
Svedenskolan Bergshamra är en del av 
Utvecklingspedagogik

Svedenskolan Bergshamra är en grund-och grundsärskola med årskurs 1-9 
för elever med autism. Vi jobbar med tydliggörande pedagogik och socialt 
samspel i fokus. Undervisningen bedrivs i smågrupper i en väl anpassad miljö 
och med hög vuxentäthet. Varje elev möts utifrån sina förutsättningar i en 
verksamhet som utgår från en tydlig struktur med stor flexibilitet för 
individuella behov.

För att skapa en heldagslösning för våra elever finns fritidshem samt Sveden 
Fritid, som är en korttidstillsyn (fritidsverksamhet) enligt LSS. Båda finns i 
samma lokaler som skolan.

Grundskola, grundsärskola och fritidshem



Vi stimulerar och 
utvecklar lusten att lära 
Ett av våra huvudmål är att 
stödja eleven på vägen mot 
ett självständigt och rikt 
vuxenliv. Vi använder en 
tydliggörande pedagogik där 
elevens starka sidor 
används för att stärka 
inlärningen. Vi arbetar 
också kontinuerligt med att 
förtydliga läroplanen för 
eleverna, så att de kan öka 
kunskapen om sitt eget 
lärande och möjligheten att 
nå sina mål.

Box 7005, 170 07 Solna
Besök Hjortstigen 3
08-517 072 00 
svedenskolanbergshamra@up.se
up.se/svedenskolanbergshamra

Med ramlektion skapar vi 
en generell struktur
Vi skapar en struktur som 
eleverna känner igen, oav-
sett vilket ämne lektionen 
har. Ramlektionen skapar 
trygghet, gör det lättare för 
eleverna att ta till sig det 
pedagogiska innehållet och 
bidrar till att de får energi 
över till eget lärande och ökat 
socialt samspel.

Fritidshemmet
Fritidshemmet och skolan 
arbetar övergripande, med 
flexibla lokaler och ett 
gemensamt förhållnings-
sätt. På fritids kan eleverna 
få möjlighet att träna social 
utveckling under andra 
former än i skolan. På så sätt 
kan fritids stärka skolan, och 
omvänt kan skolans struktur 
och pedagogik stärka fritids.

Sveden Fritid erbjuder korttidstillsyn
Elever som deltagit i skolans fritidsverksamhet, 
upplever ingen märkbar övergång när korttids-
tillsynen tar vid.  Den naturliga förlängningen av 
skoldagen finns kvar, med allt vad det innebär 
av sociala kontakter, samma personal som 
under skolans aktiviteter, kända lokaler och 
trygg miljö. 

Med omtanke, engagemang och individuellt 
anpassat stöd erbjuder vi tydlig struktur och 
trygghet med goda vuxenförebilder. 
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