
KomTek och ”barnen med behov 

av alternativa lärmiljöer”

TEKNIK KAN VARA EN VIKTIG PUSSELBIT 

FÖR FLERA AV DE HÄR BARNEN



KomTeks ”modell för barn med behov av alternativ lärmiljö” 

med teknikinriktning

1. UPPSTARTSMÖTE

• Rektor och 

berörda lärare och 

övrig personal 

träffar KomTek

• Presentation av 

KomTeks metoder 

och koncept

• Presentation av 

situationen runt 

elev/er och 

eventuella tankar 

och önskemål

6. UTRUSTNING 

av skolans inne- och 

utemiljö

5. ÅTERTRÄFF

berörd personal, rektor

• utvärdering och 

avstämning

2. BESLUT

• Skolan diskuterar på 

hemmaplan med 

berörd personal, 

föräldrar och 

återkopplar till 

KomTek

• Framtagning och 

beslut av modeller 

för genomförande

• Datum och upplägg 

för termin/läsår 

spikas

3. ELEVAKTIVITET 

• Igångsättning 

elevaktivitet

enskilt eller i 

grupp på 

KomTek eller i  

skolan, 

anpassat för 

målgruppen 

och/eller  

distanspaket

• Föräldrakon-

takter

4. FORTBILDNING 

Fortbildningsinsatser 

berörd skolpersonal 

enskilt eller i grupp -
kopplat till läroplanen
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Elevens tid på KomTek per termin

Period 1 

6 veckor – en gång per vecka – 2 tim per 

tillfälle

• Kort film och info om KomTek sker på 

skolan innan start – föräldrakontakt

• Pass 1 lärmiljöorientering – lokal, 

personal, toa, fika, dialog kring intressen 

mm, teknikprodukt att ta med hem

• Pass 2 anpassning av teknikaktivitet 

kopplad tíll elevens intressen som t ex 

spel, idrott, idoler, husdjur mm och visa 

på möjligheter med tekniken –

teman/ämnen - praktiskt görande –

fikastund 

• Pass 3-5 praktiskt byggande och 

skapande – löpande dialog med eleven 

om ”allt”, teknik mm, viktigt med 

färdigställande av produkter/aktivitet, 

bilddokumentation

• Pass 6 utvärdering, planering med eleven 

inför nästa period, summera perioden och 

det positiva, visa bilder mm - gofika

Period 2

2 veckor 

• Skolan reflekterar och 

diskuterar och utvärderar 

samt återkopplar till 

KomTek – elevens 

mående, kopplingar till 

läroplanen, egen insats, 

skolarbetet mm

• Förbättringar inför nästa 

period – t ex fördjupa 

ämnesintressen, stärka 

matematiken, språkutveck-

ling, egenskaper och 

färdigheter/entreprenöriellt

förhållningssätt pedagog

• Dokumentation/ handlings-

plan

• Fortbildning för pedagoger 

samt fördjupning bemötan-

dekultur, säkerhet

Period 3

6 veckor – en gång per vecka –

2 tim per tillfälle

• Pass 1 uppstart med lite 

repetition, förbättringar 

utifrån period 2, utveckling 

av tekniken, finish

• Pass 2-5 praktiskt 

byggande och skapande –

löpande dialog med eleven 

om ”allt”, teknik mm, viktigt

med färdigställande av 

produkter/aktivitet, 

bilddokumentation

• Pass 6 avslutning och 

färdigställande av allt, 

information om eventuell 

fortsättning

• Diplom till elev/elever med 

teknikinnehåll etc
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