Hur underlättar vi för elever med koncentrationssvårigheter att lyckas i skolan?
Målgrupp
Elever som uppvisar koncentrationssvårigheter med eller utan diagnos
Alla elever i år 7-9 som behöver särskilt stöd för att lyckas i skolan.

Verksamheten
Vi har utvecklat en fungerande modell för barn i behov av extra insatser i grundskolan.
Resursskolan är till för elever som har prövat olika verksamheter i den ordinarie
grundskolan men behöver särskilda pedagogiska insatser för att fungera positivt och
lyckas i skolan.
På resursskolan arbetar fem pedagoger i arbetslag med särskild kompetens inom
neurologiska funktionsnedsättningar och specialpedagogik.
Idén bygger på att anpassa metodiken och pedagogiken för att elever med
koncentrationssvårigheter ska ha möjligheter att tillgodogöra sig kursplanerna för
högstadiet och nå målen - att lyckas i skolan!
När eleverna lyckas i skolarbetet påverkar det elevens självbild och självkänsla, vilket
leder till en positiv utvecklingsspiral även i elevens sociala utveckling.

Pedagogisk idé
Våra elever på skolan uppvisar svårigheter gällande koncentration, uppmärksamhet,
impulskontroll och uthållighet. Oftast har eleverna diagnostiserade neurologiska
funktionsnedsättningar, men inte alla.
Kunskapsstoffet är stort på högstadiet och vi beslutade oss utifrån kunskaper om
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funktionsnedsättningar att forma en metodik och en verksamhet som underlättar för
dessa elever att lyckas i skolan. Det innebär b.la att vi i mycket hög utsträckning
använder oss av digitala hjälpmedel i undervisningen samt jobbar ämnesövergripande.

För att öka variationen försöker vi så långt det är möjligt att för eleverna varva
teoretiska ämnen och praktiskt estetiska. Vi har skapat en förstärkning i de praktiskt
estetiska ämnena för att möjliggöra detta.
Skolan blir en plats som är framåtsträvande och vi ökar elevernas motivation och
möjlighet till lärande på ett lustfyllt sätt. Det ska vara roligt att gå i skolan!

Digitalt stöd i undervisningen
Genom att använda digitala hjälpmedel såsom presentationsprogrammet Power Point,
strömmande video, digitalkamera och datorer ökar vi elevernas möjligheter till
koncentration, uppmärksamhet och uthållighet. Lärandet blir lustfyllt, engagerande och
varierande. Eleverna använder dessa kunskaper i sina presentationer i olika ämnen.
Skolan har färdigställt en presentationslokal där storbildprojektor med tillhörande
ljudanläggning kontinuerligt används i undervisningen.
Undervisningssättet som pågått i tre år har visat sig bidra till en ökad måluppfyllelse för
eleverna, vilket sporrar oss till fortsatt metodutveckling.

Föräldrasamarbete
Föräldrarna är våra viktigaste samarbetspartner för att eleverna ska lyckas i skolan. Ett
nära samarbete med tät kontakt och feedback på elevernas prestationer i skolan ger ett
förbättrat resultat.
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Så här skulle ett besök hos oss kunna se ut:
•

Kort organisatorisk presentation av resursskolan.

•

Hur vi arbetar med digitala hjälpmedel i undervisningen.

•

Hur förstärkningen av de praktisk estetiska ämnena skapar variation och lust till
lärande.

•

Hur arbetar vi för att stödja varje elev?

•

Kort rundvandring i lokalerna

Kontaktperson
Lotta Nilsson
Hägerstensåsens resursskola
S:t Örjans skolor
08-645 80 48
0761-29 18 13
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