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Varför heter det Nytorpsmodellen?



Nytorpsmodellen, 2009- 2014 (2020)
- ett systematiskt arbetssätt som främjar skolnärvaro
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Från elevcoach till mobil enhet
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Projekt
Personal: Elevcoach (1)
Metod: Nytorpsmodellen
Uppgift:
• Fokus på stöd på individnivå
• Samverka med mentor på hemskola
• Samverkan med externa aktörer
• Utvärdera på individnivå

Permanent verksamhet
Personal: Mobil enhet: 4 personal 
Metod: Nytorpsmodellen
Uppgift:
• Fokus på stöd på organisationsnivå
• Aktiv roll i rektorsgrupp 
• Stödja skolor att driva 

samverkansfrågor
• Utvärdera individnivå, lärarnivå och 

rektorsnivå
• Etablera stöd för elever i övergång till 

gymnasiet
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Nytorpsmodellens metod-
ÄR ett systematiskt arbetssätt

Mål

Planera

Följa upp

Genomföra

Analysera

Åtgärda

Utvärdera

Identifiera behov 
Kartlägga

Identifiera behov/ Kartlägga

Planera

Här börjar samarbetet med elevens skola- mentor

Här börjar samarbetet med rektor på elevens skola



Mobil enhet- målgrupp
2005-2014

2009-2013 Mobila enheten

• 90 % av elevgruppen med problematisk 
skolnärvaro hade en eller flera 
neuropsykiatriska diagnoser

2013-2014 Salemskolan

• 100% av Su-gruppen hade en eller flera 
diagnoser inom NPF 

Samtliga elever hade i olika grad behov av 
extra stöd gällande: 
• Bearbetning av  information
• Sortera/prioritera (centralt från perifert)
• Generalisering
• Uppmärksamhet
• Impulskontroll/reglering
• Abstraktions nivåer
• Mentalisering
• Strukturera och planera
• Flexibilitet 
• Social interaktion 
• Kommunikation 
• Perception
• Planering
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Kartlägga individuella behov 
Nytorpsmodellen



Nytorpsmodellens metod-
ÄR ett systematiskt arbetssätt



Kartlägga enligt Nytorpsmodellen
Förstå tillsammans med eleven i centrum



”Kan du acceptera förändringar; exempelvis övergångar mellan 
aktiviteter, i schemat friluftsdagar, temadagar, lucia, lov?

Vårdnadshavarens  svar 

I skolan är det nästan alltid 
svårt med förändringar men 
hemma är det enklare och 
det beror nog på att vi gör 
aktiviteter som Lo själv varit 
med och valt. Annars låser 
det sig lätt. Gör vi saker för 
första gången blir det oftast 
låsningar även om det är 
självvalda aktiviteter som Lo 
tycker är roliga. 

Elevens svar 
Ibland men jag hatar förändringar. Varför 
måste det hela tiden förändras i skolan 
och varför berättar ingen det för mig 
innan. Det händer ofta att jag blir arg och 
förstör saker men så är inte hemma, där 
är det bättre, där blir jag bara arg ibland.  

Skolpersonalens svar 
Definitivt inte. Det blir 
alltid bråk i samband med 
förändringar oavsett hur 
vi förbereder eleven. Vi är 
väldigt noga med att både 
visualisera förberedelserna 
för eleven ska förstå vad 
som ska förändras men 
ändå blir det utbrott och 
väldigt ofta utåtagerande 
beteende och våldsamt.

Sammanställning av kartläggning, fråga 4



Nytorpsmodellens kartläggningsverktyg

• Ett kartläggningsverktyg med fokus på kognitiva funktioner (ffa exekutiva funktioner)

• Ett komplement till pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram 

• Självskattningsinstrument; skriftligt, intervju eller kombination av båda. (elev, skola och VH)

• Utgångspunkt i elevens självskattning. Fokus på att förstå hur och vad eleven förstår-
delaktighet och relationsbyggande

• Synliggör samtliga perspektiv, underlag för kommunikation

• Ett verktyg som lätt kan visualiseras

• Gemensamt underlag för planering och genomförande samt uppföljning och utvärdering av 
insats (samtliga aktörer)

• Underlag för samarbetet med enskild elev, vårdnadshavare och aktörer på elevens aktuella 
skola. 



Randomiserad intervju 2014 (KIND) 
Utdrag i intervju

”Man förstår inte alltid det man ser hos eleverna och då är det en risk att man 
tolkar situationerna efter sina egna föreställningar och då blir insatserna inte 
heller lyckosamma.” (Lärare högstadiet)

”Kartläggningsarbetet ökade min förståelse av att jag inte förstod och det 
kanske låter konstigt men det gjorde att jag kunde hantera eleven bättre…jag 
antar att jag efter handledningen blev mer undersökande till mitt arbetssätt och 
det tror jag hjälpte”. (Lärare högstadiet)

”Vi gick från att ge eleverna det stöd vi trodde att de behövde eller det stöd vi 
visste hur vi skulle ge, till att utveckla kartläggningsmetoder för att undersöka 
behoven och samarbetade kring stödåtgärder därefter. (Specialpedagog 
elevhälsa)



Det viktiga samarbetet 
Gemensam bild- möjligt arbetsområde
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Kartlägga samverkansaktörer med betydelse för insatsen
(ur elev och vårdnadshavares perspektiv)
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Sätt SMARTA mål!
Specifikt
Mätbart
Accepterat
Realistiskt
Tidsatt



Exempel

BANKRÅNARE

Ok, om du menar allvar så…då vill jag bli



Kontaktperson

Tidsdokument Måldokument

Nätverkskarta 
för elev

Samverkans-
dokument



Gemensam skattning (kartläggning)

-

Gemensam skattning (utvärdering)



Utvärdering veckoplanering (KIND)
Elever 2014

•

”Äntligen ville någon lyssna på mig och göra det utifrån vad jag
behöver, inte vad mamma eller pappa vill eller hur lärarna tycker”.

”Äntligen fick jag hjälp…och jag fick också hjälp att förstå varför viss 
hjälp fungerade och annan inte. Det var en befrielse”.

” För första gången kände jag att det var viktigt hur jag tänkte och att 
min mentor verkligen ville förstå hur jag behövde ha det. Då kunde jag 
också lyssna på hur hon tänkte kring vad som skulle vara bra för mig”.







Utvärdering verksamhetsmål
Närvaro 

I medel ökade elevernas närvaro 
med 51 % vid insatsens slut jämfört 
med start.

73 % höjde mellan 45–100 %.
12 % av höjde med 12–35 % 
15 % hade sänkt eller nästintill 
oförändrad närvaro 

85%  

Verksamhetsmål

Den mobila enhetens samverkansarbete bidrar 
till att öka elevens närvaro i skolsammanhang. 



Utvärdering verksamhetsmål
måluppfyllelse

Tillsammans ökade eleverna med 
6 fler betyg vid insatsens slut 
jämfört med start.
12 %  hade; 12–15 fler betyg  
59 % hade; 6–9 fler betyg 
17 % hade 1–4 fler betyg
12 % hade mellan 1–3 betyg färre 
(tabell 4). 

88%  

Verksamhetsmål

Den mobila enhetens samverkansarbete 
bidrar till att öka elevens måluppfyllelse i 
skolsammanhang. 



Varför ledde arbetsättet, Nytorpsmodellen, 
till förbättringar i närvaro och måluppfyllelse?



Vem vill se en förändring? 

2009



Vem vill
förändra sig?

2010



Kunskap > nya tankesätt> förändrade arbetssätt

Fördjupad kunskap och ökad förståelse 

för elever med NPF hjälpte oss att 

förstå varför vi behövde förändra oss 

själva och organisationen, hur stödet 

till eleverna behövde utformas och 

varför detta var viktigt”. 

(Kommungemensam workshop 2014)



Kursupplägg:

• Praktiskt inriktad på att förstå och pröva 
arbetsmetoder:

• Gång 1: Kartläggning, elev, vårdnadshavare 
och lärare

• Gång 2: Kartläggning av samverkanspersoner 
– elevens nätverk och övriga aktörer

• Gång 3: Sätta mål, veckoplanering och 
samarbete med elevens nätverk

• Gång 4: Uppföljning och utvärdering med 
hjälp av Nytorpsmodellens dokument

• Gång 5: Uppföljning ung 6 månader efter 
kursen. Framgångar? Motgångar?



”Framgång bygger på en uppsättning 
samverkande faktorer som som kan 

vara svåra att identifiera”

Persson och Persson : inkludering och måluppfyllelse s 155



Nytorpsmodellens
fundament 

Relation

Analysarbetet –
vad är problemet 

utifrån elevens 
perspektiv?

Skapa 
meningsfulla 

aktiviteter

Dokumentera mål 
och tydliga 

förväntningar – att 
synliggöra lärande

Hålla fast i planen, 
samordna 

insatserna och 
utvärdera 

Empowerment 



Relation – bygga 
upp  och 

vidmakthålla



Vad är problemet ur 
elevens perspektiv?



Orsaker till problematisk skolfrånvaro?
”Saknad - uppmärksamma elevers frånvaro och agera” Statlig utredning 2016, Malin Gren Landell

• faktorer som är relaterade till skolan 

• faktorer som är relaterade till individen

• faktorer som är har samband med 

familjen, bostadsområde och kamrater

skolans 
bild

föräldrarnas 
bild

elevernas 
bild



Autism och Aspergerförbundets skolenkät 2018
1 921 intervjuer 

44% av eleverna 
med autism når 

målen i sv, eng, ma

52% av deltagarna 
i enkäten har en 

hög frånvaro

Redan i åk 1-3 har 
55% av eleverna 

med autism 
frånvaro.

Flickor har 
betydligt större 

frånvaro än pojkar 
i åk 7-9





Meningsfulla 
aktiviteter 



Mål och mening
Det kan vara tråkigt eller svårt just nu, men viktigt att

träna för att bli bättre





Att synliggöra 
lärandet

Kartläggning – för att ha en utgångspunkt 
för lärandet som är gemensam

Veckoplanering 

Uppföljning och revidering av planen vid 
behov



Att styra upp vardagen..

Projektarbete i 
samhällskunskap

Engelska nationella 
prov

Missat matteprov 
som ska tas igen

Bokrapport i svenskan
-välj bok

Var är matteboken?

Nyckeln till skåpet 
är borta igen

Har lektionen redan 
börjat!?

Var ska jag 
vara?

Fotbollsträning

Hänga med 
kompisar

Studiebesök??



Vad krävs av elever i 
grundskolan idag ?

• Arbeta självständigt

• Ta ansvar för sitt eget lärande

• Planera sitt arbete, strukturera och prioritera

• Anpassa skolarbetet efter den befintliga tiden

• Ha en inifrån kommande motivation, kunna driva sig själv 
framåt

• Hålla reda på saker, schema, material, planering, tider, 
rum, grupper …



Hålla fast vid planen, 
samordna, utvärdera



Hur når man målet?
tydligt definierat mål, full koncentration och

ansträngning, omedelbar feedback, repetition, 
reflektion och finslipning



EmpowermentEmpowerment

Elevröster från utvärdering av Nytorpsmodellen:

”Jag tycker att det är 
skitbra! Om jag har det 
nedskrivet så känns det 

självklart att jag ska göra 
det och då blir det av.”

”Jag visste inte riktigt hur 
man gjorde en bra 

planering innan och hur 
man fick sig själv att 

genomföra den.”

”Man slipper gå runt 
med oro i magen för att 
man inte ska hinna klart 

med allt i tid.”



KASAM – känsla av mening 
och sammanhang
Aaron Antonovsky

• Begripligt

• Meningsfullt

• Hanterbart



Empowerment



..”vi får inte göra så många olika saker 
nu, utan måste fokusera på 

kunskapsuppdraget. Vi drar ner 
tankarna kring andra olika projekt….

Förvaltningschefen, Essunga Kommun


