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Instruktion för uppföljningsrapport av 

utvecklingsprojekt som fått medel för särskilda 

insatser i skolan (SIS) 

 

Syftet med bidraget är att genom utvecklingsprojekt och analyser öka 

måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och 

elever med funktionsnedsättning.   

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har i uppdrag att följa upp och 

utvärdera de insatser som fått statliga stöd och bidrag.  

Den uppföljningsrapport som ni ska lämna in, är ett av myndighetens underlag 

som används i arbetet att följa upp och utvärdera utvecklingsprojekt som fått 

medel för särskilda insatser i skolan SIS-bidraget. En god dokumentation är 

nödvändig för att det ska vara möjligt att sprida kunskaper, erfarenheter och 

lärdomar från projektet. Därför har SPSM tagit fram denna instruktion och en 

mall för uppföljningsrapporten.  

 

Vart skickar jag uppföljningsrapporten? 

Uppföljningsrapporten ska bifogas i bidragsportalen tillsammans med den övriga 

redovisningen. Redovisningen ska skickas in till myndigheten i nära anslutning 

till att projektet avslutats. Projekt som genomförs under ett kalenderår ska utifrån 

beslutet redovisas den 1 februari.  

Viktigt att tänka på  

 Lämna inte några personuppgifter i uppföljningsrapporten eller i 

eventuella bilagor. Uppföljningsrapporten är en offentlig handling och 

SPSM kommer att publicera ett urval av uppföljningsrapporter på 

webbplatsen.  

 

 Det går bra att inkludera bilder i rapporten om det bidrar väsentligt till 

beskrivningen av det redovisade projektet. Men det är viktigt att personer 

på bilderna inte kan identifieras.  

 

 Använd rapportmallen. Rapporten bör vara 6–10 A4-sidor (exklusive 

bilagor) och typsnittet ska vara i 12 punkter. Om ni har bilagor som tillför 

beskrivningen väsentligt, kan de läggas in i slutet av rapporten. Det är 

enbart möjligt att inkludera ett enda dokument i bidragsportalen. 
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 Om ni har avslutat ett första projektår men har fått bidrag för ett år till, kan 

ni skriva en mindre omfattande uppföljningsrapport, cirka 4–5 sidor, där ni 

beskriver det första projektåret.  

 

Uppföljningsrapportens disposition  

1) Framsida 

Fyll i uppgifter om projektets namn, skolform, projektets målgrupp, 

verksamhetens namn, skolhuvudman samt projektperiod. 

2) Innehållsförteckning  

Använd innehållsförteckningen som finns i mallen. För att uppdatera 

innehållsförteckningen högerklickar ni på den och väljer uppdatera fält. 

 

3) Sammanfattning 

Inled rapporten med en sammanfattning på max en A4-sida. Syftet med 

sammanfattningen är att den ska ge en kortfattad bild av hela projektet, från 

början till slut. Utifrån sammanfattningen bör läsaren kunna göra en bedömning 

om innehållet i projektet är något som läsaren vill fördjupa sig i.  

4) Bakgrund 

Behov 

Redogör för hur projektidén växte fram och vilka behov ni har identifierat som låg 

bakom att ni genomförde projektet. 

 

Målgrupp och omfattning 

Beskriv gruppen av barn och eller elever med funktionsnedsättning som har varit 

projektets målgrupp. Här är det också intressant att det framgår hur stor 

målgruppen är. Till exempel om målgruppen är en eller flera klasser, avdelningar, 

skolor eller förskolor. 

 

Forskning och eller beprövade erfarenheter 

Här kan ni beskriva på vilket sätt er projektidé har koppling till forskning och eller 

beprövad erfarenhet. Hänvisa gärna till den litteratur ni har använt. 
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5) Projektets syfte och mål  

Syfte 

Beskriv projektets syfte och hur det är kopplat till bidragets syfte.  

Mål 

Ange vilka mål som fanns i projektet.  

 

6) Genomförande och delaktighet 

 

Genomförande 

Redovisa hur ni har genomfört projektet. Vad har ni gjort och hur gjorde ni det?  

Här är det intressant att beskriva hur projektet har genomförts, genom till exempel 

genom handledning, workshop, nätverksträffar, studiecirkel, observationsstudie 

eller kollegialt lärande. Ange gärna aktiviteterna i kronologisk ordning. Det är 

viktigt att dokumentera enkelt och tydligt, så att läsaren får möjlighet att dra nytta 

av ert genomförande och arbetssätt.   

Det är också viktigt att det framgår hur ni arbetat i projektgruppen. Har ni 

involverat andra i projektet, till exempel elevhälsan? Har samtliga pedagoger 

inom en eller flera avdelningar deltagit i en insats?  

Delaktighet  

Under den här rubriken beskriver ni om barnen och eller eleverna har fått vara 

delaktiga och uttrycka sin mening under projektet och i så fall på vilket sätt. 

 

7) Uppföljning av projektets mål 

Redovisa om ni uppnått era projektmål och eller om ni har uppnått andra mål än 

de ni trodde när ni skrev ansökan. Redovisa hur ni tagit reda på om ni nått era mål 

eller inte.  

8) Analys och resultat  

Här analyserar och reflekterar ni över projekts genomförande och vilka resultat 

som projektet lett till. Uteblev något förväntat resultat?  Reflektera över varför ni 

fick det resultat ni fick. Har ni genomfört några förändringar i verksamheten under 

tiden eller efter projektet som en följd av projektet? Vart befinner ni er nu? 

Beskriv också vad ni har lärt er av projektet och hur era nya lärdomar kan 

omsättas i den ordinarie verksamheten. 
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9) Rekommendationer 

Skriv rekommendationer till andra huvudmän som kan vara intresserade av att 

genomföra liknande projekt. Kan ni identifiera några framgångsfaktorer för ert 

projekt? Beskriv också vad som har varit svårt eller utmanande i projektet. Vad 

skulle ni göra annorlunda om ni gjorde om projektet idag? 

10) Bilaga  

Här kan ni infoga bilagor 

 

PS: Om ni har dokument som ni vill tillföra ert ärende, mejlas de till sis@spsm.se. 

Glöm inte att skriva vilket ärendenummer (t.ex. 6 STA-2017/879) som 

dokumenten ska tillhöra.  

mailto:sis@spsm.se

