar för
kollegialt lärande och stark dela-kultur. Både
mellan flexteam och rektorer
• Tätt samarbete med grundskolecheferna med
kontinuerliga avstämningsträffar

• Implementeringsplanens systematiska delar
har bidragit till att fler områden utvecklas
(elevhälsa, närvarotrappan, BRB, K2)
• Studiebesök gör oss bättre – alla steppar upp
någon nivå…

FRAMGÅNGSFAKTOR
TEORI – PRAKTISKT ARBETE
Förenklad TANKEMODELL av den
tredelade hjärnan med inspiration från
Susan Hart (2009; 2015) sammankopplat
med exempel av kännetecknande
förhållnings- och arbetssätt för flexteam.
Har underlättat förståelsen för
funktionsnedsättningar kopplat till
emotionella delar av hjärnan.
Kartläggning ständig utgångspunkt.

HINDER FLEXTEAMSUTVECKLING
• Låg tolerans för olikheter – saknas kunskap och gemensam
värdegrund i vissa arbetslag/skolor
• Etiketter och slarvigt oprofessionellt språk om elever
(lat, svag, omotiverad, omogen, provocerande,
”kommer inte kunna nå målen” mm)
• Aktivt ifrågasättande och motstånd mot flexteamsutveckling ”nån-annan-ism”
• Skolans regelverk efterlevs inte
• Utveckling av TLM i otakt. Flex blir konserverande.

• ”Neuro-typiska” förväntningar på att elever kan ta eget
ansvar och arbeta självständigt, utan metoder för att lära
sig detta anpassningar
• Brist på samarbete mellan flex/elevhälsa/kollegor/ledning –
TID
• Samordning med olika skolutvecklingsområden (BFL, ÄDK,
Ma/Läs-lyft). Behövs ett ”flex-raster” inom alla områden
• Bristfälliga resurser får negativa konsekvenser (elevers
behov ställs mot varandra)

TILLGÄNGLIGA
LÄRMILJÖER
&
FLEXTEAM

