
Med rätt stöd rustas eleverna  
för arbetslivet

– ett reportage från 
Mimers Hus Gymnasium i Kungälv
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Individuellt stöd som inte sticker ut
Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som  
avvikande. Utifrån den tanken bygger specialpedagogen  
Ewa Wahlin sitt arbete i klassrummet. Hon och nio elever  
på medieprogrammet har under läsåret fått erfarenhet av  
nya stöd- och samarbetsformer. 

Mimers Hus är en ljus och luftig byggnad i cen-
trala Kungälv. Förutom en gymnasieskola in-
rymmer huset även verksamheter som bibliotek, 
teater och café. Om man går genom den spati-
ösa foajén och tar trappan upp till höger kom-
mer man snart till Ewa Wahlins klassrum. Hon 
är specialpedagog och studiehandledare för nio 
elever som går på medieprogrammet. Rummet 
är möblerat med elevskrivbord i ljus björk som 
avskiljs från varandra med gråa skärmar. I mit-
ten står ett runt bord för gemensamma diskus-
sioner.

– Eleverna i den här klassen kan ha Asper-
gers syndrom eller andra neuropsykiatriska di-
agnoser, koncentrationssvårigheter och läs- och 
skrivsvårigheter till exempel. De har gått olika 
länge på medieprogrammet och läser i individu-
ell takt, säger Ewa.

Under det här läsåret ingår klassen i en pilot- 
studie som heter ”Olika unga – Lika förutsätt-
ningar?”. 

 – Vi ville vara med i studien eftersom den 
gav oss möjlighet att testa nya stödformer, sä-
ger Ewa som är lokal projektledare för pilot-
studien i Kungälv. 

Elever med olika lärstilar
Alla lärare på Mimers Hus Gymnasium är ut-
bildade för att kunna jobba med olika lärstilar.

– Varje elev ska kunna studera på det sätt 
som passar just honom eller henne. En del lär sig 

Ewa Wahlin är specialpedagog och arbetar på 
Mimers Hus Gymnasium. Hon är även lokal pro-
jektledare i Kungälv för pilotstudien ”Olika unga 
– Lika förutsättningar?”.



3

Specialpedagog Ewa Wahlin tittar på ett tidshjälpmedel i mobiltelefonen tillsammans 
 med eleverna Johan Uhlan och Andreas Löfmark.

bäst genom att läsa och skriva medan andra kan 
behöva lyssna och titta, säger Ewa. 

Genom pilotstudien har klassen fått en inter-
aktiv projektor som nu är uppsatt ovanför de-
ras whiteboard. Projektorn fungerar ihop med 
olika datorprogram och gör det möjligt att pro-
jicera illustrationer, texter eller filmer och sam-
tidigt anteckna med en digital penna direkt på 
bilden. Allting kan sedan sparas och skrivas ut. 

– Projektorn är ny och vi har inte hunnit testa 
den så mycket än. Men vi tror att vi kommer att 
ha stor nytta av den framöver. Eftersom de flesta 
av våra elever har svårt att skriva samtidigt som 
de lyssnar är det bra att kunna spara och skriva 
ut allting till dem.

Alla har egen dator 
Ewa och hennes elever har också fått möjlighet 
att testa ett planeringsverktyg och ett tidshjälp-
medel som finns i elevernas mobiltelefoner. 

– För oss är det intressant att se vad som 
händer när stödet finns i en vanlig mobil. Vi 
försöker hitta sådant som inte andas speciallös-
ningar, säger Ewa. 

Hon berättar att det för några år sedan 
fanns fem bärbara datorer på skolan. De var 
utrustade med kompensatoriska program och 
låg i varsin ryggsäck. Tanken var att datorerna 
skulle finnas till hands för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 

– Många av våra elever behöver det här stödet 



men de tackade nej till att låna datorerna. Bara 
att gå runt med ryggsäcken kändes alltför utpe-
kande.

Numera har ryggsäckarna pensionerats. Istäl-
let har alla varsin dator som innehåller just de 
program som den enskilda eleven behöver. Det 
är Kungälvs kommun som har köpt in licenserna 
så att eleverna ska kunna välja ur ett brett utbud 
av program.

– Ingen är längre utpekad. När alla elever på 
skolan har likadana datorer syns det inte vem 
som använder vad, säger Ewa.

Nya samarbetsformer
Pilotstudien ”Olika unga  –  Lika förutsättningar?” 
har också inneburit en hel del möten och nya 
kontakter för Ewa Wahlin. 

– Jag har fått ansikten på människor som 
jobbar på Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-

san, Skoldatateket, Funktionshinderverksam-
heten, Arbetslivscentrum, Habiliteringen och 
SPSM. Till exempel har jag lärt mig att Arbets-
förmedlingen kan ge extra stöd till personer 
med olika neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar. Men då krävs en diagnos. Nu när jag 
vet det kan jag tipsa mina elever om att ordna 
ett läkarintyg i god tid innan de skriver in sig 
på Arbetsförmedlingen.

De nya kontakterna har också öppnat för 
nya samarbetsformer. 

– För ett tag sedan hade vi en elev som vände 
på dygnet och slutade komma till skolan. Tack 
vare pilotstudien visste jag vilka jag kunde ringa 
till. Elevens föräldrar skrev på ett papper som 
sa att vi i skolan, och de på Habiliteringen, fick 
dela information om eleven. Den här typen av 
samarbete har vi inte haft tidigare. Pilotstudien 
har alltså öppnat nya vägar både i och utanför 
klassrummet, säger Ewa.

Specialpedagogen Ewa Wahlin och Johan Uhlan pratar 
om vad man bör tänka på när man ska söka jobb.
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Mimers Hus Gymnasium är en av fyra skolor som ingår 
i pilotstudien ”Olika unga – Lika förutsättningar?”.  På 
Mimers Hus är alla lärare utbildade för att kunna möta 
elever med olika lärstilar.
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I arbetslivet är det viktigt med tider och ordning

Det är viktigt att hålla tider, ha ordning och att vara trevlig  
om man vill få och behålla ett jobb. Det är Andreas Löfmark 
och Johan Uhlan överens om. De har lektion i livskunskap  
med studiehandledaren Ewa Wahlin och pratar om vad man  
bör tänka på när man söker arbete. 

Det är en eftermiddag i början av mars. I klass-
rummet på Mimers Hus Gymnasium sitter två 
elevassistenter, tre elever och studiehandledaren 
Ewa Wahlin runt ett bord.  

Ewa börjar lektionen med att be Johan att 
starta tidmätaren i sin mobiltelefon. Han går 
andra året på medieprogrammet och säger själv 
att han inte tittar så mycket på klockan. Han 
får hjälp av en av elevassistenterna för att hitta 
programmet i menyerna. Det går att välja ett 
timglas, en cirkel som minskar eller linjer som 
successivt försvinner på mobiltelefonens skärm. 
Johan gillar cirkeln bäst och startar den. 

– Jag använder det här i skolan för att veta 
hur lång tid jag har på mig, säger han. 

Testar planeringsverktyg
Ewa pratar om vad meriter kan vara för något 
och frågar hur eleverna sparar viktiga intyg och 
betyg.

– Huller om buller, säger Andreas och skrat-
tar. 

Johan vet inte var han har sina viktiga pap-
per. Det kan vara lite problematiskt nu när det 
börjar bli dags att söka sommarjobb. 

– Och Andreas, du ska ju snart söka ett rik-
tigt arbete eftersom du tar studenten i vår, säger 
Ewa. 

Andreas nickar. Han gillar att bygga dato-
rer på fritiden men är inte säker på vad han vill 
jobba med.

Ewa visar sin egen pärm där hon har sam-
lat examensbevis och intyg. Hon ber eleverna 
att gå hem och leta rätt på sina betyg och intyg 
till nästa lektion. Därefter ska de samla allting i 
varsin pärm.

– Jag ska försöka komma ihåg att göra det. 
Mitt problem är att jag har lätt att glömma sa-
ker. Det är särskilt jobbigt när en kompis säger 
att vi ska göra något och sedan glömmer jag 
det, säger Andreas.

Nu har snart halva 
lektionen gått. 
Johan Uhlan testar 
ett tidshjälpmedel i 
sin mobiltelefon.
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 – Du kanske kan lägga in det i kalendern, 
föreslår Ewa. 

Under den här terminen har klassen fått möj-
lighet att prova ett webbaserat planeringsverk-
tyg. Man skriver in händelser i webbkalendern 
och sedan kommer en påminnelse i mobiltele-
fonen på utsatt tid. Andreas har till exempel en 
stående påminnelse en gång i veckan när han 
ska åka till sin praktik. Tio minuter innan det 
är dags att gå till bussen plingar det i telefonen. 
Under resan till praktikplatsen får han sedan 
fortlöpande påminnelser om när det är dags för 
byte och vilken hållplats som nästa buss avgår 
ifrån.

– Ibland lägger jag också in påminnelser i 
kalendern om att göra läxan eller att vi har prov,  
säger Andreas.

Behöver skapa en rutin
Ewa Wahlin berättar att klassen länge har sak-
nat ett bra planeringsverktyg. 

– Eleverna glömmer lätt sina papperskalend- 
rar eller så glömmer de bort att titta i dem. Men 
mobiltelefonen har de alltid med sig och när det 
plingar i den så kollar de, säger hon.

I dagsläget får eleverna hjälp av en lärare eller 
av en elevassistent när de ska lägga in saker i ka-
lendern. Men på sikt är tanken att de ska göra det 
själva. 

– Jag har än så länge lite svårt att komma 
mig för. Det är egentligen inte alls krångligt men 
jag måste nog göra en rutin för att komma in i 
det, säger Andreas. 

En stund senare är cirkeln på Johans mobiltele-
fon nästan helt borta och Ewa avslutar lektionen. 

Johan Uhlan och Andreas Löfmark sitter vid sina arbetsplatser i klassrummet. 
 Andreas loggar in på det webbaserade planeringsverktyget.



Elever som får bra stöd i skolan får bättre kunskaper och bättre  
betyg. Det ökar i sin tur förutsättningarna för att få jobb. Det me-
nar man i pilotstudien ”Olika unga – Lika förutsättningar?”. 

Pilotstudien drivs av Hjälpmedelsinstitutet och är en del av sats-
ningen ”Skola till Arbete”. Målet med satsningen är att elever  
med funktionsnedsättning ska få det stöd som de har rätt till.  
Men idag saknas kunskap och erfarenhet i skolan. Ett syfte med 
pilotstudien är att ta reda på hur ny teknik kan utgöra stöd för 
unga i skolarbetet. Tekniken kan till exempel vara ett ljudsystem  
i klassrummet, ett nytt stavningsprogram på datorn eller ett pla-
neringsverktyg i mobiltelefonen. Synpunkter inhämtas från såväl 
lärare som elever inom pilotstudien.

Det är inte bara skolan utan även politiker och myndigheter som 
behöver mer kunskap. Pilotstudien vill undersöka hur de som  
möter unga med funktionsnedsättning – i skolan och i övergången 
till arbetslivet – kan hitta nya och bättre samarbetsformer.

Pilotstudien genomförs på fyra skolor. Det är Tornhagsskolan och 
Anders Ljungstedts Gymnasium i Linköping, och Thorildskolan 
och Mimers Hus Gymnasium i Kungälv. 

Pilotstudien finansieras av Hjälpmedelsinstitutet och Arvsfonden.

www.hi.se/skolatillarbete
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Med rätt stöd rustas eleverna  
för arbetslivet
– ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Hjälpmedelsinstitutet genomför pilotsstudien ”Olika unga – Lika  
förutsättningar?” i samarbete med Riksförbundet för Rörelsehindrade  
Barn och Ungdomar (RBU), Synskadades Riksförbund (SRF), Föreningen  
för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Riksförbundet  
Attention och Dyslexiförbundet.

Pilotstudien finansieras av Hjälpmedelsinstitutet och Arvsfonden.

Kontakt
Anita Boman, projektledare och kontaktperson för Kungälv, 
tfn 08-620 1839, mobil 0709-699 543, anita.boman@hi.se

Ann Lund, kontaktperson för Linköping,  
tfn 08-620 1836, mobil 0702-147 429, ann.lund@hi.se

www.hi.se/skolatillarbete

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området 
hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att 
medverka till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet 
och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och  
Landsting.

Box 510, 162 15 Vällingby
Tfn 08-620 17 00. 
Fax 08-739 21 52
Texttfn 08-759 66 30
E-post registrator@hi.se
Webbplats www.hi.se

Artikelnummer  
11316 Te

xt
: A

nn
ik

a 
W

al
lin

, F
ot

o:
 P

er
 D

ah
l, 

Fo
rm

: U
lla

-J
an

e 
S

ax
be

rg
er

, T
ry

ck
: E

di
ta

 V
äs

tr
a 

A
ro

s,
 2

 0
00

 e
x




