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1.

 
INLEDNING  

Arbetet inom Part (Preventivt arbete tillsammans) och tidigare arbete med barn i riskgrupper har 
visat att dessa barn ofta brister i skolprestationer. Forskning har visat att tutoring är en intervention 
med goda möjligheter att förbättra barnens resultat i skolan, vilket ger dem bättre förutsättningar att 
klara sig senare i livet. Tutoring kan närmast förstås som en privat utbildning, att en elev undervisas 
enskilt under en begränsad period. Innehållet är väl strukturerat och anpassat efter det enskilda 
barnets behov

 

(bilaga 1).

 

Fortsatt i rapporten kallar vi metoden tutoring eller personlig träning (PT). 

  

Därför ville vi

 

inom Part

 

ta fram och pröva en struktur för tutoring. Vi har prövat metoden med sex

 

elever, ytterligare en elev fick samma träningsinsats men där genomfördes inte samma före-

 

och 
eftermätningar och därför presenteras inga resultat för den eleven. Eleverna går på Utsiktsskolorna 
Raus Plantering, Nanny Palmkvist och Drottninghög samt Skolfamskolorna

 

Wieselgren och 
PeterSvenskolan i Åstorp.

 

Till dessa elever har vi haft tre tutors.

   

1.1 SYFTE 

Syftet med vår pilotstudie var att undersöka om tutoring i denna form är ett 
arbetssätt/kompletterande metod som påvisar ett gott och verkningsfullt resultat.

   

1.2 MÅLGRUPP

 

Försöket riktades till elever som inte uppnår målen för sin åldersgrupp och som finns inom Parts 
sammanhang

 

(HUB, Utsikter/Bästa klassen och SkolFam), det vill säga elever från någon av våra 
identifierade riskgrupper.  

  

Detta bröts sedan ner i tydliga kriterier för vilka elever som ska få tillgång till tutoring; 

  

Elever som inte uppnår förväntat resultat på Diamantdiagnoserna,

  

Elever som har åtgärdsprogram men som inte har lyckats trots dessa insatser,

  

Elever som vi i våra analysmöten ser behöver en extra insats,

  

Elever som

 

inte når kunskapskraven för sin årskurs. 

  

Kriterierna följdes för alla utom en elev, eleven på Wieselgrensskolan har inget åtgärdsprogram, här 
gjordes träningen som en uppföljning av en tutoringinsats genomförd vårterminen 2011. 

   

2. STRUKTUR PÅ TRÄNINGEN  

Specialpedagoger inom Part tog inför försöket fram en struktur för träningen, baserad

 

på en-till-en-
undervisning under 12 veckor utöver den ordinarie undervisningen/timplanen.  Träningen 
genomfördes av en tutor/personlig tränare

 

(PT). Under detta försök har samtliga tränare varit 
utomstående pedagoger som rekryterats särskilt för uppdraget. De har handletts av en av Parts 

specialpedagoger, som fungerat som både handledare och samordnare. I strukturen för träningen 
som tagits fram ingår möten och tät kontakt mellan de personliga tränarna, handledaren och 
matematikansvarig pedagog på respektive skola. 
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2.1 IMPLEMENTERING 

Innan en träning av tutoring ska komma igång krävs en ordentlig implementering, framförallt att 
klassläraren/matematikansvarig pedagog är väl involverad i planeringen och införstådd i syftet med 
träningen. Det är viktigt att pedagogen ser träningen som en hjälp för både eleven och sig själv. En 
viktig del i implementeringen är att tillsammans med pedagogen gå igenom de dokument som 
förklarar vad tutoring innebär (bilaga 2) och tidsplanen (bilaga 3). För att effekten av träningen ska bli 
så bra som möjligt måste den matematikansvarige känna att det finns tid till att engagera sig i mötet 
mellan eleven och tränaren och känna att de strävar mot samma mål i sin undervisning av eleven. 
Detta kan på ett enkelt sätt göras genom e-mail (via veckorapporten från PT), att skicka information 
om dagsläget med eleven när eleven går till sin träning och/eller

 

om det är möjligt genom personlig 
kontakt. Förutom ansvarig lärare krävs för en god implementering också att tankarna om tutoring 
och vad det innebär förankras hos rektor, hem och elev. 

  

Innan träningen med eleven kommer igång är det viktigt att vissa praktiska saker är på plats: 

   

Lokal för träningen. Se till att det är ett ostört rum och inget genomgångsrum

  

ingen tid till 
spillo då det är en så begränsad tid för träning.

  

Möjligt till öppen lokal eller

 

nyckel till PT

 

(om denne kommer utifrån)

  

han/hon ska inte 
behöva leta upp någon som öppnar.

  

Frånvaro elev eller PT 

 

gör klart rutiner för hur

 

det meddelas om det blir aktuellt. 

  

Det är därför mer eller mindre en nödvändighet att PT har kontakt med den matematikansvarige 
pedagog eller mentorn som kan hjälpa till med ovanstående saker. Samordnaren/handledaren kan 
hjälpa till i kontakten mellan dem.

  

2.2 TIDSPLAN

 

Den

 

form av tutoring som prövats har utgått från en tidsplan som rymmer tolv veckors träning

 

utöver 
den ordinarie undervisningen (bilaga 3). Det tog dock några veckor i början av terminen att 
implementera metoden i skolorna och hos pedagogerna samt inventera vilka elever som skulle 
erbjudas träning. Det innebar att tiden för själva träningen förkortades och blev totalt tio veckor. 
Tiden för träningen har

 

i försöket

 

varit 20-30 minuter á fyra tillfällen/vecka (låg-

 

och mellanstadiet) 
och 40-50 minuter á tre tillfällen/vecka (högstadiet) under max 9-10 veckor. 

  

I slutet av varje vecka var det tänkt att PT skulle skicka en kort rapport till den matematikansvarige 
pedagogen och till handledaren. 

 

Detta för att på ett smidigt sätt hålla läraren informerad om vad 
som hände på tutortiden och förhoppningsvis få feedback tillbaka på saker som eleven behövde mer 
träning och repetition av. För handledaren var det ett sätt att se om

 

arbetet löpte på som förväntat 
eller inte. I tidsschemat är samtliga träningstillfällen, e-postutskick samt möten mellan PT, 
handledare och klasslärare/matematikansvarige pedagog markerade. Tidsschemat börjar med hur en 
implementering av tutoring kan gå till och avslutas med en utvärdering av tutortiden.

    



5

  
2.3 TYDLIGT UPPDRAG

 
MED SPECIFIKA KUNSKAPSMÅL 

Målet med träningen är alltid att eleven ska

 
nå kunskapskraven för sin årskurs. Träningen behöver 

individanpassad och den personlige tränaren måste ha ett tydligt uppdrag kopplat till elevens behov. 
Part har tagit fram ett dokument som beskriver PT:s uppdrag (bilaga 4) och en struktur för hur 
elevens behov och träningens mål förtydligas, vilken också beskrivs i tidsplanen (bilaga 3): 

  

1.

 

Gör en inledande kartläggning (kartläggning 1) för att fastslå utgångsläget samt möjligheter 
och utvecklingsbehov. I kartläggningen ingår: 

  

Förstå och använda tal (McIntosh) 

 

Använd det test som ligger närmast elevens 
kunskapsnivå, har t.ex. eleven precis börjat åk 7 använd test 6 avsedd för åk 6. 

  

Magnes matematikdiagnoser 

 

Använd det första test som rekommenderas för 
årskursen eleven går i. 

  

Diamantdiagnoser 

 

Vilken diagnos beror på hur eleven klarar av automatiseringen i 
aritmetiken, är man osäker och/eller det inte finns några tidigare resultat börja på 
AG1 och fortsätt så långt uppåt som kunskapen hos eleven visar på. 

 

2.

 

Skriv delmål utifrån resultaten i kartläggning 1. 

 

3.

 

Arbeta strukturerat med att hämta in och fylla igen kunskapsluckor utifrån delmålen. 

 

4.

 

Eleven skriver in sina egna delmål utifrån vad som tränas i elevbladet. På så sätt kan eleven 
se sina framsteg på väg mot målet. 

 

5.

 

Arbeta preventivt, coacha eleven.

  

6.

 

Regelbunden utvärdering (se tidsplanen bilaga 3).

 

7.

 

Gör en andra, uppföljande kartläggning (kartläggning 2) vid träningsperiodens slut. Detta 
görs för att utvärdera insatsen och undersöka om resultaten förändrats i jämförelse med 
kartläggning 1. Använd samma tester som vid kartläggning 1. 

   

3. RESULTAT

  

De

 

samlade resultaten av kartläggning 1 och 2 visar att samtliga elever gjort stora framsteg. I tabellen 
nedan visas skillnaderna mellan kartläggning 1 och 2 på Magnes matematik. På x-axeln visas eleverna

 

och på y-axeln elevens resultat i form av staninevärdet på Magnes matematikdiagnoser. 

  

Resultat 

 

testtillfälle 1 (Serie 1) och testtillfälle 2 (Serie 2)

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6

Serie 1

Serie 2



6

  
3.1

 
FRAMGÅNGSFAKTORER 

I sin uppsats Interventioner som avser att förbättra placerade barns skolprestationer har Hilma 
Forsman (Stockholms universitet,

 
Institutionen för socialt arbete 

 
Socialhögskolan, vt 2011) kommit 

fram till ett antal framgångsfaktorer som gör tutoring till en lyckosam metod. Flera av dem passar väl 
in på de sex

 
elever som deltagit i försöket, både de familjehemsplacerade eleverna som deltar i 

Skolfam och övriga elever på Utsikterskolorna. De framgångsfaktorer som funnits bland de flesta av 
våra elever är: 

   

En vuxen har handlett, gett stöd och uppmuntran, 

  

Denna särskilt riktade uppmärksamhet kan ha ökat barnens motivation till studier, 

  

Specifikt särskilt stödet i ämnet, 

  

Strukturerad metod, 

  

Det fanns en överensstämmelse mellan det material som eleven fick av sin tutor och vad 
eleven för tillfället gjorde i skolan, 

  

Det fanns en nära kontakt mellan barnets tutor och mentor,

  

Tutorn har viss kompetens i ämnet samt lämpligt material för att hjälpa eleven, 

  

Involverande av olika viktiga parter som på olika sätt kan på verka elevens skolprestation, 

  

Utöver konkreta åtgärder så har tutorn gett uppmuntran och motiverat eleven. 

  

3.2 METOD MED GOTT OCH VERKNINGSFULLT RESULTAT? 

 

Syftet med försöket var att undersöka om denna form av tutoring är ett arbetssätt/kompletterande 
metod som påvisar ett gott och verkningsfullt resultat. Som visades i tabellen ovan visar samtliga 
elever väldigt goda resultat och en oerhörd utveckling. Får att se om de goda resultaten är bestående 
behövs uppföljande kartläggningar vid senare tillfällen. 

  

En elev har haft tutoring vid ett tidigare tillfälle och dennes resultat visar att den första träningen 
(genomförd vt 2011) har gett ett bestående gott resultat. Eleven erbjöds träning igen för att behålla 
den goda effekt och för att både elev och lärare var positiva till träningen. 

  

Resultat elev med två träningsomgångar

  

Kartläggning 1

 

Kartläggning 2

 

Tutoring

 

våren 2011

 

Magne 8, 9/18 stn 1

 

Magne 8, 13/18 stn 3

 

Tutoring hösten 2011

 

Magne 8, 14/18 stn 3

 

Magne 9, 15/22 stn 3

 

Magne 8, 16/18 stn 5

 

Magne 9, 21/22 stn 6
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4. DISKUSSION

  
OCH VUNNA ERFARENHETER 

Resultaten av försöket verkar väldigt lovande. Utöver elevernas faktiska resultat har försöket också 
gett många tankar och erfarenheter att ta hänsyn till vid fortsatta försök och en utveckling av 
metoden. 

  
4.1 MÅLGRUPP 

I försöket har samtliga elever funnit inom utvecklingsarbeten drivna av Part, de finns således inom 
någon av de riskgrupper Part arbetar med. Dessa barn har ofta flera insatser och många vuxna att 
skapa en relation till. De är i behov av trygghet, goda relationer och en tillåtande miljö för att våga 
lyckas. Tutoring kan här vara både en risk och en möjlighet. Att en utomstående pedagog tränar med 
barnet innebär ytterligare en vuxen att relatera till. I försöket har det dock blivit tydligt att träningen 
har betytt mycket för eleverna och tutorns tilltro på eleven och dess förmåga har påverkat dem 
positivt. 

  

4.2 STRUKTUR OCH TIDSPLAN 

 

I försöket lyckades vi inte få till träningen under 12 veckor som det var tänkt. Eftersom 
implementeringsarbetet tog lite tid har eleverna tränat max 9-10 veckor. Det är en ganska kort tid för 
tutoring och kanske hade vi nått ett annat resultat om träningen kunnat fortgå under 12 veckor 
såsom planerat. För att kunna få till 12 veckors arbetssätt med tutoring bör implementeringen vara 
gjord föregående termin så att träningen kan inledas direkt vid terminsstart. 

  

I planeringen måste man ta hänsyn till barnens scheman och att det ska vara så smidigt och enkelt 
för dem att kunna komma till träningen. Tiden för träningen har legat i anslutning till skoldagens slut 
eller början. När träningen legat efter skoltid ska det påpekas att eleverna varit

 

trötta efter sin 
skoldag och har ibland haft svårt att mobilisera nya krafter. Finns det möjlighet att lägga träningen 
vid något annat tillfälle under dagen så skulle det vara eleven till gagn. För att eleven ska hålla en 
jämn blodsockernivå och orka med denna extra dos av träning skulle det vara bra med en frukt eller 
smörgås.

  

I tidsplanen ingick också e-postutskick och möten mellan PT, handledare och matematikansvarig 
pedagog. E-postutskicken från PT till handledaren och ansvarig pedagog har fungerat men tyvärr har 
det inte varit någon större feedback från de matematikansvariga pedagogerna, vilket också beskrivs 
väl i PT:s rapporter. Rapporten

 

som PT skickar blir en bra länk mellan berörda för att se hur arbetet 
utvecklas. Vid kommande försök skulle det vara bra med en slags mall för denna rapport. 

  

Mötena mellan handledaren, PT och ansvarig pedagog har varit givande och en avstämning på hur 
träningen har fungerat för eleven samt diskussion för att få en samsyn av elevens behov i ämnet. 
Dessa möten bör prioriteras, vilket bör betonas vid implementering av tutoring även om det från 
skolornas sida upplevs som svårt att få till. I försöket har mötena fungerat vid ett till två 
tillfällen/skola utom på en skola där inget av dessa möten hållits (detta efter överenskommelse från 
början av projektet). På den skolan uppstod dock problem så ett förtydligande möte på skolan hölls 
trots allt. På skolan som hade uppföljning av en tidigare tutoringinsats

 

flöt arbetet på bra och med 
kontinuerlig kontakt mellan berörda utan att handledaren var inblandad. Generellt sett har 
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kontakten mellan PT och ansvarig pedagog varierat från regelbunden kontakt, hjälp och stöd med 
material till ingen kontakt alls. 

  
4.3

 
IMPLEMENTERING  

Implementeringen är mycket viktig. Den ansvarige läraren måste känna att det här vill jag ha! och 
vara delaktig i implementeringsprocessen, det får inte enbart vara rektorns beslut. I de fall där den 
matematikansvarige

 

läraren har tagit del av tankarna kring tutoring och varit positiv till detta har det 
fungerat mycket bra. Där läraren varit

 

negativ och kände att tiden inte räckte till har det tyvärr känts 
som en börda/problem för läraren att ha elever på tutoring. Upplevelsen av att en PT kommer in 
och tar extra träning av min elev

 

kanske kan upplevas

 

som ett hot? Vad upptäcker PT i brister hos 
eleven som inte jag har upptäckt?

   

Att som lärare vara positiv till och väl förtrogen med vad tutoring innebär

 

är en bra, om inte till och 
med nödvändig, förutsättning. Det kräver lite tid för samarbete mellan pedagogen och PT för

 

att 
skapa en röd tråd för eleven. En nära kontakt mellan elevens PT och ämnesläraren är en 
framgångsfaktor i detta.

 

En önskan är att klassläraren berättar att eleven har fått förmånen att gå till 
en personlig tränare 

 

få klasskamraterna att förstå att den stund som eleven har hos sin PT är något 
alldeles speciellt och viktigt.

   

En annan erfarenhet är att det är lättare och smidigare att implementera tankarna kring tutoring hos 
rektor och pedagoger om man redan har en relation till skolan. På de skolor som tidigare haft 
tutoringinsatser inom Skolfam finns redan en relation sedan läsåret 2010-2011 och där har 
implementeringen av tutoring också fungerat smidigast.

  

En tanke med försöket var att, om det visade sig effektivt och ge goda resultat, aktuella skolor skulle 
vara beredda på att förändra sin organisation och skapa förutsättningar för implementering i sin 
verksamhet. På alla skolor har ett utvärderingsmöte hållits, till vilket rektor, elev, föräldrar, ansvarig 
pedagog, mentor, skolans specialpedagog, PT och handledare, samt Skolfamkontakt när det fanns, 
bjöds in. På dessa möten har vi visat upp de goda resultat och Helsingborgsskolorna har varit positiva 
till träningen. Hur de tänker ta till sig detta för att eventuellt förändra verksamhetens arbetssätt har 
dock inte framkommit.

 

Med en bättre implementeringsprocess skulle de kanske varit bättre 
förberedda för att själva organisera liknande träning. PetserSvenskolan har redan träningen inom sin 
egen organisation och har uttryckt att de ser att det är en mycket effektfull metod och vill

 

försöka 
göra en tillgänglig för fler elever. 

  

4.4 TUTORNS UPPDRAG 

 

Tutorns uppdrag ska vara tydligt och anpassat efter elevens behov. Denna anpassning

 

görs efter 
kartläggning 1. Under försöket analyserade

 

då

 

tränaren och handledaren resultaten och funderade 
över vilka delmål eleven skulle arbeta mot. 

  

Elever på Utsikterskolor har oftast gjort eller gör de diagnoser som PT använder i sin kartläggning.

 

Det skapade oklarheter om vad som gör vad, vilket väckt många frågor och oro. Ett alternativ är att ta 
tillvara på de tester som gjorts och skolans upplevelse av vad eleven behöver träna och låta PT arbeta 
utifrån detta. Det kräver att PT får tillgång till

 

resultaten, vilket kan fås av matematikansvarig lärare 
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och/eller klasslärare. Det har ibland bidragit till problem eller förseningar i arbetet. Ett annat 
alternativ är att PT gör de tester som ingår i kartläggningen oavsett om eleven gjort dem i klassen. PT 
har då möjlighet att observera eleven, hur han/hon reagerar vid olika typer av uppgifter och 
vilken/vilka strategier som används. 

  
Oavsett alternativ är det alltid önskvärt att PT får ta del av elevdokumentation, i samförstånd och 
godkännande av vårdnadshavare, och tillsammans med den matematikansvarige pedagogen eller 
handledaren se om det finns andra luckor än kartläggningen visar som bör prioriteras och lyftas fram 
i tutorträningen.

 

I några fall har PT fått ta del av elevens åtgärdsprogram och IUP och dessa har då 
haft överensstämmelse med kartläggningsresultatet.

  

Det har heller inte varit tillräckligt tydligt att det ska vara PT som, utifrån testresultaten, sätter 
delmålen för eleven. Målet för eleven alltid är att nå kunskapskraven för sin årskurs men delmålen är 
oftast bara några stycken som har valts ut för att nå en bit mot kunskapsmålen.

 

I uppdrags-
beskrivningen står det att PT ska utgå från kartläggningstesterna samt att samma tester ska göras om 
vid träningens slut. I vissa fall har annan pedagogisk personal som har insikt i klassen (t.ex. 
klassläraren) tyckt att eleven ska arbeta med andra delmål än dem som framkommer av testerna. 
PT:n har här hamnat i ett dilemma, ska delmålen grundas i testerna eller lärarens önskan och 
upplevelse av luckor ? Det är extra viktigt att tydliggöra vem som ansvarar för testresultaten och 
skriver ner delmålen om det inte är PT som gör testerna. 

  

Tränarna

 

har varit mycket duktiga på att coacha sina elever. Detta märks på att samtliga elever 
upplever att de har fått större tillit till sin egen matematiska förmåga och att de tycker matematik har 
blivit roligare. Eleverna har uppskattat att få gå till sin PT och träna. Den största effekten av träningen 
är kanske att eleven känner sig sedd och vågar lite på sin egen förmåga i matematik. 

  

4.5 HANDLEDARENS ROLL 

 

Handledaren har haft i uppgift att samordna möten och handleda tränarna i deras arbete med 
eleverna. Hon har också stöttat tränare och skolor där praktiska problem har dykt upp. 

  

Innan träningen började träffade handledaren tränarna för att förklara och diskutera vad tutoring 
innebär. På mötet utgick man från dokumentet Uppdraget till PT:n (bilaga 4) och diskuterade de 
olika punkterna där. Dessutom gick vi igenom kartläggningsmaterialet liksom tidsschemat (bilaga 3) 
över träningen. 

  

Redan innan dess hade tankarna kring tutoring varit upp för diskussion på aktuella skolor och 
eleverna som skulle erbjudas träning var utsedda. Handledaren vari tidigare specialpedagog i Skolfam 
och skötte implementeringen på Skolfamskolorna medan Utsikters specialpedagog förde samma 
diskussion på Usikterskolorna. På en av Utsikterskolorna deltog handledaren vid ett möte med 
pedagoger och rektorn men det gick inte på den andra. 

  

Under försöket har kontakten med skolorna och de matematikansvariga pedagogerna varit god och 
fungerat bra utom på en av skolorna. Handledaren hade där svårt att få till ett möte och

 

tog hjälp av 
Utsikters specialpedagog för att förtydliga tankarna kring tutoring och försöka lösa eventuella 
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missförstånd. På mötet deltog den matematikansvarige pedagogen, tränaren

 
och handledaren 

upplevdes som positivt men tyvärr  bidrog det inte till någon förändring i kontakten mellan PT och 
pedagogen. Trots detta har träningen

 
genomförts med gott resultat.

  
Under försöket har handledaren på grund av andra åtaganden haft begränsad tid för sitt uppdrag, en 
dag i veckan och alltid torsdagar. Det har inte varit optimalt. Handledare har varit tillgänglig för mail-

 
och telefonkontakt med tränarna varje dag men har gällande möten varit begränsad till torsdagar. 
Även om hon ibland kunnat göra undantag är det önskvärt att handledaren finns tillgänglig för 
handledning och eventuella möten flera dagar i veckan. Handledaren kunde då delta i verksamheten 
mer. Det borde underlätta en god implementering eftersom man då kan bygga en god relation 
mellan handledare, tränare, skolan och berörda pedagoger. Handledaren är också viktig när det 
uppstår oklarheter i processen, t.ex. vem som ansvarar för testresultaten och skriver ner delmålen 
om det inte är PT som gör testerna (se stycke 4.4). 

  

4.6 RESURSÅTGÅNG  

När försöket planerade utgick vi från att följande resurser skulle krävas: 

   

2 timmars träning/vecka + 1 timme för-

 

och efterarbete, 

  

12 veckor x 3 timmar = 36 timmar

  

14 timmar till kontakter och planering med klasslärare, ämnesansvarig, handledare mm. 

  

Totalt 50 timmar/barn

  

Efter genomfört försök kan vi konstatera att det krävts lite mer. Handledaren har haft ungefär 14-20 
timmars kontakt med respektive tränare. Samarbetet mellan tutor och 
klasslärare/matematikansvarig har fungerat olika väl på olika skolor och därför krävt lite olika mycket 
tid. Med

 

ovanstående

 

kalkyl

 

blir

 

kostnaden

 

för

 

tutoring

 

ungefär

 

9000

 

kr

 

per

 

elev.
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Uppdraget till PT:n   

Mål: Eleven ska nå kunskapskraven för sin årskurs   

Delmål: (Utifrån kartläggning 1 = förmätning av kunskaperna)   

   

   

 

   

 

   

 

         

Genomförande:  

 

Kartläggning 1 = förmätning av kunskaperna genom att använda Förstå 
och använda tal (McIntosh), Magnes Matematikdiagnoser och Diamant 
(Skolverket) 

 

Skriva delmål utifrån dessa resultat 

 

Arbeta strukturerat med att hämta in och fylla i kunskapsluckor  utifrån 
delmålen 

 

Arbeta preventivt, dvs ge en förförståelse för arbetet som sker i 
klassrummet (samarbete med klassläraren/ämnesläraren) 

 

Regelbunden utvärdering och analys av hur arbetet med eleven fortskrider 
(se tidsplanen) 

 

Kartläggning 2 = eftermätning av kunskaperna genom att använda samma 
tester som vid kartläggning 1 

 

Coacha eleven att få tillit till sin egen förmåga genom att ha ett positivt 
förhållningssätt    

Utvärdering:   

+  Organisationsnivå:  

-   Individnivå: 



Vad är Tutoring?  

Tutoring är en pedagogisk metod som kan sägas vara en blandning av 
personlig utbildning och handledning. En tutors uppgift är att 
handleda och coacha eleven i kunskapsutvecklingen och därför har vi 
valt att försvenska ordet tutor till PT, dvs en Personlig Tränare som 
stöttar och hjälper eleven att bygga upp sin kunskap inom ett ämne.  

Vår form av PT-träning innebär att barnet undervisas enskilt, en liten 
stund varje dag under en begränsad period. Innehållet i 
undervisningen är anpassat till den enskilda elevens behov och ges 
utöver elevens ordinarie lektioner.  

De elever som vi erbjuder en PT har åtgärdsprogram men har inte, 
trots denna insats, lyckats uppnå målen eller kunskapskraven för sin 
årskurs. 
Genom att eleven får möjlighet till fler timmar i ämnet än timplanen 
erbjuder, individinpassat innehåll och enskild undervisning hoppas vi 
på ett gott resultat där eleven känner att den lyckas och på så sätt 
stärker sin självkänsla.  

På lång sikt och med goda resultat hoppas vi kunna implementera 
arbetssättet på våra skolor så att detta blir ett av andra sätt att möta 
elevernas behov på.  



                                     



Avtal Tutoring PT (Personlig Tränare i matematik)

           

       

Handledare:

  
Elev:

  

Åk:

  

Mentor:

  

Skola:

  

Tutor (Personlig Tränare):

  

Syfte:

   

Mål:

   

Arbetsplan:

 

Tidsplan: 

     

Uppföljning:

  

Rapport via mailkontakt 

  

Utvärdering:

  

Ort och datum:  

  

Underskrift:

 



      

Jag ska lära mig:

Namn:

 Personlig träning 
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