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Det här går inte spårlöst förbi, varken för de 
elever som får svårare att klara sina utbildningsmål, 
eller för samhället i stort. En forskningsrapport 
från Institutet för arbetsmarknads- och utbild-
ningspolitisk utvärdering (IFAU) visar att det finns 
risker för betydande negativa samhällsekonomiska 
konsekvenser. På lång sikt beror både samhällets 
produktionsbortfall och skolans likvärdighet på hur 
utbildningssystemet i efterhand kompenserar för de 
kunskapsluckor som uppstått.1

Under det gångna året har Specialpedagogiska 
skolmyndigheten haft två tydliga prioriteringar: 

• För det första: att säkerställa att våra special-
skolor kan hållas öppna under trygga förhål-
landen och att erbjuda våra elever kvalitativ 
undervisning på plats. 

• För det andra: att ställa om vårt specialpe-
dagogiska stöd så att det anpassas till utbild-
ningsverksamheternas förändrade situation och 
behov under pandemin. 

1 IFAU rapport 2021:2. Barn och unga under coronapandemin. Lärdomar 
från forskning om uppväxtmiljö, skolgång, utbildning och arbetsmark-
nadsinträde.

Inledning

I mars förra året förändrades vårt sätt att umgås, 
för många av oss även hur vi studerar eller arbetar. 
I vår specialpedagogiska rådgivning och i skolmyn-
digheternas uppföljningar ser vi att pandemin slår 
hårt mot elevers skolgång. Elever som har behov 
av stöd har inte alltid fått det. Elever med funk-
tionsnedsättning har drabbats extra hårt. För dem 
har lärarnärvaro och stöd på plats en avgörande 
betydelse. Trångboddhet, svåra sociala hemförhål-
landen, bristande tillgång till uppkoppling och 
andra orsaker gör skola på distans till en olikvärdig 
form av utbildning.

Vi har lyckats hålla våra specialskolor öppna 
och ställt om vårt specialpedagogiska stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi ska bidra 
till att barn, elever och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att 
nå målen för sin utbildning. Pandemins konsekvenser för barns, elevers och vuxnas 
utbildning har gjort vårt uppdrag svårare, men också mer angeläget än någonsin.
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Inledning

I årsredovisningen berättar vi bland annat om att 
behörigheten till gymnasieskolan ökade i avgångs-
klassen, att andelen elever som känner sig trygga 
ökar och att andelen elever som upplever att deras 
elevboende har en hög kvalitet ökar. Vi kan också 
konstatera att specialskolan fortsätter att växa, nu 
för åttonde året i rad. Det kan tyda på att fler som 
tillhör målgruppen och som är behöriga att antas 
av den fristående antagningsnämnden, väljer att 
ansöka till skolformen.

Vi erbjuder samtliga skolformer och skolhuvud-
män specialpedagogiskt stöd. Över en natt tvinga-
des stora delar av utbildningssverige att ställa om 
sin verksamhet våren 2020. Att ge stöd fysiskt på 
plats eller att erbjuda kurser på plats i våra kon-
tor blev svårt och i många fall varken möjligt eller 
önskvärt. Stödbehovet ändrades också till större be-
hov av snabba insatser och mer hjälp till självhjälp. 
Skolornas utrymme för fördjupande konsultationer 
och större utvecklingsinsatser begränsades.

Det här ledde till att vi ställde om vårt special-
pedagogiska stöd. Utbildningar blev digitala och 
stödmaterial för distansundervisning utvecklades. 
Digitala läromedel erbjöds kostnadsfritt. Omställ-
ningen märks tydligt. Användarna på vår webbsida 
spsm.se har under 2020 ökat cirka 18 procent och 
användarna av vår webbtjänst Hitta Läromedel har 
ökat med cirka 17 procent. Under året genomförde 
vi cirka 75 000 digitala möten via Zoom, Teams, 
Skype eller videokonferenser, där vi gav rådgivning 
till skolhuvudmän på distans och där medarbetare 
verksamma i olika delar av Sverige tillsammans 
utvecklade vårt arbete.

Vi prioriterade också att nå fram med främjande 
och förebyggande insatser genom samverkan med 
andra aktörer. Tillsammans med Skolverket, Sve-
riges kommuner och regioner samt Friskolornas 
riksförbund arrangerade vi webbinarier riktade till 
skolhuvudmän för kommunala respektive friståen-
de verksamheter. Vi samverkade med Lärarförbun-
det Skolledare och Skolledarförbundet för att nå 
ut med stödinsatser till skolledare. Inom ramen för 
Skola Hemma, ett webbaserat stöd för att hantera 
konsekvenser av pandemin i skolan, har vi också 
bidragit med experter och stödmaterial.

Det har också varit viktigt att nå ut med våra 
insatser nära verksamheterna. Våra 16 samver-
kanskontor från Luleå i norr till Malmö i söder 
har under året haft 266 lokala dialogmöten med 
huvudmän för att identifiera stödbehov och rikta 
våra insatser till de skolor där behoven av vårt stöd 
är störst.

Vårt stöd, vår undervisning och våra arbetssätt 
ska vila på vetenskaplig grund. Under året har vi 
utvecklat stödmaterial, samarbetat med Skolforsk-
ningsinstitutet om forskningsöversikter och i sam-
verkan med Myndigheten för delaktighet aktuali-
serat behovet av statistik om hur rättigheterna för 
barn, elever och vuxenstuderande blir tillgodosedda 
inom utbildningssystemet. Bristen på statistik för-
svårar en analys av hur pandemin påverkat skolsi-
tuationen för elever med funktionsnedsättning.

Även vårt interna stöd inom myndigheten upp-
visar goda resultat. Medarbetarna på SPSM är 
mycket nöjda med stödet från verksamhetsområdet 
stöd och styrning och nöjdhetsgraden har ökat från 
en redan hög nivå. 

När jag sammanfattar året kan jag konstatera att 
vi trots tuffa omständigheter har klarat av att nå 
våra viktigaste mål. Jag känner stor stolthet över 
medarbetarnas engagemang och insatser under det 
gångna året. 

 

Fredrik Malmberg

Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

I specialskolan har personal och elever slitit hårt 
då frånvaron periodvis varit större än vanligt. Dis-
tansundervisning fungerar dåligt för specialskolans 
målgrupp och ska undvikas om inte smittskyddet 
gör en annan bedömning. Personal i specialskolan, 
men även från andra delar i myndigheten, har täckt 
upp vid personalfrånvaro och gjort stora ansträng-
ningar för att säkerställa en undervisning med hög 
kvalitet.  

Pandemins konsekvenser för barns, elevers och 
vuxnas utbildning har gjort vårt uppdrag mer 
angeläget än någonsin.  
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Inledning

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges 
största kunskapsbank inom specialpedagogik. 
Alla barn, unga och vuxna har rätt att lära utifrån 
sina egna förutsättningar och att nå målen för sin 
utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. 

Om Specialpedagogiska skolmyndigheten

Östersund

Luleå

Skellefteå

Umeå

Härnösand

Gävle

Västerås
Örebro

SkövdeVänersborg

Göteborg

Halmstad

Malmö
Lund

Växjö
Kalmar

Jönköping

Linköping

Stockholm
Solna

Huvudkontor
Lokalkontor
Nationella skolor
Regionala skolor

Verksamhetsområde Specialskola
ansvarar för att driva myndighetens  
specialskolor, hälso- och sjukvårdsverksamhet  
och elevboenden.  

 
Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd
ansvarar för rådgivning, specialpedagogisk 
utredning, kompetensutveckling, läromedel och 
statsbidrag. 

 
Verksamhetsområde Kunskapsutveckling
arbetar med kunskapsutveckling, sammanställer 
och sprider forskning inom det specialpedago-
giska området samt tar tillvara på digitalisering-
ens möjligheter. 

 
Verksamhetsområde Stöd och styrning 
ger stöd i myndighetsgemensamma 
verksamhetsfrågor som ekonomi, personal, it, 
rättsfrågor, kommunikation och samordning.

Vår organisation och  
verksamhetsområden

Vi är organiserade så att våra målgrupper, skolhu-
vudmän och skolor kan få rätt stöd i hela landet. 
Vår verksamhet är indelad i fyra områden: 

Därför erbjuder vi olika former av specialpedago-
giskt stöd och driver specialskolor över hela landet. 
Stödet är skattefinansierat och därmed kostnadsfritt 
för de verksamheter som efterfrågar stöd. Läs mer 
om våra erbjudanden på spsm.se.

Vi finns i hela Sverige

Specialpedagogiska skolmyndigheten finns i hela 
landet. Våra medarbetare finns på 20 orter. 
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Inledning

Myndighetens väsentligaste risker uppgick till 
16 stycken, varav 10 bedömdes vara kritiska för 
myndighetens möjlighet att nå ett eller flera mål för 
verksamheten. Samtliga risker begränsades utom en 
som avser bristande skalskydd som möjliggör hot 
och våld i verksamheten. Arbetet för att begränsa 
risken har inletts, risken kommer dock att kvarstå 
under 2021. 

Pandemin har inneburit särskilda förutsättningar, 
som myndigheten hanterat via krisledningsgrupp 
och en särskilt inrättad stabsgrupp. Hanteringen 
har huvudsakligen handlat om ett förebyggande 
arbete med kontinuitetsplanering, kommunikation 
och löpande riskbedömningar avseende arbetsmiljö.

Sammanfattningsvis har processen för intern 
styrning och kontroll följts och ingen inverkan på 
måluppfyllelsen har skett. 

Internrevisionen granskar  
och bedömer 

Internrevisionen granskar och bedömer verksam-
heten ur ett risk-och väsentlighetsperspektiv. Uti-
från en analys av verksamhetens risker granskar 
internrevisionen om ledningens interna styrning och 
kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig 
säkerhet fullgör de krav som framgår av tredje pa-
ragrafen i myndighetsförordningen (2007:515). 

Internrevisionen lämnade under året följande 
rapporter: 

• Granskning av rekryteringsprocessen 
• Granskning av extern samverkan

Samtliga dessa delar ingår i den dokumentation 
som utgör en del av underlaget för generaldirektö-
rens bedömning av myndighetens interna styrning 
och kontroll i samband med undertecknandet av 
årsredovisningen.

Intern styrning och kontroll

SPSM integrerar intern styrning och kontroll med 
verksamhetsstyrning och ekonomistyrning. Det 
innebär bland annat att: 

• riskanalys och upprättande av åtgärder genom-
förs som ett led i verksamhetsplanering 

• uppföljning sker i samband med tertialuppfölj-
ning- och årsredovisning 

Ledningen har ett uttalat ansvar för arbetet såväl 
på verksamhetsnivå som myndighetsnivå, vilket är 
nödvändigt för organisationens riskmedvetenhet.

Att ha god intern styrning och kontroll skapar 
goda förutsättningar för att kunna nå sina mål. 

Intern miljö 

Analysen av den interna miljön som genomfördes 
med myndighetens ledningsgrupp visar på förbätt-
rade resultat när det gäller graden av samsyn och 
uppfattningen om förutsättningarna för effektiv 
styrning. Resultatet indikerar dock att arbetssättet 
inom riskhanteringsprocessen är ett förbättrings-
område.

Vi har hanterat våra risker 

Riskhanteringen inleddes med en uppföljning av 
fjolårets resultat och en nulägesanalys av den in-
terna miljön. Verksamhetsområdena beslutade om 
sina verksamhetsplaner inklusive riskanalyser och 
åtgärder, varefter värderings- och prioriteringsarbe-
tet påbörjades på central nivå. Generaldirektören 
fastställde sedan myndighetens väsentligaste risker. 
I samband med tertialuppföljning två och tre ge-
nomfördes en självutvärdering av kontrollefterlev-
naden. Resultatet av denna självutvärdering sam-
manställdes och lämnades till ledningsgruppen som 
ett underlag för nästa års verksamhetsplanering. 

I årets årsredovisning skrivs föregående års  
värden i parentes, i ordningsföljden 2019, 2018. 
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Inledning

Att ersätta undervisningen i gymnasieskolan med fjärr- och distansundervisning har 
varit utmanande, särskilt för våra målgrupper. Pandemin har gett oss en utbildnings-
skuld som vi måste kraftsamla för att kunna lösa tillsammans.
 

Nuläget för våra målgrupper

Foto: Kentaroo Tryman

Beskrivningen av nuläget är 
ofullständig

Skolan är en del av samhället som just nu är i en 
kris orsakad av pandemin. Det påverkar möjlighe-
ten att samla in data för att kunna beskriva nuläget 
för våra målgrupper. Enkäter och undersökningar 
riskerar att ta onödig tid från skolans primära 
uppdrag i en mycket svår situation. Viss datainsam-
ling som vi tidigare planerat, har därför fått lov att 
pausas för att inte belasta skolan ytterligare.

Undersökningar som utförts av andra aktörer 
saknar oftast elevers egna beskrivningar av hur de 
upplever sin situation. Dessutom riktas undersök-
ningar ofta till elevgruppen ”elever i behov av stöd”. 
Det inbegriper alla elever som får stöd, med eller 
utan funktionsnedsättning. Vi vet visserligen att 
elever med funktionsnedsättning i hög utsträckning 
har behov av stöd. Men det saknas systematiskt in-
samlade data om vilka specifika behov dessa elever 
har inom just utbildning.
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Inledning

Upplevelser om att det fungerat sämre   
Under våren genomförde Sveriges Elevkårer två 
medlemsenkäter i gymnasieskolan. Det är exempel 
på de få undersökningar som riktade sig direkt till 
elever.1 En av dessa enkäter genomfördes i samver-
kan med Skolverket. Av de som svarade hade unge-
fär 18 procent särskilt stöd i ett eller flera ämnen 
(1 477 av 7 937 elever). Av dessa var det 38 pro-
cent (561 elever) som tyckte att deras stöd fungerat 
sämre under pandemin. 

Vi har tagit del av undersökningens rådata.2 Vår 
analys visar att elever med särskilt stöd var över-
representerade bland dem som berättade att fokus, 
studiemotivation och den fysiska platsen för studi-
erna fungerat dåligt. Däremot har de inte känt sig 
lika störda under studierna som andra elever har.

Riksförbundet Attention, som är en intresse-
organisation för personer med neuropsykiatriska 

1 Sveriges elevkårer, Uppföljande undersökning om gymnasieelevers 
upplevelse av distansundervisning. VT 2020

2 Rådata från undersökning genomförd av Sveriges Elevkårer under juli-
augusti 2020, delad via mejl till Specialpedagogiska skolmyndigheten i 
oktober 2020.

Bilden av elever i gymnasieskolan med  
erfarenhet av distansundervisning är  
splittrad   
Utöver svårigheterna med att samla in data finns 
dessutom en stor variation av förutsättningar, vilket 
framkommer i samtal med de intresseorganisatio-
ner som ingår i myndighetens ungdomsnätverk och 
intresseråd. Elever har olika förutsättningar bero-
ende av sin funktionsnedsättning, olika individuella 
förhållanden, skolans beredskap att erbjuda stöd 
eller smittläget i regionen. 

Det är framför allt elever i gymnasieskolan som 
har erfarenhet av distansundervisning under pan-
demin. För vissa elevgrupper har övergången till 
distansundervisning varit positiv. Intresserådet och 
ungdomsnätverket lyfter exempelvis att hemstudier 
för en del medfört en lugnare arbetsmiljö och möj-
ligheten att sköta sina studier i sin egen takt, med 
färre störande ljud. Elever med exempelvis reuma-
tism, astma eller allergi, har genom hemstudierna 
inte behövt utsätta sig för de besvär och risker som 
en resa till skolan eller att vara i skolmiljö medför. 
För andra har svårigheterna förvärrats. Elever med 
synnedsättning har haft svårt att ta del av under-
visningsmaterial. Elever med hörselnedsättning 
har haft svårt att få tillgång till exempelvis föreläs-
ningar då det saknats anpassat material eller tolk. 
Kommunikationsformerna för elever med språk-
störning har inte anpassats tillräckligt. Och för de 
elever som behöver tydliga rutiner och strukturer, 
som exempelvis vuxenstuderande med neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar (NPF), har just dessa 
svårigheter förvärrats. Elever med intellektuell 

Alltså, det som jag tycker har funkat bra, det är 
själva tekniken. Jag känner inte att det har gått 
så jättemycket sämre för mig bara på grund av 
att jag inte kan se och har alla de här hjälp-
medlen (…) Men det har varit jättemycket 
tråkigare. Det tycker jag skolan ska ta med sig 
om distansundervisning. Att vara i ett klassrum 
och att diskutera både med lärare och andra 
elever är så mycket värt. Det är en förmån att 
få göra det.”  
 – Gymnasieeleven Tage Johansson som gått 
teknikprogrammet och är blind, berättade i 
podden Lika värde, avsnitt 37

Andra elever kan ha lätt för att arbeta själv-
ständigt. Men jag har haft det väldigt tufft 
genom åren, jag har behövt känna motivation. 
Distansundervisningen har gjort det mycket 
svårare att få direktkontakt med lärarna så att 
man kan kommunicera. Och kommunikation 
är ju nyckeln till lyckad undervisning.  
 – Gymnasieeleven Gabriella Malki som går 
ekonomiprogrammet har en språkstörning och 
berättade i podden Lika värde, avsnitt 36.

funktionsnedsättning har svårt att tillgodogöra sig 
en utbildning på distans. Dessutom har många av 
dessa elever tillhört riskgrupperna. 
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Inledning

funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga, 
genomförde också en enkät under våren. 2 050 
medlemmar svarade på frågorna.3 Medlemmarna 
svarar att de möter helt nya svårigheter i och med 
restriktioner, osäkerhet och de förändringar som 
skett i verksamheten. Fritextsvaren visar att en 
”majoritet upplever en förtvivlan” över distansstu-
dier, bland annat för att ansvaret för skolgången i 
praktiken flyttats till vårdnadshavare.

Vissa har högre närvaro, andras närvaro har 
ytterligare försämrats 
Överhuvudtaget uppvisar rapporter rörande vårens 
skolsituation för elever i behov av särskilt stöd en 
splittrad bild. Detta syns också i rapporteringen 
gällande elevers närvaro. Å ena sidan rapporterar 
både huvudmän, rektorer och lärare att vissa elev-
grupper, som tidigare haft låg närvaro eller svårig-
heter i klassrumsundervisning, höjt sin närvaro eller 
blivit mer delaktiga i och med digitala distanslös-
ningar.4 Samtidigt har vissa elevgrupper som haft 
låg närvaro eller haft svårt för klassrumsundervis-
ning fått ännu större svårigheter.5

Även elever som inte tidigare varit i behov av 
stöd kan ha svårt för distansundervisning. Under-
visningsformen ställer nya krav på egen motivation 
och förmåga att skapa rutiner och struktur i skol-
dagen. Digitala stödinsatser fungerar inte alltid lika 
bra som sådana som kan genomföras i klassrum-
met. 

3 Riksförbundet Attention, Rapport ”Rutinerna slås sönder och plötsligt 
står vi helt utan stöd”, 2020.

4 Skolverket, Sammanställd information om situationen hos huvudmän 
inom riktade insatser med anledning av Corona-krisen 
Skolinspektionen, Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19 
pandemin. En första delredovisning utifrån intervjuer med 45 rektorer  
Skolverket, Undersökning om coronapandemins påverkan på skolvä-
sendet: Enkätundersökning bland personal i skolan. 
Skolverket, Undersökning av frånvaro bland personal och elever: maj 
2020.

5 Skolverket, Sammanställd information om situationen hos huvudmän 
inom riktade insatser med anledning av Corona-krisen.  
Skolinspektionen, Skolhuvudmäns utmaningar och möjligheter under 
Corona-pandemin: Kartläggning med särskilt fokus på stöd till elever i 
grundskolan, baserad på intervjuer med 106 huvudmän 
Skolverket: Undersökning om coronapandemins påverkan på skolvä-
sendet: Enkätundersökning bland personal i skolan 
Undersökning av frånvaro bland personal och elever: Uppföljning för maj 
2020.

Dessutom har lärare generellt haft mindre tid att 
ägna åt stödinsatser. 

Frågan om närvaro och vilka konsekvenser en 
försämrad närvaro kan få för eleverna, är central. 
Det vittnar även rådgivarna inom SPSM om utifrån 
sina möten med skolorna ute i landet.6 I samtliga 
skolformer ges exempel på hur barn med funktions-
nedsättning hållits hemma mer under pandemin, 
dels på grund av förkylningssymtom, dels på grund 
av föräldrars oro för smitta i de fall då barnen 
tillhör en riskgrupp. Frånvaron från förskola, 
grundskola och grundsärskola, leder till minskad 
utbildning och brister i kontinuitet och rutiner. Det 
leder också till brist på det sociala sammanhang 
som förskola och skola ger. När personal och lärare 
i högre utsträckning varit frånvarande, uppges 
att möjligheten att få det stöd eleven har rätt till 
också ha minskat. Samtidigt har frånvaron medfört 
mindre barngrupper och klasser, vilket lett till en 
lugnare lärmiljö i ett mindre sammanhang och mer 
tid med vuxenstöd. 

Skolchefers och skolledares bild  
Uppföljande undersökningar som genomförts av 
Skolverket, Skolinspektionen, SPSM och Lärarnas 
riksförbund under våren, har i olika grad pekat på 
en medvetenhet om riskerna för olika elevgruppers 
utsatthet. Skolchefer och skolledare har berättat att 
de hanterat situationen efter bästa förmåga under 
omständigheterna. De har till exempel förstärkt 
elevhälsan, omfördelat resurser och infört ett mer 
uppsökande och aktivt arbetssätt. Trots detta fö-
rekommer också rapporter om elever som nu haft 
större behov av särskilt stöd än tidigare, men där 
skolan endast delvis kunnat fullfölja det stöd som 
redan fanns beslutat och upprättat.

Olika aktörer signalerar en oro för att kunskaps-
utvecklingen för elever i behov av extra anpassning-
ar och särskilt stöd påverkats negativt. Den höga 
personalfrånvaron rapporteras ha medfört brister i 
arbetet med stöd. Dels för möjligheterna att identi-
fiera elever som skulle kunna vara i behov av stöd, 
dels för att kunna genomföra redan beslutade eller 
nya anpassningar och stödinsatser. 

6 Rapport Covid19 pandemins påverkan för SPSMs målgrupper.
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Det har inte heller alltid funnits tid att informera 
vikarier om elevers stödbehov. Personalbristen har 
också medfört att elever undervisats i större grup-
per än normalt.7 

7 Skolverket, Sammanfattning av svar från Skolchefsnätverket, 2020  
Skolverket, Sammanställd information om situationen hos huvudmän 
inom riktade insatser med anledning av Corona-krisen, 2020 
Skolverket, Huvudmän om påverkan av coronapandemin, 2020 
Skolverket, Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen, 2020 
Skolverket, Undersökning om coronapandemins påverkan på skolvä-
sendet: Enkätundersökning bland personal i skolan. 
Skolverket, Undersökning av frånvaro bland personal och elever: Uppfölj-
ning för maj 2020. 
Skolinspektionen, Skolhuvudmäns utmaningar och möjligheter under 
Corona-pandemin: Kartläggning med särskilt fokus på stöd till elever i 
grundskolan, baserad på intervjuer med 106 huvudmän 
Skolinspektionen, Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19 
pandemin. En första delredovisning utifrån intervjuer med 45 rektorer. 
Skolinspektionen, Gymnasieskolors distansundervisning under covid-19 
pandemin: Skolinspektionens centrala iakttagelser efter intervjuer med 
rektorer. 
Lärarnas riksförbund, 2020; Coronapandemin och kunskapstappet i 
skolan: Så påverkar coronapandemin skolan, PM nr 1. 
SPSM: Covid 19-pandemins påverkan för SPSMs målgrupper

Uppföljning av pandemins konsekvenser   
Flera myndigheter, däribland Skolverket, Myndig-
heten för delaktighet och Barnombudsmannen, 
har fått regeringsuppdrag med anknytning till 
pandemins konsekvenser. Vi samverkar med dessa 
myndigheter. Vår förhoppning är att dessa uppdrag 
kommer att bidra till att vi under 2021 kan nyanse-
ra bilden av de effekter som pandemin har medfört 
för våra målgrupper. 

Vi vet att kostnaderna i både mänskligt lidande 
och för samhället blir betydande om elevers skol-
gång misslyckas. Pandemin har gett oss en utbild-
ningsskuld som vi måste kraftsamla för att kunna 
lösa tillsammans.
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stabsgrupp tillsattes för att följa samhällsutveck-
lingen, ansvara för övergripande kommunikation 
och bereda underlag till ledningens beslut. Stabs-
gruppen, som fortfarande arbetar, består av medar-
betare med kompetens inom arbetsmiljö, säkerhet, 
kommunikation samt hälso- och sjukvård. Gruppen 
träffas löpande och har parallellt informerat och 
fört dialog med företrädare för arbetstagarorga-

Vårt fokus har varit att vårt specialpedagogiska stöd ska vara anpassat efter rådande 
förutsättningar och att våra specialskolor ska vara öppna med bibehållen kvalitet på 
undervisningen. Samtidigt ska våra medarbetare ha en hållbar och säker arbetsmiljö. 
Detta har vi hittills lyckats med. 

Så har vi ställt om vår verksamhet  
under pandemin

Vi stärkte vår beredskap

I slutet av februari beslutade ledningsgruppen om 
en stärkt beredskap med anledning av pandemin. 
Syftet var att bidra till samhällets ansvar för att 
begränsa smittspridningen och lindra effekterna 
av covid-19. Vi har självklart utgått från Folk-
hälsomyndighetens rekommendationer och råd. En 

Foto: Jens Christian
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nisationerna. Stabsgruppen har gjort riskbedöm-
ningar för att identifiera utmaningar i myndighe-
tens arbetsmiljö. Tillsammans med företrädare för 
verksamhetsområdena har gruppen tagit ställning 
till frågor om hemarbete, tjänsteresor och möten. 
Detta har ledningen haft som grund för de olika 
aktiviteter och åtgärder som vidtagits.

En enkät skickades ut till alla chefer under 2020. 
Den visade att chefer kände sig trygga och välinfor-
merade med den information de fått.

Vårt specialpedagogiska stöd
Vi formade en tvärfunktionell grupp med represen-
tanter från våra olika verksamhetsområden för att 
identifiera och genomföra snabba digitala insatser 
som stöd till skolväsendet. Det gjorde att vi kunde 
ställa om verksamheten för att möta våra målgrup-
pers förändrade behov i pandemin. Det special-
pedagogiska stödet ges nu i digital form, digitala 
läromedel är gratis och informationen på vår webb 
stödjer den omställning för undervisningen som 
skolor har behövt göra. På vår webb har vi samlat 
information om digitalt lärande. Inför detta arbete 
har vi kartlagt behovet av stöd kring just distans-
undervisning hos våra målgrupper med hjälp av 
enkäter och möten. 

Vi är också samarbetspartner i satsningen Skola 
Hemma som hanteras av RISE Research Institutes 
of Sweden, för att stödja skolornas hantering av 
pandemins konsekvenser. 

Detta har varit våra utmaningar
Delar av vårt kursutbud har vi genomfört digitalt 
i stället för som fysisk kurs. Vissa kurser har fått 
ställas in.

Förskolors och skolors möjligheter att ta emot 
vårt stöd har varierat, eftersom pandemin inneburit 
en stor omställning för verksamheterna och från-
varon har varit större än normalt. Olika skolor har 
mycket olika möjligheter att delta digitalt beroende 
på sina digitala förutsättningar, verktyg och upp-
koppling.

Under 2020 har vi fört samtal om statsbidrag 
med bidragsmottagare, huvudmän, lärosäten och 
utbildningsanordnare. Dialogerna har bland annat 
handlat om att anpassa verksamheter för att stimu-
lera distansundervisning. 

Vi har sammanställt en lägesbild av hur pande-
min påverkat våra målgrupper. Vi bidrar även till 
Skolverkets regeringsuppdrag om uppföljningen av 
konsekvenser av pandemin för utbildningen inom 
skolväsendet.

Våra skolor under pandemin
Specialskolorna har varit öppna som vanligt under 
pandemin förutom sista veckan i december när 
samtliga högstadieskolor i Stockholms stad gick 
över till fjärr- och distansundervisning. Att hålla 
specialskolorna öppna har varit viktigt för elever 
som har behov av en anpassad lärmiljö. Dessutom 
har våra elever sin huvudsakliga sociala samvaro 
och gemenskap med jämnåriga i specialskolan. Un-
der pandemin har frånvaron bland både elever och 
personal varit större än normalt. Vår bedömning är 
ändå att pandemin inte har påverkat elevernas möj-
ligheter till kontinuitet i undervisningen vad gäller 
undervisningens innehåll.

Undervisningen har inte alltid kunnat hållas av 
behöriga lärare. Men de lärare som har behörighet 
har samarbetat med övrig undervisande personal 
för att ge eleverna den utbildning de har rätt till. 

Arbetsbelastningen för personalen har dock varit 
stor. Höga krav på förståelse och anpassning har 
ställts på både elever och föräldrar. Av nödvändig-
het har den digitala kompetensen utvecklats bland 
både elever och personal på våra skolor. Trots den 
rådande pandemin ökade andelen behöriga till 
gymnasieskolan våren 2020.  
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Vi har en långsiktig målbild som utgår från myndighetens uppdrag och våra målgrup-
pers situation. För att uppnå målbilden behöver vi utveckla vår förmåga att vara stöd-
aktör, utvecklingsaktör, kunskapsaktör och rättighetsaktör.

Målbild 2022 och måluppfyllelse 
Specialpedagogiska 
skolmyndighetens 
uppdrag

Verka för att alla barn, elever och 
vuxenstuderande med funktionsned-
sättning får tillgång till en likvärdig 
utbildning och annan verksamhet 
av god kvalitet i en trygg miljö.

Bidra till goda förutsättningar för 
barnens utveckling och lärande 
samt förbättrade kunskapsresultat
för eleverna och de vuxenstuderande. 

Främjande och 
förebyggande stödaktör
Barn, elever och vuxna oavsett 
funktionsförmåga är delaktiga 
i en tillgänglig och 
inkluderande lärmiljö.

          Pådrivande 
      rättighetsaktör
De rättigheter som barn, elever och
vuxna med funktionsnedsättning 
har främjas, tillvaratas och tillämpas 
i utbildningsverksamheterna.

Erkänd 
kunskapsaktör
Beslut och stöd som påverkar barn, 
elever och vuxna med funktionsned-
sättning i utbildning, grundas på 
bästa tillgängliga kunskap.

Målbild
2022

Innovativ och ledande 
utvecklingsaktör
Barn, elever och vuxna oavsett 
    funktionsförmåga möter en 
        framtidsorienterad, utmanande 
            pedagogik i lärandet.

För att uppnå Målbild 2022 samt genomföra re-
geringsuppdrag, uppdrag i regleringsbrev, uppgifter 
i instruktion och myndighetsförordningen har vi 
definierat nyckelmål på myndighetsnivå. 

Tillitsbaserad styrning och ledning är vår beslu-
tade styrfilosofi och det präglar vår styrning genom 
våra styrprinciper utifrån och in, likvärdighet och 
kvalitet samt mål- och resultatorientering.

Våra verksamhetsområden har omsatt de myndig-
hetsgemensamma nyckelmålen till mål, indikatorer 
och aktiviteter i sina verksamhetsplaner utifrån 
de effekter man vill se. Verksamhetsområdenas 
måluppfyllelse följs upp tre gånger per år genom 
uppföljningsdialoger mellan generaldirektören och 
cheferna för verksamhetsområdena. Under 2020 har 
vi aktivt utvecklat vår styrning utgående från kraven 
i 3 kap. 1 § Förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB). Exempelvis har vi arbetat för 
att stärka vår redovisning av könsuppdelad statistik 
samt bedömningar av verksamhetens resultat. 

Nyckelmål och måluppfyllelse 
per nyckelmål

Bedömningen av måluppfyllelsen redovisas med 
visuellt stöd genom färgerna grönt, blått och rött. 
Bedömningen ska ses i relation till myndighetens 
ambitionsnivå. En röd eller blå markering är inte 
liktydigt med ett dåligt resultat, utan betyder att 
resultatet inte motsvarar den nivå myndigheten 
eftersträvar. Nyckelmålen visar en mer långsiktig 
strävan och inte något vi når under ett verksam-
hetsår. En sammanfattande analys och bedömning 
avlämnas för vart och ett av nyckelmålen.  Detta 
baseras i hög grad på utfallet och återrapporte-
ringen av de indikatorer och aktiviteter som avser 
att spegla nyckelmålens väsentliga aspekter. Fördju-
pade analyser presenteras inom respektive verksam-
hets avsnitt. 

Resultatredovisning
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utmaningar, förutsättningar och strategier för att 
kunna utbilda alla elever, oavsett funktionsförmåga. 
Under 2020 har samverkanskontoren genomfört 
266 dialogmöten, främst med skolchefer. De har 
varit positiva till att myndigheten fokuserar på en 
strategisk nivå i samtalen.

Orsaken till att den sammanlagda bedömningen 
inte är högre än tillfredsställande är bland annat 
att den upplevda nyttan inom vårt specialpedago-
giska stöd; rådgivning och kompetensutveckling 
har minskat något sedan föregående år. Dock har vi 
bytt undersökningsmetod vilket försvårar jämförel-
ser bakåt. Antalet rådgivningsärenden, antal utred-
ningar och antal kurser har också minskat inom det 
specialpedagogiska stödet till följd av pandemin. På 
grund av den ökade arbetsbörda pandemin medfört 
har vi inte tagit fram en modell för att kunna följa 
elevers kunskapsutveckling i specialskolan som 
planerat. Uppdraget har omformats till att etablera 
tydligare strukturer för systematiskt kvalitetsarbete 
som är gemensamt för samtliga skolor.   

Analys av måluppfyllelse 2020
Måluppfyllelsen bedöms vara tillfredsställande för 
2020.  

Andelen elever i våra specialskolor som är behö-
riga till gymnasieskolan har ökat sedan föregående 
år. Andelen elever som har betyg i två respektive 
tre av huvudämnena ökar. Det betyder att vi lyck-
ats bättre med undervisningen i huvudämnena än 
tidigare. Grupperna är dock små och det kan finnas 
variationer i respektive avgångsklass.  

Även boendet i specialskolan är en del av lärmil-
jön. Elevenkäten visar att andelen elever i årskur-
serna 5–10 som upplever ett boende av hög kvalitet 
har ökat. Samtliga tillfrågade vårdnadshavare upp-
lever att deras barn trivs i boendet. Vi bedömer att 
ökningen speglar att den treåriga kompetensutveck-
lingsplanen som gjorts med medarbetare nu börjar 
ge avtryck i verksamheten. Resultatet i specialsko-
lans elevenkät visar att en stor majoritet av eleverna 
trivs på fritidshemmet.

Inom vårt specialpedagogiska stöd har vi etable-
rat 16 stycken samverkanskontor. De har i upp-
drag att fånga huvudmäns svagheter och styrkor, 

1 Vi skapar delaktighet i en tillgänglig och inkluderande lärmiljö 

Tillfredsställande

God:  Vid en sammanvägd bedömning är resultatet gott i förhållande till målformuleringarna  
och de intervall för bedömning som definierats för indikatorer

Tillfredsställande:  Vid en sammanvägd bedömning avviker resultatet inte väsentligt i förhållande till  
målformuleringarna och de intervall för bedömning som definierats för indikatorer

Ej tillfredsställande:  Vid en sammanvägd bedömning avviker resultatet väsentligt från den nivå som är önskvärd  
i förhållande till målformuleringarna och de intervall för bedömning som definierats för  
indikatorer

Måluppfyllelse



16 Årsredovisning 2020 • Specialpedagogiska skolmyndigheten

Målbild 2022 och måluppfyllelse

funktionsnedsättning ligger dock på en nivå som vi 
inte bedömer som tillfredsställande. 

Våra elevers upplevelse av en trygg och säker 
miljö i specialskolan har ökat och vi kan inte se 
statistiskt signifikanta skillnader mellan flickor och 
pojkar. Äldre elever är mindre trygga än yngre. Men 
vi vet inte varför. Genom exempelvis trygghetsvand-
ringar kan vi konkret fånga upp elevernas upplevel-
se av otrygghet. De åtgärder som genomförts med 
anledning av trygghetsvandringar kan ha bidragit 
till ökad trygghet. 

Vi har utvärderat vårt arbete inom jämställd-
hetsintegrering och ser att det har utvecklats. Vi 
har bland annat genomfört riktade insatser i vårt 
specialpedagogiska stöd, analyserat åtgärdsprogram 
i Specialskolan och utfört aktiviteter i vår interna 
verksamhet. 

med ungefär 31 procent över en treårsperiod. Även 
vår webbutik växer. Besöken har ökat ungefär 18 
procent sedan 2018. Ökningen bedöms dels bero 
på en större förekomst av distansundervisning dels 
att vi erbjudit digitala läromedel kostnadsfritt.

Antal användare av våra forskningsnyheter har 
också ökat under 2020. Vi har dels vidareutvecklat 
sidan om forskning och utveckling, dels ökat utbu-
det av nyheter. 

Under 2020 publicerade vi två FoU-skrifter, 
bland annat en om Elevhälsoarbete som vänder sig 
till skolhuvudmän, skolledare och elevhälsoperso-
nal. Vi har också sett i Skolportens rapportering att 
skriften varit den mest lästa på deras webbplats. 

Analys av måluppfyllelse 2020
Måluppfyllelsen bedöms vara god för 2020. 

Fler tar del av vår kunskap. Under pandemin har 
vi arbetat aktivt med att försöka nå ut med vårt 
stöd i våra digitala kanaler. Besöken till webbplat-
sen spsm.se har ökat ungefär 38 procent över en 
treårsperiod. Vi har också ökat vårt följarantal i 
sociala medier, sammanlagt nästan 70 procent över 
en treårsperiod. Sociala medier är ett sätt att närma 
oss lärare och specialpedagoger. Vi sprider rörligt 
innehåll och texter som belyser våra tjänster och 
goda exempel på tillgängliga lärmiljöer och del-
aktighet i undervisningen. Samma trend ser vi för 
webbtjänsten Hitta Läromedel där besöken ökat 

2 Våra beslut och stöd baseras på bästa tillgängliga kunskap 

Analys av måluppfyllelse 2020
Måluppfyllelsen bedöms vara god för 2020. 

SPSM har sedan 2019 ett strategiskt arbete för 
att öka alla medarbetares kunskaper om de mänsk-
liga rättigheterna och det ansvar som vi inom myn-
digheten har att respektera och omsätta dessa i alla 
våra uppgifter. Under år 2020 har vi arbetat med 
olika stödverktyg i utvecklingen av myndighetens 
rättighetsarbete; kollegial verksamhetsutveckling, 
främjande granskning, rättighetsbaserad skola och 
prövning av barnets bästa. 

Från och med år 2020 arbetar alla våra special-
skolor med modellen Rättighetsbaserad skola från 
UNICEF. Skolorna upplever att rättighetsbaserad 
skola ger ett bra sätt att strukturera upp barnrätts-
arbetet. Andel elever i specialskolan som känner 
till sina rättigheter som barn eller kopplat till sin 

God

3 Rättigheter främjas, tillvaratas och tillämpas 

God

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse



17Specialpedagogiska skolmyndigheten • Årsredovisning 2020

Målbild 2022 och måluppfyllelse

En utmaning för att kunna säkra att rättigheter 
främjas, tillvaratas och tillämpas är att kunskapen 
om skolgången för elever med funktionsnedsättning 
är mycket begränsad eftersom statistik saknas i stor 
utsträckning. Det innebär att utbildningssystemet 
inte har information om hur rättigheterna för barn, 

elever och vuxenstuderande med funktionsnedsätt-
ning blir tillgodosedda. Under året har vi drivit 
frågan om nationell statistik och även lämnat in en 
skrivelse till regeringen tillsammans med Myndig-
heten för delaktighet.

4 Vi har en framtidsorienterad och utmanande pedagogik 

Tillfredsställande

Analys av måluppfyllelse 2020
Måluppfyllelsen bedöms vara tillfredsställande för 
2020. 

När pandemin var ett faktum kunde vi ställa om 
till digitala insatser i vårt specialpedagogiska stöd. 
Vi fick fram information och stöd om undervisning 
på distans på vår webbplats. Fysiska kurser blev di-
gitala. Det blev också våra insatser mot läromedels-
förlag samt våra statsbidrag som stöder lärosäten, 
skolhuvudmän och andra utbildningsanordnare. 
Samtidigt som vi har ställt om snabbt för att lösa 
det behov som uppkom i och med pandemin, följer 
vi en långsiktig strategi för digitalisering. Vi har 
också genomfört digitala kompetensutvecklingsin-
satser för elever och personal på våra skolor. I våra 
skolor har vi övat inför en eventuell övergång till 
distansundervisning. 

För att sprida goda exempel och kunskap star-
tade vi podden Lika värde i maj 2019. Podden tar 
upp specialpedagogiska frågor och dilemman med 
myndighetens experter. Vi överträffade vårt mål-
värde för antalet nedladdningar under året. 

Vi har genomfört tre större regeringsuppdrag 
tillsammans med bland annat Skolverket. I arbe-
tet har vi bidragit med expertkompetens om våra 
målgruppers behov och förutsättningar och särskilt 
värnat om rättigheterna för elever med funktions-
nedsättning. 

Det senaste året har antalet elever i fjärrunder-
visningen ökat ytterligare och vi har nu 117 elever. 
Vi ser det som ett gott betyg att vi fyllt de platser vi 
har.  

Orsaken till att den sammanlagda bedömningen 
inte är högre än tillfredsställande är bland annat att 
vi inte hunnit längre avseende utvecklingen av vårt 
specialpedagogiska stöd. Vi vidareutvecklar och 
digitaliserar fortbildningar och förenklar de digitala 
kontaktvägarna med myndigheten. Arbetet pågår 
dock enligt plan. Vi har också genomfört webbsän-
da seminarier tillsammans med viktiga samverkans-
partners och intresseorganisationer. Tyvärr nådde vi 
inte vårt målvärde för antal visningar vilket också 
påverkar måluppfyllelsen. 

  

Måluppfyllelse
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utbildningsanordnare ansvarar för att sätta in rätt 
resurser i form av stöd där det bäst behövs för att 
skapa en likvärdig utbildning. 

Ett stöd från oss kan därför se olika ut eftersom 
det utgår från mottagarens olika behov. 

Utgångspunkten i stödet är att alla barn, elever 
och vuxenstuderande ska få en lärmiljö som ger 
bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett funk-
tionsförmåga.

Vårt specialpedagogiska stöd

Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd, genomför specialpedagogiska utredningar, 
svarar på frågor, erbjuder kompetensutveckling, utvecklar läromedel och fördelar 
statsbidrag. 

Specialpedagogiskt stöd

Vi verkar för att alla barn, elever och vuxenstude-
rande med funktionsnedsättning ska få tillgång till 
en likvärdig utbildning och annan verksamhet av 
god kvalitet i en trygg miljö.

Vår myndighet är en samarbetspartner och 
bidrar med kunskap och kompetens till förskolor, 
skolor och vuxenutbildningar i hela landet. 

Vårt stöd är ett komplement till skolhuvud-
mannens eller annan utbildningsanordnares egen 
förmåga att utveckla lärmiljön. Huvudman och 

Våra verksamheter

Specialpedagogisk utredning 

Specialpedagogisk utvecklingsverksamhet

Läromedel

Statsbidrag

Specialpedagogisk rådgivning Kompetensutveckling och stödmaterial 



19Specialpedagogiska skolmyndigheten • Årsredovisning 2020

Specialpedagogiskt stöd

Vårt specialpedagogiska stöd är ett viktigt samhälls-
uppdrag. Vi ska stödja skolor och skolhuvudmän. 
Stödet ska bidra till att våra målgrupper når målen 
för sin utbildning. Skolor och skolhuvudmän har 
rätt till ett likvärdigt stöd oavsett var i landet verk-
samheten finns. Därför är jag glad över att vi har 
tagit flera steg mot att göra vårt stöd mer tillgäng-
ligt och likvärdigt under 2020. Inriktningen för vår 
utveckling är följande:
• ett samlat tjänsteerbjudande: Vi ska erbjuda 

alla tjänster oavsett om man vänder sig till oss 
för specialpedagogiskt stöd i form av rådgivning 
eller utredning, kunskap via kurs eller utbild-
ning, läromedel eller ekonomiskt stöd

• en nationell kunskapsbank: Vi ska ge tillgång 
till all kunskap som vi har att erbjuda. För att 
säkra bästa möjliga kompetensmix krävs att vi 
arbetar på nya sätt

• ett proaktivt främjande och förebyggande 
stöd: Vi ska använda våra resurser optimalt. 
Därför måste vi analysera våra målgruppers be-
hov och förmågor och driva ett proaktivt, främ-
jande och förebyggande stöd utifrån analysen. 

Vi har anpassat oss under pandemin

Vi ställde om under pandemin
När pandemin var ett faktum ställde vi direkt om 
till digitala insatser. Vi publicerade information och 
stöd om att arbeta på distans på vår webbplats. Fy-
siska kurser blev digitala. Våra insatser mot lärome-
delsförlag samt våra statsbidrag som stöder lärosä-
ten, skolhuvudmän och andra utbildningsanordnare 
digitaliserades också. I år väljer vi att samredovisa 
resultatet av denna omställning i inledningen av 
detta avsnitt.

Utveckling av ett mer proaktivt stöd
Vi har under året etablerat 16 samverkanskontor 
runt om i landet. Samverkanskontoren har i upp-
drag att kartlägga skolhuvudmännens behov, natio-
nellt och regionalt. Jag ser att det det hjälper oss att 
ta steg i att arbeta mer proaktivt och förebyggande. 
Det visar också var vi behöver ”knacka på” och er-
bjuda vårt stöd. Vår strategi har varit att förstärka 
de stödinsatser som är lättillgängliga, så att våra 
intressenter enkelt och snabbt får stöd kring de frå-
gor som är aktuella. Det ger också utrymme för det 
proaktiva och uppsökande arbetet när behov finns.

Steg vi tagit för att stärka vårt stöd 
Vi ska använda våra resurser smart så att våra 
målgrupper får det stöd de behöver för att nå sina 
mål. Vårt utvecklingsarbete för att säkerställa en ef-
fektiv ärendehantering och resursplanering har tagit 
stora steg under året. Utgångspunkterna är gemen-
samma principer, kartläggning av inkomna ärenden 
och uppdrag samt skapandet av tvärfunktionella 
arbetsgrupper.

Vi har också fortsatt att utveckla våra webbase-
rade stöd och vårt digitala kursutbud så att det blir 
lättare för skolorna att använda och når ut till fler.

Åsa Vikström-Nilsson
Verksamhetsområdeschef, Specialpedagogiskt stöd

Vi har ett minst sagt annorlunda år bakom oss. Det har varit utmanande men också lärorikt. 
Vi tar vara på lärdomarna när vi vidareutvecklar våra arbetssätt.   
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Figur 2. Utvecklingen av antal följare sociala medier.

Källa: Linkedin, Facebook och Instagram. Antalet följare bör betrak-
tas som ungefärligt då det är dynamiskt värde

Antalet följare i sociala medier har totalt ökat un-
gefär 70 procent under en treårsperiod. Vi använder 
sociala medier för att dels belysa våra tjänster, dels 
ge goda exempel på tillgängliga lärmiljöer och del-
aktighet i undervisningen.

Vi delar kunskap i podden,  
tidningen och vodden Lika värde

Podden Lika värde tar upp specialpedagogiska 
frågor och dilemman med myndighetens experter. 
Hittills har 47 avsnitt publicerats varav 29 under 
2020. Vårt målvärde för 2020 var att podden skulle 
ha 35 000 unika nedladdningar. Utfallet blev 35 
868 stycken nedladdningar (cirka 13 000 2019. 
Podden startades under 2019) vilket vi bedömer 
som god måluppfyllelse. Eftersom frågorna ofta är 
tidlösa skapar nu antalet avsnitt en bank att hämta 
information ur. 

Digitalt stöd under pandemin  
 

Eftersom myndighetens medarbetare finns över hela 
landet har SPSM sedan länge arbetat digitalt och på 
distans. Under pandemin har vi utvecklat digitala 
sätt att möta skolans personal i väsentligt större 
utsträckning. I vårt utvecklingsarbete utgår vi från 
den kunskap om användarnas behov och beteenden 
som olika sorters data visar. 

Webbplatsen är vår  
viktigaste kanal 

Antalet användare på spsm.se har ökat med unge-
fär 38 procent över en treårsperiod. Målvärdet för 
2020 var 800 000 användare så vi bedömer resul-
tatet som god måluppfyllelse. Den 20 mars 2020 
publicerade vi information kring undervisning på 
distans på vår webbplats som ger stöd till skolorna 
i frågor kring distansundervisning för våra mål-
grupper. Sidorna har haft 23 897 användare under 
året. Vi ser att det främst är sidorna ”konkreta råd 
för undervisning på distans” och ”verktyg som stöd 
i distansundervisning” som använts. 

Figur 1. Utvecklingen av användare på spsm.se.

Källa: Google Analytics

Under 2020 fokuserade vi på digitaliseringens möjligheter i skolan. Pandemin krävde 
en snabb omställning för att få vårt stöd att fungera lika bra på distans. På vår webb-
plats publicerade vi råd och stöd till distansundervisning. Under pandemin erbjuder vi 
dessutom digitala läromedel kostnadsfritt. Vi sprider information om webbinnehållet 
både i sociala medier och via webbplatsen skolahemma.se som initierats av RISE, 
Research Institutes of Sweden.  
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Antalet användare av tjänsten Hitta läromedel 
har ökat med ungefär 31 procent jämfört med 
2019. Målvärdet var 255 000 användare, vi be-
dömer därför måluppfyllelsen som god. Ökningen 
antas dels bero på omfattande distansundervisning 
under pandemin och dels våra egna insatser för att 
nå ut med tjänsten. Vi har bland annat uppdaterat 
inspirationssidorna för gymnasieskolan, tagit fram 
tips om färdiga sökträffar och marknadsfört sök-
tjänsten via sociala medier.

Vår webbutik växer 
I webbutiken kan användarna nå läromedel som vi 
tagit fram och anpassningar som vi gjort av läro-
medel från andra förlag. Myndighetens rapporter, 
publikationer och stödmaterial finns också här. I 
webbutiken ansöker man också för att få anpass-
ningar av andra förlags läromedel.

Figur 4. Antal användare i webbutiken.

Källa: Google Analytics

Antalet användare i webbutiken har ökat med 
ungefär 18 procent jämfört med 2018. Ökningen 
tror vi dels beror på ökad förekomst av distans-
undervisning dels att vi erbjudit digitala läromedel 
kostnadsfritt. 

I tidningen Lika värde berättar vi om skolors och 
och lärares arbete och om hur vi stöttat dem i deras 
utveckling. Tidningen har kommit ut i fyra num-
mer med följande teman: Rättigheter i skolan, Stöd 
för utveckling, Läsa, skriva, räkna samt Skola på 
distans. 

Nytt för året är vodden Lika värde, en podd i 
videoformat om våra specialskolor. Vodden starta-
des i september och vänder sig till vårdnadshavare, 
skolpersonal och andra som stödjer barn som är 
döva eller har en hörselnedsättning.

Vodden är tolkad till talad svenska eller svenskt 
teckenspråk och har valbara svenska undertexter. 

Hitta läromedel 
Hitta läromedel är en informations- och söktjänst 
där vi samlar läromedel från flera olika förlag. 

Figur 3. Antal användare på Hitta läromedel.

Källa: Google Analytics 
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varit positiva till att myndigheten foku-
serar på en strategisk nivå i samtalen. 
Det förväntas leda till ett långsiktigt 
och hållbart stöd.  

Material från dialogmötena tillsam-
mans med modellen för kartläggning av 
huvudmännens behov av specialpeda-
gogiskt stöd utgör underlag för analy-
ser. Analyserna visar vilka styrkor och 
utmaningar huvudmännen i varje län 
har. Genom dialogmötena har vi fått en 
samlad bild av det specialpedagogiska 
stödet inom samtliga skolformer. Vi har 
kunnat identifiera utmaningar som hu-
vudmännen har i de olika skolformerna 
kring barn och elever med funktions-
nedsättningar. Men även vilka styrkor 
som kan lyftas fram som lärande exem-
pel för andra. 

Analyserna ger förutsättningar för 
oss att vara proaktiva i vårt stöd. Sam-
verkanskontoren har också arbetat med 

att ta tillvara och systematisera den kunskap om 
huvudmän som myndigheten har sedan tidigare.

Utifrån den samlade bilden av behoven föreslår 
vi lämpliga insatser från vårt specialpedagogiska 
stöd. Detta gör att det stöd vi ger på ett tydligare 
sätt kan svara mot de behov som finns i ett län. 
Samverkanskontoren har bland annat identifierat 
huvudmän som erbjuds ett proaktivt stöd i form av 
projektstödjare i samband med beviljad ansökan 
om bidrag för utvecklingsprojekt från SPSM.

Samverkanskontor Län
Kalmar Kalmar län
Växjö Kronobergs län
 Blekinge län
Göteborg Västra Götalands län
Gävle Gävleborgs län
Östersund Jämtlands län
Härnösand Västernorrlands län
Luleå Norrbottens län
Umeå Västerbottens län
Linköping Östergötlands län
 Södermanlands län
Västerås Dalarnas län
 Västmanlands län
Halmstad Hallands län
Jönköping Jönköpings län
Malmö Skåne län
Örebro Värmlands län
 Örebro län
Solna Stockholms län, 
 norra kommunerna
 Uppsala län 
Stockholm Stockholms län, 
 södra kommunerna
 Gotlands län

Härnösand

Örebro

Umeå

Luleå

Gävle

Östersund

Solna

Stockholm

Stockholm, 
(Gotland)

Västerås

Linköping

KalmarVäxjö

Göteborg

Halmstad

Jönköping

Malmö

Exempel på utmaningar hos  
huvudmännen:

• Särskilda undervisningsgrupper och  
resursskolor

• Långvarig ogiltig frånvaro
• Elevhälsoarbete
• Ekonomi

Samverkanskontor 

Myndigheten har under 2020 etablerat länsvisa samverkanskontor på 16 orter. 

Syftet med samverkanskontoren är att identifiera 
huvudmäns svagheter och styrkor, utmaningar, 
förutsättningar och strategier för att kunna utbilda 
alla elever, oavsett funktionsförmåga. Vi vill bidra 
till att stärka skolväsendets förmåga att skapa och 
organisera goda miljöer för lärande.

Med anledning av pandemin tog samverkans-
kontoren snabbt kontakt med skolhuvudmän och 
erbjöd specialpedagogiskt stöd för att minska de 
pedagogiska konsekvenserna av pandemin. Kon-
takterna riktades främst till gymnasieskolor och 
vuxenutbildning som bedriver fjärr- och distansun-
dervisning.  

Vi har tagit fram en modell för kartläggning av 
huvudmännens behov av specialpedagogiskt stöd. 
Och under 2020 har samverkanskontoren ge-
nomfört 266 dialogmöten med representanter för 
skolhuvudmän. Av dessa var 245 kommunala, 19 
fristående och 2 regionala. Ingen jämförelse bakåt 
kan göras då samverkanskontoren etablerades 
2020. I huvudsak har skolchefer deltagit. De har 



23Specialpedagogiska skolmyndigheten • Årsredovisning 2020

Specialpedagogiskt stöd

Myndigheten har 
ungefär 215 rådgivare 
anställda fördelade över 
hela landet. De flesta 
är utbildade specialpe-
dagoger och har olika 
erfarenheter och kom-
petenser. 

Uppdraget för Katarina Ekelund och hennes kol-
legor är att ge stöd i specialpedagogiska frågor 
och ge kompetensutveckling till förskolor, skolor 
och vuxenutbildningar i hela Sverige. Skolor 
vänder sig till SPSM med konkreta dilemman 
och de är just dessa frågor man arbetar med i ett 
rådärende. 

Ibland handlar det om att personalen behöver 
kompetensutveckling eller att elevhälsan behöver 
utveckla sitt arbete. Andra gånger om enskilda 
elevers specifika behov eller hur man kan arbeta 
med ledning och stimulans i en hel elevgrupp. 

”Allt syftar till att barn och elever ska få en 
tillgänglig lärmiljö och en likvärdig utbildning,” 
berättar Katarina. 

Rådärenden kan pågå olika länge.
”Jag har ärenden som pågått över ett år och 
andra som avslutas redan efter det första orien-
teringstillfället.”

Förutom rådgivningsuppdrag arbetar Kata-
rina med nätbaserade kurser om språkstörning 
och är sakkunnig inom matematiksvårigheter. 
Uppdragen för rådgivare varierar över tid. Det 
kan handla om att ta fram olika stödmaterial till 
webben, undersöka tillgängligheten i läromedel, 
samarbeta med andra myndigheter och/eller 
intresseorganisationer, föreläsa och arbeta med 
konferenser.

Hur skiljer det förändrade arbetssättet sig från 
hur du jobbade innan pandemin?
”Fördelen är ju effektiviteten. Man behöver inte 
resa till och från skolor och vi kan enklare och 
snabbare få kontakt med varandra. Men det är 
svårare att bygga relationer.”

Vad innebär det att vara  
rådgivare hos oss? 
Våra rådgivare har specialpedagogisk kom-
petens med en relevant examen från högsko-
la eller universitet. Förutom en bred pedago-
gisk kompetens inom lärprocesser har man 
ofta en fördjupad kunskap inom ett specifikt 
kunskapsområde eller en funktionsnedsätt-
ning.  

Våra rådgivare har erfarenhet av arbete 
med  komplexa specialpedagogiska fråge-
ställningar på individ- grupp- och organisa-
tionsnivå, ofta själva som lärare eller special-
pedagoger. 

Våra rådgivningsuppdrag har 
genomförts digitalt 

Vi ger stöd som stärker huvudmannens förmåga att 
skapa förutsättningar för likvärdighet, tillgänglig-
het och delaktighet. Rådgivningen sker i ett samspel 
mellan oss och huvudmannen. Den utgår från en 
förfrågan om specialpedagogiskt stöd från huvud-
mannen eller ett riktat erbjudande om stöd på vårt 
initiativ. Under pandemin har stödet givits i digitala 

möten. Det har möjliggjort snabbare återkoppling 
och tätare kontakter mellan rådgivare och skolhu-
vudmän. 

En rådgivningsinsats kan variera i tid. Det beror 
dels på komplexiteten, dels på vilken nivå i huvud-
mannens organisation som stödet behövs. 

Ofta behövs stöd för att öka kompetensen i 
frågor kring hur lärmiljön kan utvecklas. Det gäl-
ler såväl enskilda barns som elevers, gruppers eller 
hela skolors lärmiljö. Insatser kan handla om att 

Specialpedagogisk rådgivning
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utveckla det pedagogiska arbetssättet satt i relation 
till anpassningar och särskilt stöd till elever med 
funktionsnedsättning. I samtliga rådgivningsinsatser 
undersöker vi om barnet, eleven eller den stude-
rande fått uttrycka sin åsikt. 

Vår bedömning är att allt fler insatser handlar 
om organisatoriska frågor av övergripande karak-
tär som till exempel att utveckla ett elevhälsoteams 
tvärprofessionella arbete. 

Figur 5. Antal nya och aktiva specialpedagogiska 
rådgivningsuppdrag.

Källa: W3D3
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Figur 6. Andel rådgivningsuppdrag fördelade på kön.*

*83 ärenden som inte kategoriserats har exkluderats ur
beräkningen.

Andelen nya förfrågningar om specialpedago-
gisk rådgivning har minskat med cirka 12 procent 
i jämförelse med föregående år. Vi bedömer att det 
beror på pandemin. Förskolors och skolors möj-
ligheter att ta emot vårt stöd har varierat eftersom 
pandemin krävt en omställning av verksamheterna. 
Insatser har i vissa fall flyttats fram till ett senare 
tillfälle eftersom skolhuvudmännen behövt arbeta 
med omställningen eller för att barnet eller eleven 
tillhört en riskgrupp. 

Största delen av förfrågningarna handlar om poj-
kars situation, 47 procent (47, 46), som förra året. 
Andelen flickor utgör 21 procent (20, 22) vilken 
ökat något sen förra året och blandade grupper 
utgör 32 procent (33, 32), vilken minskat något sen 
förra året. 

Vi vet att många av de elever i grund- och gym-
nasieskolan som har en problematisk skolfrånvaro 
även har en funktionsnedsättning.1 Detta blir tyd-
ligt i många av våra rådgivningsuppdrag där fokus 
ofta ligger på hur vi kan förebygga frånvaro och 
främja närvaro i skolan. Vi bedömer att samverkan 
med elevhälsan leder till att stödet får större effekt. 

1 Borg & Carlsson Kendall, Utanförskap i skolan  (2018) 
Gren-Landell, Främja närvaro  (2018)

Toppbetyg och självständighet
Under hösten 2020 hölls ett nätverksmöte 
kring en elev med blindhet. Vi har följt eleven i 
många år och gett specialpedagogiskt stöd till 
både honom och hans lärare. Han går nu fjärde 
och sista året på gymnasiet och det går mycket 
bra. Skolan och eleven har kunnat mötas i de 
utmaningar som uppstått. De har hittat strate-
gier för att hantera utmaningarna. De har även 
arbetat bort behovet av elevassistent och eleven 
är, enligt egen önskan, helt självständig. Eleven 
slutar till sommaren och går ut med toppbetyg.

Fördelningen utgående från 
funktionsnedsättning har 
knappt förändrats 
Rådgivningsuppdrag kategoriseras så långt som 
möjligt i termer av huvudsaklig funktionsnedsätt-
ning, kön och skolform.   
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Tabell 1. Den totala andelen frågeställningar i rådgivningsuppdragen kategoriserade utifrån  
funktionsnedsättningar.

2018 2019 2020

Antal frågeställningar 3 765 3 803 3 105*

Funktionsnedsättning
Andel uppdrag 
i procent

Andel uppdrag 
i procent

Andel uppdrag
 i procent

Dövblindhet 2 2 2

Dövhet/hörselnedsättning 3 3 3

Övergripande 11 16 15

Förvärvad hjärnskada 0 0 0

Kombination av funktionsnedsättningar 25 23 24

Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi 2 2 2

Matematiksvårigheter 1 1 1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 20 19 20

Rörelsehinder 2 2 2

Synnedsättning 11 12 13

Tal- och språksvårigheter 10 11 10

Intellektuell funktionsnedsättning 3 4 4

Övriga funktionsnedsättningar 10 5 4

Totalt 100 100 100

Källa: W3D3
*83 ärenden som inte kategoriserats har exkluderats ur beräkningen.

Rådgivningsuppdragens fördelning på funktions-
nedsättning har knappt förändrats de tre senaste 
åren. Den största kategorin av förfrågningar gäl-
ler kombinationer av funktionsnedsättningar. I 53 
procent av uppdragen inom kategorin kombina-
tioner av funktionsnedsättningar är tal, språk och 
kommunikation en av funktionsnedsättningarna 
och i 51 procent av uppdragen i samma kategori är 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) en 
av funktionsnedsättningarna.  

Av enskilda funktionsnedsättningar får vi flest 
förfrågningar om neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar (NPF). Synnedsättning är fjärde största 
kategorin bland våra uppdrag. Det är en liten grupp 
i samhället som har denna funktionsnedsättning 
vilket kan vara en bidragande orsak till att vi får 
många förfrågningar när skolan saknar kompetens 
om synnedsättning. Det blir ofta uppdrag som vi 
följer under längre tid. 

Alla blir lite trötta i det här läget. Både elever 
och lärare. Och då kanske det finns en risk att 
man släpper på vissa saker. Så det kollegiala 
samarbetet är jätteviktigt, och att skolledning-
en stöttar det. Och det är viktigt att vi i skol-
myndigheterna också finns som stöd. 
 – Helene Fägerblad, rådgivare från SPSM, i 
podden Lika värde avsnitt 29 om undervisning 
på distans.
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Flest förfrågningar från  
obligatoriska skolformer  

Figur 7. Andel rådgivningsuppdrag  
fördelat på skolformer. 

Källa: W3D3 

Tabell 2. Andelen rådgivningsuppdrag fördelade på kön och funktionsnedsättning.

2019 2020*

Antal rådgivningsuppdrag 767 1 767 1 269 665 1 453 987

Funktionsnedsättning

Andel 
uppdrag 
flickor

Andel 
uppdrag 
pojkar

Andel 
uppdrag 
blandade 
grupper

Andel 
uppdrag 
flickor

Andel 
uppdrag 
pojkar

Andel 
uppdrag 
blandade 
grupper

Dövblindhet 4 2 0 3 2 0

Dövhet/hörselnedsättning 4 3 2 4 2 2

Övergripande 4 3 42 4 4 40

Förvärvad hjärnskada 1 1 0 1 0 0

Kombination av funktionsnedsättningar 29 28 14 27 29 17

Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi 1 2 2 2 2 2

Matematiksvårigheter 1 1 1 1 1 1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 14 26 13 13 27 14

Rörelsehinder 3 3 1 3 2 1

Synnedsättning 23 14 2 26 13 3

Tal- och språksvårigheter 10 11 10 9 11 9

Intellektuell funktionsnedsättning 3 2 7 3 2 7

Övriga funktionsnedsättningar 4 5 6 4 5 4

Totalt 100 100 100 100 100 100

*83 ärenden som inte kategoriserats har exkluderats ur beräkningen. 

Källa: W3D3 

När vi delar upp statistiken på enskilda funk-
tionsnedsättningar ser vi att fördelningen mellan 
pojkar och flickor är ganska lika överlag. Kombi-
nation av funktionsnedsättningar är den största 
kategorin både för flickor och pojkar. Dock avviker 
två kategorier markant; neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF) är näst störst för pojkar 
och synnedsättning är näst störst för flickor. Detta 
förhållande är oförändrat från föregående år. 

Under 2020 har vi ökat vårt fokus på flick-
ors situation i rådgivningsärenden och i kurser. I 
arbetet med tillgänglig lärmiljö inkluderas flickors 
situation och frågan lyfts aktivt i interna initiativ 
och i samverkan med den övergripande elevhälsan. 
I vårt digitala studiematerial om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF) hänvisar vi specifikt 
till föreläsningar om flickors situation.  0 %
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Figur 8. Antal frågor till fråga en rådgivare och  
användare av frågor och svar.

Källa: Servicedesk plus och Google Analytics

kanskontorens kontakter med dem. Samverkans-
kontoren har gjort en kartläggning av fristående 
skolhuvudmän i landet för att vårt erbjudande ska 
kunna ta hänsyn till antal skolenheter och geogra-
fisk spridning i landet.

Fråga en rådgivare

För att underlätta för våra intressenter och mål-
grupper att komma i kontakt med oss finns tjänsten 
Fråga en rådgivare. Där kan man få svar på ange-
lägna frågor via telefon eller e-post. 

Under 2020 minskade antalet frågor ungefär 9 
procent jämfört med 2019. Årets resultat står dock 
i paritet med 2018. Detta följer trenden för vår öv-
riga rådgivning under pandemin. Frågor som kom-
mer in till tjänsten Fråga en rådgivare dokumente-
ras och bildar tillsammans med svaren underlag till 
vår kunskapsbank Frågor och svar på webben.

Vi får som tidigare år, flest förfrågningar om stöd 
från de obligatoriska skolformerna. Inom denna ka-
tegori kommer 84 procent (84) av förfrågningarna 
från grundskolan, 10 procent (10) från grundsär-
skolan och 4 procent (5) från förskoleklass. Reste-
rande andel kommer från våra egna specialskolor.

När det gäller fördelningen av inkomna för-
frågningar mellan kommunala och fristående 
verksamheter så är de fristående verksamheterna 
underrepresenterade, totalt sett kommer bara un-
gefär 19 procent av alla förfrågningar från fristå-
ende huvudmän. Exempelvis kommer 44 procent 
av förfrågningarna om förskolan från fristående 
skolhuvudman, 15 procent av förfrågningarna om 
grundskolan från fristående skolhuvudman och 
26 procent av förfrågningarna om gymnasiet från 
fristående skolhuvudman. 

Siffrorna indikerar att fristående skolhuvudmän 
har en lägre benägenhet att söka stöd från oss och 
att vi inte fullt ut lyckats nå ut till dem. Vi har 
därför tagit fram en strategi för att öka samver-

kommer in till Fråga en rådgivare gäller inte indivi-
der och går inte att härleda till kön. För de frågor 
som rört individer är den största andelen pojkar. 
Detta följer samma mönster som i vår rådgivning 
och utredning. Vi har inte haft möjlighet att redo-
visa statistiken könsuppdelat tidigare år, därför sker 
ingen jämförelse. I kategorin generell fråga redo-
visas de frågor som inte gällt individer och därför 
inte kan redovisas utifrån kön. 

Antalet användare av våra Frågor och svar på web-
ben ökade med ungefär 18 procent under samma 
period. Det visar att vårt arbete för att utveckla vår 
hjälp till självhjälp i specialpedagogiska frågor gett 
resultat. Kunskapsbanken ger alla skolor samma 
möjlighet att ta del av den delen av vårt specialpe-
dagogiska stöd. Det underlättar ett proaktivt arbete 
på skolorna.

En betydande andel av de förfrågningar som 
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vuxenstuderande med funktionsnedsättning får ett 
bättre och snabbare stöd. Under året har modell 
och arbetssätt tagits fram och pilotstudier genom-
förts. Arbetet fortsätter även 2021.      

Tabell 3. Den totala andelen inkomna frågor till Fråga en rådgivare som är 
kategoriserade efter funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning
2018

Andel frågor  
i procent

2019
Andel frågor  

i procent

2020
Andel frågor  

i procent

Dövblindhet 0 0 0

Dövhet/hörselnedsättning 5 5 4

Funktionsnedsättning övergripande 4 6 8

Förvärvad hjärnskada 0 1 1

Kombination av funktionsnedsättningar 10 10 11

Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi 15 14 15

Matematiksvårigheter 4 3 3

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 27 27 24

Rörelsehinder 4 4 3

Synnedsättning 7 6 7

Tal- och språksvårigheter 12 13 11

Intellektuell funktionsnedsättning 8 7 9

Övriga funktionsnedsättningar 4 4 4

Totalt 100 100 100

I denna tabell har 770 frågor som inte rört funktionsnedsättningar exkluderats. Det kan exempelvis vara frågor om 
distansundervisning eller frågor om antagning till specialskolan. 

Källa: Servicedesk plus 

Vilka ställer frågor till Fråga en rådgivare?
De tre största frågeställarna till fråga en rådgivare 
är specialpedagog 28 procent (27), vårdnadsha-
vare 21 procent (21) och pedagog 16 procent (16). 
Fördelningen har legat relativt konstant även om  
andelen specialpedagoger har ökat något. 

Specialpedagogen ska utveckla skolans miljöer 
för lärande på individ-, grupp- och skolnivå samt 

Vi ser en minskning i andelen ärenden som rör 
neuropsykiatriska funktionsnesättningar (NPF) och 
tal- och språk medan frågor om bland annat över-
gripande uppdrag, kombinationer av funktionsned-
sättningar samt intellektuell funtionsnedsättning 
ökar. Minskningen inom NPF och tal- och språk 
skulle kunna vara kopplad till att dessa är två av 
våra tre mest använda studiepaket.   

Utveckling av en väg in till det  
specialpedagogiska stödet
För att stärka våra förutsättningar att använda den 
samlade kompetensen inom det specialpedagogiska 
stödet utvecklar vi en väg in till vårt specialpeda-
gogiska stöd. Det ska bidra till att barn, elever och 

De tre mest besökta frågorna på 
Frågor och svar 2020 var:

1. Vad är impressiv och expressiv  
språkstörning?

2. Vad är skillnaden mellan pedagogisk  
kartläggning och pedagogisk utredning?

3. Vad innefattas i begreppet lärmiljö?

hitta balansen mellan den enskilda elevens och hela 
skolans behov. En annan stor grupp frågeställare är 
vårdnadshavare. 

Vi ser att det finns ett behov av information och 
stöd till vårdnadshavare som de inte kan få på an-
nat sätt.  
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Uppföljning och effekter av rådgivning
I arbetet med årets utvärdering har vi skickat en 
enkät till mottagare av vårt specialpedagogiska stöd 
under året, tre månader efter avslutad insats. Totalt 
har 228 personer svarat på enkäten när det gäl-
ler rådgivningsuppdrag vilket utgör en ungefärlig 
svarsfrekvens på drygt 30 procent. De som svarat är 
oftast specialpedagoger och rektorer men också lä-
rare och skolchefer. Förra året använde vi en mindre 
telefonintervju (37 personer) vilket gör att resultaten 
mellan åren inte är fullt ut jämförbara. Som vi skrev 
i förra årets årsredovisning tror vi att det högre 
resultatet förra året kan ha påverkats av undersök-
ningsmetoden. 

178 personer, 78 procent (90 eller 33 personer 
2019), uppger under året att insatsen i ganska stor, 
eller stor utsträckning bidragit till en positiv ut-
veckling i deras arbete. För årets sista tertial, då vi 
helt och hållet genomfört våra rådgivningsinsatser 
digitalt, ökade motsvarande procentsats till 81 pro-
cent. Övervägande del av respondenterna anger att 
kontakten med SPSM lett till nya perspektiv.  

År 2014–2018 använde man en enkät, men med 
andra undersökningsfrågor. Under dessa år bedöm-
des nyttan för organisationen och pedagogen alltid 
vara omkring 70 procent. 

Eftersom målet sattes till 90 procent är årets 
resultat att betrakta som ej tillfredsställande. Men 
resultatet ligger i paritet med tidigare år. 

Respondenterna fick möjligheten att beskriva i 
fritext vad insatsen lett till. 13 av 28 svar lyfte fram 
att de fått en utomståendes perspektiv och bekräftelse. 

Ett fritextsvar där vi haft ett  
professionellt bemötande och god  
service 

Det kändes som ett proffsigt stöd. Kunniga 
och duktiga på sin sak. Ni hade också ett 
bra bemötande mot personalen och ni 
visade förståelse för lärarens komplexa 
uppdrag. 

Jag upplever det dock att ni ibland lägger 
er på en för låg nivå när ni pratar med oss 
på skolorna samt att ni upprepar det ni 
sagt. 

Ett exempel på ett fritextsvar där vi  
inte mött mottagarens förväntningar 

Övriga lyfte bland annat fram att de fått ny eller 
fördjupad kunskap, nya arbetssätt, metoder och 
verktyg eller fått stöd i att genomföra insatser eller 
projekt. 

Vi samlade också in fritextsvar gällande hur man 
uppfattade vårt stöd. Av 70 fritextsvar var ungefär 
75 procent positiva, 16 procent negativa och 9 pro-
cent neutrala.  De positiva svaren lyfter oftast fram 
professionellt bemötande, god service och värdet av 
att möta våra kompetenta rådgivare. I de negativa 
svaren lyfter respondenterna fram att rådgivaren 
inte svarade mot förväntningarna.  
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Figur 11. Andel pågående utredningar 2020 fördelat 
på kön.

Figur 10. Antal pågående uppdrag om specialpeda-
gogiska utredningar fördelade på resurscenter.

Källa: W3D3

En förskola eller skola som har beviljats specialpedagogiskt stöd, kan få en special-
pedagogisk utredning. En utredning kan bli aktuell om den bidrar till att svara på de 
pedagogiska frågeställningarna kring barnet eller eleven.

En specialpedagogisk utredning innehåller en 
kartläggning av omgivningen, individuella faktorer 
hos barnet eller eleven. Vi utreder också samspelet 
mellan miljön och barnet eller eleven. 

Våra resurscenter gör specialpedagogisk utred-
ning för barn eller elever 

• med synnedsättning med eller utan ytterligare 
funktionsnedsättning 

• med grav språkstörning 
• som är döva eller har hörselnedsättning i  

kombination med utvecklingsstörning 
• med dövblindhet.

Resurscenter gör specialpedagogiska  
utredningar
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I slutet av 2020 hade vi 151 pågående ärenden 
om specialpedagogisk utredning. Av dem är 34 
beslutade under 2020. En stor skillnad mot 2019 är 
att flera av de pågående ärendena är vilande. Det är 
en konsekvens av pandemin. En specialpedagogisk 
utredning förutsätter att vi kan närvara. Utred-
ningen kräver observationer och samtal med barn, 
elever, personal och vårdnadshavare. Vi bedömer 
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att arbetsättet inte går att förena med Folkhälso-
myndighetens rekommendationer. Därför kan vi 
inte redovisa vår måluppfyllelse avseende upplevd 
nytta av våra specialpedagogiska utredningar.

Övervikt på specialpedagogisk utredning 
för pojkar
Könsfördelningen på utredningar följer de senaste 
årens2 mönster. Detta förhållande gäller för samt-
liga resurscenter. Allra störst övervikt på pojkar är 
det i utredningar av tal och språk (75 procent poj-
kar). Förklaringarna till de här förhållandena kan 
vara flera. Det är något vanligare med språkstör-
ning hos pojkar än hos flickor.3 De barn och elever 
som får utredning på Resurscenter tal och språk 
har en komplex problematik. Många har ytterligare 
funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska 
området. Studier visar att sådana diagnoser, som 
adhd och autism, förekommer oftare hos pojkar.4 

2 2019: flickor 36 procent och pojkar 64 procent; 2018: flickor 40 procent 
och pojkar 60 procent; 

3 Tomblin et al (1997). Prevalence of specific language impairment in 
kindergarten children. Journal of Speech, Language, and Hearing 
Research, 40(6), 1245-1260

4 ADHD hos flickor, SBU-rapport 174

Flest förfrågningar från de obligatoriska 
skolformerna

Figur 12. Andel specialpedagogiska utredningar 
fördelat på skolform.

Källa: W3D3

Fördelningen mellan skolformerna är förvän-
tad eftersom elever befinner sig i de obligatoriska 
skolformerna under cirka tio års tid. Ofta upptäcks 
elevers svårigheter innan de börjar i gymnasiet och 
de utreds därför under grundskoletiden vilket är 
positivt för eleven som kan få stöd i ett tidigt skede.  
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Vi erbjuder allt från riktade träffar som behandlar ett specifikt tema, till stora 
konferenser.

Figur 13. Andel deltagare i kompetensutveckling per 
skolform.  

Källa: Aktivitetsdatabasen 

Fördelningen av antal deltagare från de olika 
skolformerna har varit relativt konstant under de 
senaste åren. Vi har ett större antal deltagare från 
grundskolan då den har flest verksamma. Vårt 
utbud är fortfarande inriktat så att det de flesta 
aktiviteterna vänder sig till dem som är verksamma 
inom grundskolan. 

Lärare, rektorer, skolhuvudmän, elevhälsopersonal 
och övrig skolpersonal kan ta del av vårt utbud av 
kompetensutvecklande aktiviteter som riktar sig till 
personal inom alla skolformer. Vi medverkar också 
som sakkunniga i kompetensutveckling som ar-
rangeras av andra. Inom resurscenterverksamheten 
har vi ett särskilt uppdrag att informera och utbilda 
lärare, annan personal och vårdnadshavare.

Figur 12. Antal deltagare i kompetensutveckling.

Källa: Aktivitetsdatabasen

I jämförelse med föregående år har antalet aktivite-
ter och deltagare nästan halverats detta år vilket är 
en följd av pandemin. Flera av våra fysiska kurser 
och tematräffar ställdes in under våren i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Under hösten erbjöd vi motsvarande innehåll ge-
nom nätbaserade kurser och digitala tematräffar. Vi 
samlar inte in uppgifter om deltagarnas kön, därför 
kan inte könsuppdelad statistik presenteras.
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Stödmaterial 
fungerar som källor till kunskap oavsett 
tillvägagångssätt. 

Studiepaket 
är självinstruerande material som bygger på 
kollegialt lärande.

Våra tre mest efterfrågade stödmaterial  
och studiepaket är:

1. Studiepaket NPF, neuropsykiatriska  
funktionsnedsättningar 

2. Stödmaterial förskola
3. Studiepaket språkstörning

Tabell 4. Andel anordnade kompetensutvecklande 
aktiviteter i procent rörande pedagogiska konse-
kvenser av funktionsnedsättningar fördelade på 
funktionsnedsättningsområde.

Funktionsnedsättning
2018

Andel i   
procent

2019
Andel i   
procent

2020
Andel i 
procent

Funktionsnedsättningar 
övergripande 11 14 10

Dövblindhet 3 2 2

Dövhet/hörselnedsättning 12 14 5

Förvärvad hjärnskada 2 0 2

Läs- och skrivsvårigheter 3 1 5

Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 7 12 5

Rörelsehinder 3 2 4

Synnedsättning 34 25 26

Tal, språk och  
kommunikation 13 16 21

Intellektuell  
funktionsnedsättning 6 10 14

Matematiksvårigheter 2 0 4

Övriga  
funktionsnedsättningar 4 4 2

Totalt 100 100 100

Källa: Aktivitetsdatabasen 

Eftersom antalet aktiviteter minskat i år pga att 
fysiska kurser ställts in under pandemin blir fördel-
ningen av antal aktiviteter per funktionsnedsättning 
avvikande från tidigare år. På grund av denna åtgärd 
motsvaras inte förändringen av antal aktiviteter per 
funktionsnedsättning av förändringar i efterfrågan. 
Det blir också svårare att titta på utvecklingen från 
föregående år. Vi har erbjudit flest kurser inom syn 
samt tal, språk och kommunikation. 

Vi utvecklar också vårt erbjudande av kompe-
tensutveckling genom en ny modell för innehåll och 
organisation samt nya arbetssätt. Modellen och 
arbetssättet bygger på kund- och kunskapsbehov 
samt bästa tillgängliga kunskap för att erbjuda ett 
likvärdigt kursutbud över landet. Detta utvecklings-
arbete fortsätter även under 2021. 

Nätbaserade kurser om språkstörning
Kurserna ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och 
kunskapsbyggande. I januari lanserade vi nya nät-
baserade kurser för förskola, obligatoriska skol-
former samt gymnasie- och vuxenutbildning. Den 
digitala formen har gett goda förutsättningar för 
stor spridning över hela landet. Under året har vi 
mött 647 deltagare fördelat på 28 kurser. 

Elevhälsa
Den nätbaserade kursen ”Att höja skolans elevhäl-
sokompetens” startade för sjätte året i rad. Kursen 
har haft drygt 800 deltagare under året.  

I oktober anordnade vi webbinariet Utveckla 
skolans elevhälsoarbete med hjälp av Stödmaterial 
elevhälsa. 

Stödmaterial och studiepaket
På vår webbplats finns flera nya och uppdaterade 
stödmaterial och studiepaket. De ska stödja skol-
huvudmän och andra verksamma inom skolan att 
möta barn, elever och vuxna med funktionsnedsätt-
ning. 
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Här följer några exempel på våra studiepaket och 
stödmaterial. 

Studiepaket NPF, neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar
Studiepaketet vänder sig i första hand till personal 
som möter barn och elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar i sitt pedagogiska arbete, 
från förskola till gymnasiet. Innehållet är även 
överförbart till arbetet med andra barn och elever i 
uppmärksamhets- och samspelssvårigheter.

Stödmaterial förskola 
För att främja tidiga stödinsatser har vi utvecklat 
Stödmaterial förskola. Det vänder sig till personal 
som arbetar i förskolan, som pedagog, rektor eller 
specialpedagog.

Studiepaket språkstörning
Studiepaketet är ett webbaserat studiepaket för 
förskola, obligatoriska skolformer samt gymna-
sie- och vuxenutbildning. Studiepaketet innehåller 
filmer samt ett flertal texter och ligger till grund 
för nätbaserade baskurser om språkstörning. Som 
komplement till studiepaketet har vi producerat 
fyra poddavsnitt där olika personer samtalar om 
språkstörning, dess konsekvenser och tänkbara 
stödinsatser. På spsm.se finns även skriften ”Att 
undervisa elever med språkstörning i förskola och 
skola” på svenska och engelska.

Uppföljning och effekter av  
kompetensutveckling
I årets utvärdering har vi för första gången, som ett 
komplement till kursutvärderingarna, använt oss 
av en enkät som skickats till deltagare i vår externa 
kompetensutveckling, tre månader efter avslutad 
kurs. De som svarat är företrädesvis specialpedago-
ger och rektorer men också lärare och skolchefer. 
520 personer, 74 procent, uppger att kompetensut-
vecklingsinsatsen i ganska stor, eller stor utsträck-
ning bidragit till en positiv utveckling i deras arbete. 

År 2014–2018 använde man en enkät, men då 
med andra undersökningsfrågor. Under dessa år 
instämde alltid omkring 71 procent av deltagarna 
att kursen bidragit till att ge elever med funktions-

nedsättning möjligheter att utvecklas. Eftersom 
målvärdet sattes till 90 procent är årets resultat att 
betrakta som ej tillfredsställande. Samtidigt är det 
inget dåligt resultat, snarare ligger årets resultat i 
paritet med tidigare år. 

Respondenterna fick frågan vad kursen lett till.  
I de fall där man sett att kursen lett till något lyfter 
man bland annat fram ökat kollegialt lärande och 
samverkan, ny eller fördjupad kunskap eller nya 
arbetssätt, metoder och verktyg. Av 124 fritextsvar 
bedömde 33 procent att kursen inte lett till något. 
Oftast har det inte funnits tid eller rätt förutsätt-
ningar i deltagarnas organisationer, vilket ligger 
utanför vår kontroll.  

Vi samlade också in fritextsvar gällande hur man 
uppfattade kursen. Av 127 fritextsvar var ungefär 
59 procent positiva, 20 procent var negativa och 21 
procent var neutrala.  De positiva svaren lyfter fram 
att upplägg och innehåll varit bra. Även professio-
nellt bemötande, god service samt våra rådgivares 
kompetens bedöms som värdefullt. Vissa är också 
nöjda med att kursen genomförts på distans efter-
som det inte får lika stor påverkan på vardagen. I 
de negativa svaren lyfter respondenterna fram att 
de varit missnöjda med upplägget, genomförandet 
eller innehållet i kursen samt att kursen inte mött 
förväntningarna.

En faktor att bevaka är att svarsfrekvensen i en-
käten är låg, cirka 28 procent. Vissa i fritextsvaren 
uttrycker också att de inte vill svara på enkäter.  Vi 
tror att det beror på det ansträngda läget i skolsve-
rige under pandemin. 

Ett fritextsvar där vi haft ett  
professionellt bemötande och god  
service 

Jag har rekommenderat andra skolor eller 
elevhälsoteam att gå er fortbildning. 

Det som presenterades varpå en så basic 
nivå för skolledare och elevhälsa att vi 
känner att vi redan passerat denna nivå 
av kunskap. 

Ett exempel på ett fritextsvar där vi  
inte mött mottagarens förväntningar 
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Antal utvecklade läromedel varierar från år till 
år. Förlagen söker bidrag till produktion utifrån de 
behov som vi beskriver, men också utifrån sina egna 
utvecklingsplaner. Under 2020 har 48 produktions-
stödsprojekt totalt genererat 95 beställningsbara 
läromedel.

Tabell 5. Läromedel utvecklade genom  
produktionsstöd.

Totalt antal läromedel utvecklade genom produktionsstöd

2018 2019 2020

97 81 95

Källa: W3D3

Främja tillgången till läromedel 
genom att producera och  
anpassa själva
För att ta ställning till vilka läromedel som vi ska 
producera utgår vi från de önskemål vi får in från 
lärare. Därefter prioriterar vi efter vilka skolformer, 
ämnen och ämnesområden som har flest och störst 
behov. Många gånger kan vi utforma läromedlen så 
att de passar för fler än en målgrupp.

Vårt uppdrag är att främja och informera om tillgången till läromedel för barn,  
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi utvecklar, anpassar, framställer 
och distribuerar läromedel när behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella 
läromedelsmarknaden. Information om vårt främjande arbete genom Hitta Läro-
medel och Webbutiken hittar du i avsnittet ”Digitalt stöd under pandemin”.

Läromedel

Främja tillgången till läromedel 
genom produktionsstöd

Vårt främjande arbete gäller både läromedelsråd-
givning och ekonomiskt stöd. Läromedelsförlagen 
ansöker om det ekonomiska stödet. Stöd kan ges 
för hela eller delar av produktionen av tillgängliga 
läromedel. 

Idag har vi kontakt med cirka 80 (90) lärome-
delsförlag, dels genom vårt främjande arbete och 
dels i arbetet med söktjänsten Hitta läromedel. I 
kontakten med förlagen beskriver vi våra målgrup-
per och berättar om deras behov. 

Vi lyfter även fram behovet av en universell 
utformning av läromedel eftersom det innebär 
tillgänglighet för många. Som ett kompletterande 
stöd har vi sammanställt rekommendationer som 
ökar möjligheten att hantera, komma åt, förstå och 
använda innehållet.

Universell utformning betyder sådan utform-
ning av produkter, miljöer, program och tjäns-
ter att de ska kunna användas av alla i största 
möjliga utsträckning utan behov av anpassning 
eller specialutformning Begreppet förstärker 
vikten av tillgänglighet och användbarhet.
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Läromedelsutveckling

Vi utvecklar läromedel som vi har förlagsrätt till. 
Det kan vara tryckt, digitalt eller laborativt mate-
rial som eleven direkt kan använda eller ett klass-
rumsnära material till pedagoger. 

Tabell 6. Antal utvecklade läromedel.

Antal utvecklade läromedel 

2018 2019 2020

25 20 23

Källa: W3D3. 

Läromedlen kan skilja sig åt i antal, komplexitet 
och omfång mellan olika år.

Läromedel för elever med  
hörselnedsättning
Idag finns det ungefär 33 läromedel utvecklade för 
webben, varav 3 tagits fram under 2020. Lärome-
dlen finns under rubriken Läromedel på svenskt 
teckenspråk på vår webbplats. Antalet användare 
har ökat markant jämfört med 2019, från 13 010 
till 33 606 för 2020. Ökningen beror delvis på den 
större omfattningen av distansundervisning under 
året och att vi erbjuder digitala läromedel kostnads-
fritt under pandemin. 

SPSM Play innehåller 254 teckenspråkiga filmer 
med valbara undertextning och tal. Den har utökats 
med 51 nya filmer under året. 

Läromedel för elever med synnedsättning
Vi anpassar förlagsutgivna läromedel för punkt-
skriftsläsande elever. Målet är att elever med svår 
synnedsättning eller blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. 
Vi anpassar även nationella prov, bedömningsstöd 
och kartläggningsmaterial för punktskriftsläsande 
elever. 

Taktila bilder är en del av den pedagogiska anpass-
ningen. Vi har anpassat 214 (232, 158) produkter 
under 2020. Till varje anpassat läromedel skrivs en 
läraranvisning för att ge information om vilka an-
passningar som har gjorts och hur man kan arbeta 
med det anpassade läromedlet i klassrummet. 

Pictogram, Ritade tecken och Bliss 
Pictogram är ett visuellt språk som är utvecklat för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Varje bild står för ett ord eller ett begrepp. Bilderna 
finns i vår webbtjänst Pictogram.

Vi tar fram ritade bilder på tecken som följer det 
svenska teckenspråket. Dessa finns i vår webbtjänst 
Ritade tecken.

En taktil bild av Coronavirus.

Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndighetenPictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pictogram.se © Specialpedagogiska skolmyndigheten
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Bliss är ett symbolspråk som används av elever som 
är i behov av alternativ och kompletterande kom-
munikation (AKK). Bliss kan användas genom vår 
webbtjänst Bliss Online.

Läromedel för elever med andra  
funktionsnedsättningar 
15 av de 23 nya läromedelsprodukter som tagits 
fram 2020 gäller i huvudsak för elever i grundsär-
skolan och gymnasiesärskolan. 

Grundsärskolan med inriktning ämnesområden 
eller det individuella programmet på gymnasies-
ärskolan är de enda skolformerna där eleverna 
inte läser ämnen utan istället läser ämnesområden. 
Eftersom få kommersiella läromedelsförlag produ-
cerar läromedel i ämnesområden har vi prioriterat 
att producera läromedel för dessa skolformer. 

Distribution av läromedel

Tabell 7. Antal beställda och distribuerade läromedel.

Antal beställda och distribuerade läromedel

2018 2019 2020

Egenutvecklade läromedel 19 583 16 656 15 808

Anpassade läromedel 1 009 986 1 058

Totalt 20 592 17 642 16 866

Källa: UBW 
Jämförelsetalen från 2018 och 2019 har justerats på grund av att  
licenser för Bliss, Pictogram och ritade tecken räknats bort. De är 
inte att betrakta som läromedel. 

I tabellen redovisas efterfrågan som effektmått, 
illustrerat av antal beställda och distribuerade 
produkter. Efterfrågan ses som en effekt av att ett 
läromedel framställts av myndigheten. Hur vi infor-
merar om läromedel har inverkan på denna effekt. 

Hur vi samverkar 
Några av våra viktiga samarbetspartner är de barn, 
elever och lärare som under året varit involverade i 
vår produktion av läromedel. 

Vi samverkar med externa aktörer för att säker-
ställa att våra användare känner sig trygga med den 
digitala miljön och kan använda resurserna opti-
malt. För att främja innovation samverkar vi med 
bland annat Myndigheten för tillgängliga medier 
(MTM), Utbildningsradion (UR), Post- och telesty-
relsen (PTS), SIS, Edtech, Myndigheten för press tv 
och radio, KTH, Lunds universitet, Örebro univer-
sitet och Punktskriftsnämnden. 

Ett prioriterat område är arbetet med riktlinjer 
och standarder utifrån principerna för universell ut-
formning. I detta arbete är det viktigt att samverka 
med Skolverket och Skolinspektionen. 
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Statsbidrag

Vi fördelar statsbidrag till individer och utbildningsanordnare. Bidragen ska möjlig-
göra och underlätta studier för personer med funktionsnedsättning och i vissa fall för 
deras anhöriga. Vi fördelar bidrag inom ramen för de fem anslag som presenteras i 
tabellen nedan. 

Tabell 8. Statsbidrag. Ansökt och förbrukat bidrag per anslag under de senaste tre åren.

Anslag

2018 2019 2020

Antal Belopp 
(tkr)

Antal Belopp 
(tkr)

Antal Belopp 
(tkr)

Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbild-
ning i teckenspråk/Statsbidrag till utbildning   
(15:1:5 ap 4.1)1 

Ansökt 5 15 604 5 17 720 5 16 631 

Utfall 5 13 916 5 13 9722 5 10 374

Statligt stöd till särskild utbildning i gymna-
sieskolan/omvårdnadsinsatser (16:1:6 ap 1)

Ansökt 4 68 138 4 70 370 4 66 413

Utfall 4 63 823 4 68 758 4 58 632

Särskilda insatser inom skolområdet  
(16:1:15 ap 1) Innefattar bidrag till utbild-
ningsanordnare avseende regionala  
utbildningsinsatser, särskild undervisning på 
sjukhus, utvecklingsprojekt och mellanår för 
elever med grav synnedsättning.

Ansökt 369 396 247 445 477 928 507 564 561

Utfall 237 163 418 196 162 844 189 162 970

Bidrag till vissa studier (16:1:17 ap 1)
Innefattar bidrag till studerande inom folk-
bildningen och kommunal vuxenutbildning 
samt till elever inom kommunal vuxenutbild-
ning som särskild utbildning.

Ansökt 660 28 517 610 27 384 478 25 278

Utfall 622 16 418 561 14 441 447 6 199

Särskilt utbildningsstöd (17:14:4 ap 1)
Innefattar bidrag till folkhögskolor, universi-
tet och högskola samt bidrag till synskadades 
riksförbund för att underlätta studier för 
personer med funktionshinder.

Ansökt3 142 188 219 143 199 651 141 207 122

Utfall 142 182 010 143 190 8324 141 192 6795 

Totalt ansökt 1 180 696 725 1 207 793 053 1 135 880 005

Totalt utfall 1 010 439 585 909 450 847 786 430 854

Under 2020 inkom totalt cirka 1 100 ansökningar 
och vi betalade sammanlagt ut cirka 431 miljoner 
kronor i statsbidrag. Bidraget till omvårdnadsinsat-
ser på riksgymnasier för elever med rörelsehinder 
och bidrag till viss föräldrautbildning i teckenspråk

1 1 Ap 4.2 och ap 5 administreras och handläggs av CSN.

2 Inklusive nyttjad anslagskredit om 56 tkr

3 Det ansökta beloppet som redovisas i tabellen avser bidragsgrundande 
kostnader för bidragen. Det faktiskt ansökta beloppet är högre.

4 Inklusive nyttjad anslagskredit om 494 tkr.

5 Inklusive nyttjad anslagskredit om 15 tkr

fördelas till en relativt oförändrad grupp utbild-
ningsanordnare varje år. Övriga bidrag riktar sig till 
större och mer föränderliga grupper. 

Det är vanligt att ansökt och förbrukat belopp 
(utfall) skiljer sig åt. I de fall redovisningen skiljer 
sig från uppskattningen i beviljad ansökan, korrige-
rar vi bidragets storlek.

Vi kan se att totalt utbetalt statsbidrag är lägre 
under 2020 än under föregående år, även om den 
totala ansökta summan har ökat under flera år. Den 
främsta anledningen till skillnaderna mellan ansökt 
bidrag och utfall, är att ansökta medel överstiger 
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tillgängliga medel. Under 2020 hade myndigheten 
ca 460 miljoner kronor att fördela. Det finns även 
vissa skillnader mellan ansökt bidrag och förbru-
kat bidrag. Det beror på att våra bidragsmottagare 
inte kunnat genomföra vissa planerade insatser 
under pandemin och därför återbetalat medel till 
SPSM. Flera utbildningsanordnare har ställt om 
för att genomföra insatser digitalt eller utifrån 
rådande direktiv från Folkhälsomyndigheten, men 
trots detta kvarstår en påverkan på både kostnader 
och genomförda insatser. Undantaget är bidrag till 
universitet och högskolor inom anslaget Särskilt ut-
bildningsstöd, där kostnaderna6 och antalet studen-
ter (se avsnitt Särskilt utbildningsstöd) som behöver 
stöd ökat i jämförelse med 2019.

När det gäller anslaget Särskilda insatser inom 
skolområdet är antalet ansökningar för bidrag 
till utvecklingsprojekt mycket högre än vad vi 
har medel att bevilja. Kännedom om bidraget till 
utvecklingsprojekt är god bland skolhuvudmän-
nen och antalet ansökningar till utvecklingsprojekt 
har ökat under flera år. Eftersom medlen inte har 
ökat med samma takt som efterfrågan har vi bara 
haft möjlighet att bevilja cirka 35 procent av alla 
inkomna projektansökningar. Vi tar kontakt med 
dem som fått avslag och erbjuder specialpedago-
giskt stöd.

Uppföljning och effekter av 
statsbidrag

Vi följer upp hur bidragen används genom bidrags-
mottagarnas återrapportering, våra verksamhets-
besök samt aggregerad statistik för jämförelser och 
analyser.

Vi inhämtar också uppgifter via enkäter, inter-
vjuer och dialogmöten med våra målgrupper och 
andra som på olika sätt berörs av våra bidrag. Vi 
har haft dialoger med bidragsmottagare, huvud-
män, lärosäten och utbildningsanordnare för att 
stimulera distansundervisning och anpassningar av 
verksamheten med anledning av pandemin.

Därför vet vi att behovet av stöd till elever och 
studerande med funktionsnedsättning är stort. Vi 
kan se att våra bidrag gör skillnad. Vissa bidrag 
påverkar våra målgrupper direkt, andra ger förut-

6 2020: ansökt belopp 8 508 tkr 2019: ansökt belopp 7 500 tkr.

sättningar till utbildningsanordnare, verksamhets-
ansvariga och nära anhöriga att ge våra målgrupper 
stöd. 

Bidrag till kostnader vid viss  
föräldrautbildning i teckenspråk,  
Statsbidrag till utbildning 
Vi ger bidrag till utbildningsanordnare av teck-
enspråksutbildning för vissa föräldrar. Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) administrerar enskilda 
bidrag till de föräldrar som deltar. 

Fem utbildningsanordnare har fått bidrag till att 
bedriva teckenspråksutbildning för föräldrar. 309 
föräldrar har deltagit i utbildningen och har sam-
manlagt läst 7 559 kurstimmar. Antalet föräldrar 
som går utbildningen har minskat avsevärt under 
2020 och det totala antalet kurstimmar som har ge-
nomförts är betydligt lägre jämfört med 2019.7 Det 
beror också på pandemin. Majoriteten av föräld-
rarna (63 procent) som deltagit i föräldrautbildning 
i teckenspråk under 2020 är kvinnor, vilket över-
ensstämmer med hur könsfördelningen sett ut även 
tidigare år.8 Vi har uppmuntrat utbildningsanord-
narna att ställa om till digital undervisning. Kurs-
deltagarna har erbjudits en provperiod för att testa 
det digitala formatet, utan att deltagarens begränsa-
de antal kurstimmar avräknas. Men många kurser 
ställs in. Att inte ses fysiskt, att inte ha tillgång till 
bra digitala verktyg eller brist på barntillsyn är 
exempel på skäl till att föräldrar avstår. 

7 2019: 433 deltagande föräldrar 11 808 kurstimmar.

8 2019: 64 procent kvinnor och 36 procent män. 2018: 62 procent kvinnor 
och 38 procent män.

Utbildningsanordnare har uppmuntrats av 
SPSM till att ställa om till digital undervisning, 
men trots detta har många kurser fått ställas 
in. 
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Särskild undervisning på sjukhus 
37 verksamheter har fått bidrag för att bedriva 
särskild undervisning på sjukhus för totalt 5 888 
elever, vilket är en relativt stor minskning av elever 
jämfört med 2019.11 Vad minskningen beror på 
är inte klarlagt men av verksamheternas redovis-
ningar har pandemin både påverkat elevunderlaget 
på sjukhusen och förutsättningarna för att bedriva 
sjukhusundervisning. 

Regionala utbildningsinsatser 
22 verksamheter (varav en verksamhet som har be-
drivit förberedande studier för elever med grav syn-
nedsättning) har fått bidrag för att bedriva regiona-
la utbildningsinsatser för totalt 1 045 elever, vilket 
är något färre elever än 201912 men skillnaden är 
inte anmärkningsvärt stor. Vi kan se att det inom 
bidrag till regionala utbildningsinsatser (57 procent 
pojkar) respektive utvecklingsprojekt (52 procent 
pojkar) är fler pojkar som tar del av insatserna 
medan det inom bidrag till sjukhusundervisning är 
en högre andel flickor (53 procent) som tar del av 
insatserna. Fördelningen liknar i stort tidigare år 
men andelen flickor har ökat något inom regionala 
utbildningsinsatser och sjukhusundervisningen. 

11  2019: 9 095 elever 2018: 7 610 elever

12  2019: 1 195 elever 2018: 1 234 elever

Särskilda insatser inom skolområdet
När det gäller särskilda insatser på skolområdet 
kan vi se att de stödinsatser som bidraget finansie-
rar ger stöd till vissa elever i form av sjukhusunder-
visning, anpassad undervisning eller förberedande 
studier. Bidrag beviljas också för utvecklingsprojekt 
till gagn för barn och elever med funktionsnedsätt-
ning. 

Statligt stöd till särskild utbildning  
i gymnasieskolan för omvårdnadsinsatser
Vi ger statsbidrag och administrerar ersättning till 
riksgymnasier för rörelsehindrade som finns på fyra 
olika orter i Sverige. Statsbidraget och ersättningen 
finansierar omvårdnadsinsatser i form av habilite-
ring och anpassat elevhemsboende som möjliggör 
gymnasiestudier för elever med svåra rörelsehinder. 
Samtliga fyra huvudmän för riksgymnasier för rö-
relsehindrade har fått bidrag för att tillhandahålla 
habilitering och elevhem. Vid början av läsåret i au-
gusti 2020 gick 116 elever utbildningen och fick ha-
bilitering, varav 46 bodde på elevhem. Under 2020 
har färre ungdomar studerat på rörelsehinderanpas-
sad utbildning och antalet elever inom habilitering 
och elevhem har därför minskat.9 Antalet elever i 
elevhemmen är färre jämfört med läsåret innan, vil-
ket tyder på att minskningen främst omfattar elever 
som inte har pendlingsavstånd till skolan. De flesta 
av eleverna på utbildningen tillhör riskgrupper i 
pandemin, vilket kan ha haft en viss inverkan på 
antalet ansökningar inför läsårets början i augusti 
2020. Majoriteten av eleverna (58 procent) på ut-
bildningen och inom habiliteringsinsatserna är män. 
På elevhemmet är könsfördelningen mer jämn även 
om männen är aningen fler (52 procent). Könsför-
delningen inom habilitering och elevhem har blivit 
något jämnare jämfört med tidigare år.10

Under 2020 genomförde vi en enkätundersök-
ning bland elever på riksgymnasierna för rörelse-
hindrade. Resultatet visar att eleverna i hög grad är 
nöjda med stödet från både habilitering och elev-
hem. 

9 Läsår 2019–20: 121 elever inom habilitering varav 54 även med elevhem. 
Läsår 2018–19: 117 elever inom habilitering varav 54 även med elevhem. 

10 Könsfördelning läsår 2019–20: Habilitering 41 procent kvinnor och 59 
procent män, elevhem 48 procent kvinnor och 52 procent män. Könsför-
delning läsår 2018–19: Habilitering 40 procent kvinnor och 60 procent 
män, elevhem 43 procent kvinnor och 57 procent män.

Eleverna är i hög grad nöjda med stödet från 
både habilitering och elevhem.

Hela verksamhetsområdet samverkar kring 
hanteringen av SIS-bidrag, vilket medger att 
delar av bidraget kan riktas mot de områden 
och mottagare som vi ser har ett särskilt stort 
behov av vårt stöd. 
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Bidrag till vissa studier
928 deltagare med funktionsnedsättning eller anhö-
riga till personer med funktionsnedsättning har fått 
bidrag under kortare studier. Statistiken visar att 
antalet deltagare med bidrag på kortare kurser har 
minskat kraftigt under 2020.14 

122 studerande inom kommunal vuxenutbild-
ning som särskild utbildning har fått bidrag under 
studier. Antalet är färre än föregående år.15 Majori-
teten av deltagare i kortare studier är kvinnor (59 
procent), i likhet med tidigare år.16 När det gäller 
studerande inom kommunal vuxenutbildning som 
särskild utbildning, är fördelningen jämn mellan 
könen (51 procent kvinnor, 49 procent män). Tidi-
gare har det även här funnits en viss överrepresen-
tation av kvinnor men denna har successivt minskat 
under åren.17 

14   Antal deltagare med bidrag på kortare kurser 2019: 5 294 deltagare, 
2018: 6 238 deltagare.

15   Elever med bidrag inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbild-
ning 2019:135 studerande, 2018: 127 deltagare.

16   2019: Kvinnor 58 procent, män 42 procent 2018: Kvinnor 58 procent, 
män 42 procent.

17   Könsfördelning 2019: Kvinnor 56 procent, män 44 procent. 2018: 
Kvinnor 57 procent, män 43 procent.

Utvecklingsprojekt 
130 (134) utvecklingsprojekt beviljades bidrag 
2020. Antalet beviljade utvecklingsprojekt är färre 
än året innan, medan kostnadstäckningen i projekt 
som beviljas bidrag har ökat något.13 I uppfölj-
ningen av 2019 års projekt uppskattade 41 procent 
av projektgrupperna att man nått samtliga uppsatta 
mål och 58 procent att man delvis uppnått sina 
uppsatta mål. Andelen som uppskattar att man nått 
samtliga mål ökade lite jämfört med 2018. Majori-
teten av de genomförda projekten har genomförts i 
grundskolan, eller i grundskolan tillsammans med 
en annan skolform, som till exempel förskolan. 

Hela verksamhetsområdet samverkar i hantering-
en av SIS-bidrag, vilket medger att delar av bidraget 
kan riktas mot de områden och mottagare som vi 
ser har ett särskilt stort behov av vårt stöd. Förslag 
till prioriteringar utreds och föreslås av myndighe-
tens samverkanskontor. Vissa utvecklingsprojekt 
kan särskilt prioriteras och genomföras med ett 
kombinerat stöd från SPSM i form av både bidrag 
och projektstödjare. Fem utvecklingsprojekt bevilja-
des SIS-bidrag i kombination med stöd från SPSM i 
själva projektgenomförandet under 2020.

13   Beviljade projekt 2019: 134. Kostnadstäckning 2020: 73 procent.   
Kostnadstäckning 2019: 69 procent.     

En skola för alla
Ett gott exempel på ett utvecklingsprojekt till 
gagn för barn och elever med funktionsnedsätt-
ning genomfördes av Säters kommun. Målet 
med projektet var att hitta bra strategier för 
att möta alla elever i undervisningen och öka 
tryggheten på skolan. Deras arbetssätt var rund-
vandring i skolans olika lärmiljöer, kontinuerlig 
veckoträff med arbetslagen för att förtydliga 
lärmiljöns betydelse samt att arbeta aktivt med 
att öka kunskapen om neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar och språkstörning.  

Det huvudsakliga resultatet av projektet är 
att man genom en medveten satsning har fått en 
djupare förståelse och ett ökat samarbete hos 
pedagogerna, som visar sig som en mer sam-
manhållen skola med tydlig struktur och trygg-
hetskänsla. Man har även fått en ökad kunskap 
hos pedagogerna om miljöns och deras egen 
betydelse för lyckad inkludering.
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Under pandemin har vi tagit beslut om fortsatt 
ersättning till eleverna i kommunal vuxenutbildning 
som särskild utbildning. Det innebär att eleverna 
fått ersättning baserat på planerad undervisning, 
även i de fall där delar av undervisningen ställts in, 
eftersom bidraget ofta utgör elevernas enda in-
komstkälla under studietiden.

Särskilt utbildningsstöd
Bidrag till särskilt utbildningsstöd finansierar olika 
stödinsatser och stödpersoner för kursdeltagare och 
studerande med funktionsnedsättningar på folk-
högskola, universitet och högskola. Producerade 
studiematerial ger anpassat stöd till elever med syn-
nedsättning inom studieförbund och folkhögskola. 

125 folkhögskolor har tagit del av bidrag för 
särskilt utbildningsstöd, 9 928 kursdeltagare med 
funktionsnedsättning har fått stöd av stödperson på 
folkhögskola. Det innebär en minskning gentemot 
2019.18 Många korta kurser har ställts in under 
pandemin. Samtidigt har kostnaderna för stödper-
soner ökat, vilket enligt många skolor beror på att 
omfattningen på deltagares stödbehov har ökat. 

15 högskolor och universitet har tagit del av 
bidrag för särskilt utbildningsstöd. Bidraget har 
resulterat i att 1 980 studerande på universitet el-
ler högskola med rörelsehinder, neuropsykiatrisk 
eller psykisk funktionsnedsättning har fått stöd av 
mentor vid anteckningar eller vid förflyttning under 
studier. Antalet studenter som får stöd via bidraget . 
till universitet och högskolor har ökat jämfört med 
2019.19 En del lärosäten har uppgett att de aldrig 
fått så många ansökningar om stöd som inför som-
marens och höstens kurser och att detta sannolikt 
beror på att undervisningen skett på distans. 

18   Antalet kursdeltagare på folkhögskola som har fått stöd av stödperson 
2019: 11 897 deltagare, 2018: 12 136

19   Antalet studenter som fått stöd via bidraget till universitet och högskolor 
2019: 1 639 studenter. 2018: 1591

67 procent av de studerande som får stöd på 
universitet och högskola är kvinnor. Andelen kvin-
nor har ökat under de senaste åren.20 När det gäller 
studerande som får stöd av stödperson på folkhög-
skola, är fördelningen jämnare (52 procent kvin-
nor) och stämmer väl överens med hur fördelningen 
sett ut tidigare år.21 Könsfördelningen motsvarar i 
grova drag den generella könsfördelningen inom 
folkhögskola respektive högskoleutbildning. 

1535 anpassade studiematerial har producerats 
till elever med synnedsättning inom studieförbund 
och folkhögskola vilket är en minskning gentemot 
2019.22 Antalet anpassade studiematerial var dock 
ovanligt högt under 2019, då två specifika studie-
cirklar ledde till en tillfällig ökad efterfrågan på 
anpassade läromedel. 

I samband med handläggningen av bidrag till 
folkhögskolorna har vi även uppdraget att handläg-
ga det förstärkningsbidrag som Folkbildningsrådet 
sedan beslutar om och betalar ut.

20   Andel kvinnor 2019: 63 procent. Andel kvinnor 2018: 62 procent.

21  Andel kvinnor 2019: 51 procent. Andel kvinnor 2018: 52 procent.

22  2019: 2 490 anpassade studiematerial.

Särskilt utbildningsstöd finansierar och stärker 
förutsättningarna för kursdeltagare och stude-
rande med funktionsnedsättningar på folkhög-
skola, universitet och högskola. 

Barn och unga i Härnösand drömmer.  
Härnösands konsthall 14 februari–5 mars 2020.  
Kristinaskolans elever ställer ut konstverk om teckenspråk.
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Följande slutsatser har dragits av utvärderarna
• Utbildningsinsatser leder till förväntade  

effekter.
• Deltagarna har goda förutsättningar men tak-

ten ansågs vara för hög.
• Insatsen bidrar till en djupare förståelse.
• En etablerad modell för kompetensutveckling-

en som fungerar.
• Insatsen är inte konstruerad för att skapa av-

tryck på deltagande skolors organisation.
• Insatsen ger inte långsiktiga effekter.

Nytt breddat uppdrag
Tidigare delredovisning påvisade behov av att er-
bjuda utbildning av specialpedagogik
för fler målgrupper. I december 2019 fick Skolver-
ket och SPSM ett ersättningsuppdrag. Det innebär 
att förskollärare och lärare i förskolan, förskole-
klassen, grundskolan, sameskolan, utbildning vid 
särskilda ungdomshem, gymnasieskolan och kom-
munal vuxenutbildning kommer kunna genomföra 
Specialpedagogik för lärande hösten 2021. Syftet är 
att stärka den specialpedagogiska kompetensen.

Specialpedagogik för lärande

Skolverket och SPSM har ett gemensamt uppdrag 
(U2018/03106/S) att ansvara för genomförandet 
av kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik 
för lärande. Insatsen riktar sig till alla legitimerade 
lärare i grundskolan, i motsvarande utbildning 
vid särskilda ungdomshem och i sameskolan med 
prioritering av lärare i grundskolans årskurs 7–9.  
Skolverket ska också svara för handledarutbildning 
riktad till behöriga speciallärare och specialpedago-
ger som arbetar mot grundskola.

Vi bidrar med vår specialistkompetens om peda-
gogiska konsekvenser av olika funktionsnedsätt-
ningar. 

Specialpedagogik för lärande syftar till att stärka 
den specialpedagogiska kompetensen generellt i 
skolan. Målet är att fler elever får ökade möjlighe-
ter att nå skolans mål och kunskapskrav och att 
utvecklas så långt som möjligt.

Utvärdering
Göteborgs universitet och Strategirådet AB genom-
förde en utvärdering 2020 av den insatsomgång 
som pågick under läsåret 2018/19.

Återrapportering av regeringsuppdrag 

Under året har vi arbetat med två regeringsuppdrag som sker i samverkan med 
Skolverket: Specialpedagogik för lärande och Läsa, skriva, räkna – garanti för tidiga 
insatser. Dessutom redovisar vi en återrapportering rörande uppföljning av analyser 
och insatser för att utveckla folkhögskolornas lärmiljöer.
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Läsa, skriva, räkna – en garanti 
för tidiga stödinsatser

Vi har genomfört ett gemensamt regerings-
uppdrag som avslutades vid årsskiftet 2020/21 
(U2018/02959/S). Syftet med garantin är att elever 
ska få rätt stöd för att utvecklas inom områdena 
svenska och matematik. Vi har tagit fram stöd 
framförallt när det gäller läs- och skrivsvårigheter, 
matematiksvårigheter och språkstörning så att alla 
elever ges möjlighet att få rätt stöd i rätt tid.
Under 2020 har vi:

• tagit fram två stödmaterial
• genomfört webbseminarier 
• publicerat artiklar där skolor berättar om hur 

de genomfört garantin 
• tagit fram tre processtöd till rektorer och skol-

chefer, specialpedagoger och speciallärare samt 
förskollärare och lärare. (Varav två är fram-
tagna tillsammans med Skolverket)

• informerat i sociala medier och på webbplatser.

Det går att läsa mer om detta uppdrag och våra 
insatser i redovisningen till regeringen.23 
Det är i nuläget för tidigt att följa upp och mäta 
effekter. Istället följer vi Skolinspektionens arbete i 
deras uppdrag24 att följa upp och utvärdera garan-
tins första tre år.

23  Skolverket U2018/02959/S

24  Skolinspektionen U2018/03704/S

Återrapporteringskrav från 
Kammarkollegiets reglerings-
brev avseende anslag 14:4 
inom utgiftsområde 17: Upp-
följning av analyser och insat-
ser för att utveckla folkhög-
skolornas lärmiljöer

Inom anslaget särskilt utbildningsstöd finns 
möjlighet att fördela bidrag för analys och 
utveckling av folkhögskolornas lärmiljöer för 
deltagare med funktionsnedsättning. Sedan 
2019 har folkhögskolor haft möjlighet att söka 
bidrag för kompetensutveckling i syfte att ut-
veckla lärmiljön. 

Under 2020 fördelade vi 945 tkr (1 399 tkr)
till 39 skolor i syfte att utveckla folkhögsko-
lornas lärmiljöer. Samtliga bidrag har använts 
till kompetensutvecklingsinsatser för att öka 
kunskapen hos folkhögskolornas personal som 
möter deltagare med funktionsnedsättning. 
Folkhögskolorna har genomfört sammanlagt 57 
kompetensutvecklingsinsatser med hjälp av de 
fördelade bidragen. Totalt har ca 1 000 delta-
gare tagit del av insatserna, varav viss personal 
kan ha förekommit som deltagare i flera insat-
ser. Majoriteten är lärare och stödpersoner, men 
även kökspersonal och administrativ personal 
har deltagit i insatser. Majoriteten av insatserna 
har syftat till att öka kunskaperna inom psykisk 
och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

I uppföljningen av fördelat bidrag 2020 
uppskattade folkhögskolorna att 93 procent av 
de genomförda insatserna helt eller delvis lett 
till en förbättring av lärmiljön för deltagare med 
funktionsnedsättning. 

Antalet folkhögskolor som tagit del av bidra-
get har minskat under 2020. Flera skolor har 
meddelat att de inte kunnat genomföra plane-
rade insatser till följd av pandemin. 

I uppföljningen av fördelat bidrag 2020  
uppskattade folkhögskolorna att 93 procent 
av de genomförda insatserna helt eller delvis 
lett till en utveckling av lärmiljön.
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Kostnader specialpedagogiskt stöd

Tabell 9. Kostnader specialpedagogiskt stöd.

 2018 2019 2020

Specialpedagogiska insatser  

Specialpedagogisk 
rådgivning

197 568 202 983 203 418

Extern kompetens- 
utveckling inkl. stödmtrl.

118 972 95 735 88 221

Specialpedagogiska 
utredningar

26 776 26 148 22 159

Summa 343 316 324 866 313 798

  

Läromedel 

Egen utveckling och 
anpassning

53 848 58 959 64 496

Läromedelsinformation 8 778 8 555 4 639

Främjande och 
produktionsstödsarbete

8 946 8 035 9 928

Summa 71 572 75 549 79 063

  

Statsbidrag

Viss föräldrautbildning 
i teckenspråk   

3 143 2 981 2 920

Statligt stöd till särskild ut-
bildning i gymnasieskolan/ 
Omvårdnadsinsatser   

2 269 2 104 4 088

Särskilda insatser inom 
skolområdet   

12 244 5 437 4 283

Bidrag till vissa studier   3 665 3 332 2 726

Särskilt utbildningsstöd   5 236 3 683 5 451

Summa 26 557 17 537 19 468

   

TOTALT 441 445 417 952 412 329

Analys av kostnadsutveckling 

Verksamhetsområdets totala kostnader har minskat 
i jämförelse med tidigare år. Det största skälet är 
att verksamhetens resekostnader minskat kraftigt. 
En bidragande orsak är också att verksamheten på 
grund av den förändrade kostnadsbilden burit en 
lägre andel av myndighetsövergripande kostnader 
än föregående år. Se även avsnitt Ekonomisk redo-
visning.

När det gäller specialpedagogiska insatser, har 
resor inom verksamheten ställts in som en konse-
kvens av rådande pandemi. Insatserna inom speci-
alpedagogisk rådgivning och utredning har istället 
ställt om till digital form i mötet med målgrupperna, 
vilket inneburit tydligt minskade kostnader.

Kostnaderna för extern kompetensutveckling 
inklusive stödmaterial har minskat med cirka 8 
procent jämfört med tidigare år. Detta beror på att 
planerade fysiska kurser och tematräffar under vå-
ren fick ställas in och att motsvarande innehåll inför 
hösten ställdes om och erbjöds i digitalt format. Det 
arbete som påbörjades föregående år med att priori-
tera nätbaserade kurser har gjort det enklare att nå 
ut med ett likvärdigt stöd. De resurser som kunnat 
frigöras i och med detta, har använts i det pågående 
utvecklingsprojektet för vår externa kompetensut-
veckling.

Arbetet med egenutvecklade läromedel samt 
främjande arbete och produktionsstöd har ökat i 
omfattning. Samtidigt har läromedelsinformation 
minskat i omfattning i och med att tjänsterna till 
stor del digitaliserats, tjänsten Hitta läromedel är nu 
färdigutvecklad och i full drift.

Statsbidragsverksamheten har under 2020 arbetat 
mycket med verksamhetsutveckling för att effektivi-
sera bidragshanteringen på ett hållbart sätt, framfö-
rallt avseende omvårdnadsinsatser på riksgymnasier 
för rörelsehindrade och och särskilt utbildningsstöd. 

Enligt 3 kap. 1 § Förordningen om årsredovis ning 
och budgetunderlag (FÅB) så ska myndigheter redo-
visa antal och styckkostnaden för handlägg ningen 
av ärendeslag som omfattar ett stort antal ärenden. 
Inom statsbidrag har vi, under 2020, handlagt 1135 
ärenden. Vi har valt att inte redovisa en styckkost-
nad per ärende för handläggningen. Dels eftersom 
mängden ärenden inom de olika anslagen varierar 
stort, mellan 4 och 507 ärenden per anslag. Dels ef-
tersom hanteringen och bedöm ningen varierar stort 
mellan de olika bidragen inom respektive anslag. 
Vår bedömning är att styckkostnad i detta samman-
hang på grund av de stora olikheterna inte skulle 
bidra till en rättvisande bild av verksamheten.
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Utåtriktad utbildning
Vi erbjuder utbildning i svenskt teckenspråk till 
• elever som är döva eller har hörselnedsättning 

och som går grundskolan
• syskon till döva och hörselskadade barn och 

barn till döva föräldrar (CODA, Children Of  
Deaf Adults).

Den utåtriktade utbildningen genomförs i form 
av deltidsutbildning eller fjärrundervisning, eller 
en kombination av detta. Utbildningen sker i  
nära samarbete med de regionala skolorna och 
Åsbackaskolan.

Elevhälsa
Alla våra skolor har elevhälsoteam. Dessutom har 
vi i vissa skolor exempelvis logoped och fysiotera-
peut. Allt utifrån målgruppens behov.

Elevboende
De elever som har lång restid till våra skolor kan 
bo i elevboende under skolveckorna. Utbildning, 
elevresor och boende kostar inget för elevens 
familj.  

Regionala skolor
I våra regionala skolor går elever som är döva  
eller har hörselnedsättning.
• Kristinaskolan i Härnösand
• Birgittaskolan i Örebro
• Manillaskolan i Stockholm
• Vänerskolan i Vänersborg
• Östervångskolan i Lund
Skolorna tar emot elever inom sina egna  
upptagningsområden.

Hällsboskolor – nationella skolor
Här går elever med grav språkstörning.
• Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm
• Hällsboskolan Mälarhöjden i Stockholm
• Hällsboskolan Umeå i Umeå
Skolorna tar emot elever från hela landet.

Ekeskolan
Här går elever med synnedsättning i kombination 
med ytterligare funktionsnedsättning. Skolan finns 
i Örebro och tar emot elever från hela landet.

Åsbackaskolan
Här går elever som är döva eller har hörselned-
sättning i kombination med utvecklingsstörning 
samt elever med medfödd eller tidigt förvärvad 
dövblindhet. Skolan finns i Örebro och tar emot 
elever från hela landet.

Elever som tillhör någon av specialskolans mål-
grupper kan ansöka om att få sin utbildning hos 
oss. Ansökan hanteras av Nämnden för mottagande 
i specialskolan. I nämnden finns ledamöter med 
olika kompetenser. De utreder om eleven tillhör 

Våra målgrupper och specialskolor

Specialskola

Vårt ansvar är att erbjuda elever i våra målgrupper utbildning i specialskola, förskole-
klass och fritidshem. Miljön i våra skolor ger eleverna möjlighet att vara delaktiga och 
att utvecklas. I specialskolan läser eleverna enligt specialskolans kursplan. De av våra 
elever som också tillhör målgruppen för grundsärskolan, läser enligt grundsärskolans 
kursplan.     

specialskolans målgrupp och tar beslut om vilka 
elever som ska tas emot i våra skolor. Nämnden 
beslutar också om antagning till förskoleklass och 
antagning till RH-anpassad utbildning.    
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Specialskola

Min bedömning är att specialskolan klarat av 
situationen under pandemin väl. Tack vare stor 
flexibilitet och hög kompetens hos våra medarbe-
tare samt ett gott samarbete och dialog med vård-
nadshavarna, har arbetet gått bra. Vår målsättning 
under pandemin är att eleverna ska ha god möjlig-
het att ta del av undervisningens planerade innehåll. 
Frånvaron har ökat bland medarbetarna. Behöriga 
lärare har samarbetat med obehöriga lärare för att 
ge eleverna den undervisning de har rätt till. Men 
jag ser att arbetsbelastningen för medarbetarna 
har varit stor och att höga krav har ställts både på 
elever och deras vårdnadshavare. På samtliga skolor 
har vi förberett oss för att kunna genomföra dis-
tans- och fjärrundervisning genom att medarbetare 
och elever har övat på att använda digitala verktyg 
i undervisningen. Distans- och fjärrundervisning har 
genomförts för ett fåtal elever i riskgrupper och för 
högstadieelever i Stockholm.

Eleven i centrum i en trygg 
och tillgänglig specialskola

När vi summerar året kan vi konstatera att trots 
den rådande pandemin ökade andelen behöriga 
elever till gymnasieskolan våren 2020. Behörighe-
ten ökar både för våra regionala specialskolor och 
för flera av våra nationella specialskolor. Analys av 
detta pågår. 

Den elevenkät vi genomfört visar dessutom att 
elever känt sig tryggare i skolan 2020 än 2019. Att 
nya krav ställts på undervisningen har lett till att 
den digitala kompetensen har utvecklats både bland 
elever och medarbetare i skolan. Så trots tuffa 
utmaningar kan jag se hur vi också utvecklat vår 
verksamhet under året. 

Under 2020 fokuserade vi på att:
• vår undervisning, våra fritids och våra elev-

boenden skulle vara öppna trots en pågående 
pandemi

• utveckla och systematisera skolornas systema-
tiska kvalitetsarbete med fokus på måluppfyl-
lelse, kommunikation och trygghet

• utveckla och skapa bättre förutsättningar för 
rektorernas pedagogiska ledarskap. 

Att vi under en pågående pandemi kunnat uppnå 
de resultat som årsredovisningen beskriver visar 
också på att våra specialskolor står bra rustade 
inför den utveckling som ligger framför oss. Vi 
kommer att fortsätta att sätta eleven i centrum.

Per Ekström
Verksamhetsområdeschef, Specialskola
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Det har varit angeläget för eleverna att specialskolorna har varit öppna under hela 
pandemin. Eleverna har fått det stöd för kunskapsutveckling som undervisningen 
utgör. Det har också blivit än mer uppenbart hur viktiga våra skolor är för våra elevers 
sociala gemenskap och kompisrelationer. 
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Språk och kommunikation

Specialskolan kombinerar rätten till språk med rätten till en likvärdig utbildning för 
elever med funktionsnedsättning. Vi möter våra elevers behov av språk, kommunika-
tion och utbildning som grundskolan inte räcker till för. Eleverna lär sig att använda 
verktyg som ger dem nya möjligheter att utveckla sina kunskaper och förmågor. 
    

Det är bättre att vara vanlig på en speciell skola 
än att vara speciell på en vanlig skola.  
– Elev i specialskola

Vad vi erbjuder

Elever som kommer till oss har inte alltid ett funge-
rande språk eller kommunikationssätt. De kan dess-
utom ha erfarenheter av misslyckanden i skolan. Vi 
ger dem nya förutsättningar, stöd och möjligheter 
för att kunna bygga upp ett självförtroende. Att 
komma som elev till specialskolan kan betyda att 
man för första gången får känna sig delaktig och 
inkluderad, både i kommunikation och i ett socialt 
sammanhang. 

 

Tvåspråkig miljö för lärande

Våra regionala skolor och Åsbackaskolan har 
tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. 
Utvecklingen av tvåspråkighet är central för läran-
det i alla ämnen för elever som är döva eller har en 
hörselnedsättning. Undervisningen i våra tvåsprå-
kiga skolor har samtidigt fokus på svenskt tecken-
språk, svenska och ämnenas teoretiska, praktiska 
och estetiska innehåll. En språkligt tillgänglig miljö 
för lärande bygger på att medarbetarna har kompe-
tens i svenskt teckenspråk, svenska och tvåspråkig 
undervisning. 

Språknivån1 för medarbetare med svenskt teck-
enspråk som andraspråk bedöms utifrån varje 
individs resultat i bedömning i svenskt teckenspråk 
som andraspråk för personal. Under 2020 har vi 
genomfört 52 (77) intervjutester med medarbetare 

1 Språknivå utifrån Gemensam Europeisk Referensram för Språk (GERS-
skalan)

i de tvåspråkiga specialskolorna. Totalt har 157 
intervjutester genomförts sedan starten 2018.

Resultatet av bedömningen visar att av de 157 
når 65 (63) procent av pedagogisk personal och 
62 (52) procent av övrig personal vår lägst rekom-
menderade språknivå i svenskt teckenspråk. Utöver 
detta har vi 145 medarbetare på skolorna som inte 
är aktuella för bedömning eftersom de har den 
kompetens som krävs för sitt uppdrag. 

För att medarbetare ska nå de språknivåer vi 
fastställt för olika yrkeskategorier genomför vi 
olika typer av kompetensutveckling. En del av 
den görs i samarbete med Stockholms universitet. 
2020 har nio medarbetare gått grundkursen. Om 
vi räknar med dem som studerar nu har totalt 42 
medarbetare gått utbildningen på någon av nivåer-
na. Utöver utbildningen på Stockholms universitet 
genomförs fortbildning även på folkhögskolor och 
på arbetsplatsen med egna lärare. 

Lärare från SPSM:s tvåspråkiga skolor har varit 
med och tagit fram Skolverkets fortbildning för 
tvåspråkig undervisning. Under 2020 har alla lärare 
som inte studerade eller var tjänstlediga, genomfört 
stora delar av fortbildningen. Det ger dem goda 
grunder för att utveckla den tvåspråkiga undervis-
ningen.    

Tvåspråkighet och  
grundsärskolans kursplan 

Lärandet i Åsbackaskolan är upplevelsebaserat. 
Skolan finns för elever som är döva eller har en 
hörselnedsättning i kombination med utvecklings-
störning samt elever med medfödd eller förvärvad 
dövblindhet. Svenskt teckenspråk är det gemen-
samma språket. Språket kompletteras också med 
alternativ kompletterande kommunikation (AKK). 
Det förstärker elevens förmåga till kommunikation 
genom verktyg som exempelvis tecken eller bilder. 



49Specialpedagogiska skolmyndigheten • Årsredovisning 2020

Specialskola

Undervisningen läggs upp utifrån teman som binder 
samman ämnen och ämnesområden till en helhet 
för eleven. Vi ger eleverna förutsättningar att lära 
och utvecklas för ett så självständigt liv som möj-
ligt. Det gör vi genom att utveckla elevers sociala 
samvaro, samspel och kommunikation i en tecken-
språkig miljö.   

Språkstöttande och 
språkutvecklande lärande

På Hällsboskolorna, som är skolor för elever med 
grav språkstörning, erbjuds undervisning med 
språket i centrum. I samspel med andra får elev-
erna utveckla sin kommunikativa förmåga och sitt 
språk. Medarbetarna har särskild kunskap, kompe-
tens och bred erfarenhet av språkutvecklande och 
språkstöttande undervisning.

• Språkutvecklande arbete innebär att vi jobbar 
medvetet med metoder som utvecklar elevernas 
språk. Vi undanröjer hinder i lärandet, i alla 
situationer och i alla ämnen. 

• Språkstöttande arbetssätt lägger fokus på 
insatser, strategier och verktyg av mer kompen-
satorisk art. För elevens hela språkutveckling är 
det viktigt att eleven har tillgång till språkstöt-
tande insatser i alla situationer. Det gäller i lä-
randet, i andra skolsituationer som till exempel 
i möten med elevhälsan, på rasterna, i boendet 
och på sin fritid.   

Eleverna får de bästa förutsättningarna för lärande 
när kunskapsinhämtning och språkutveckling sker 
parallellt. 

Orientering och förflyttning, 
punktskrift och taktilt lärande 
på schemat 
På Ekeskolan, som är en skola för elever med 
synnedsättning i kombination med ytterligare 
funktionsnedsättning, får eleverna tillgång till en 
synanpassad undervisning. Eleverna får bland annat 
utbildning i orientering och förflyttning, läs- och 
skrivinlärning på punktskrift och i taktilt lärande. 
Eleverna får lära sig att använda dessa verktyg både 
för sin kunskapsutveckling och i sin personliga 
utveckling. Genom att använda musik utvecklas 
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elevernas förmåga att uttrycka sinnesstämningar 
och känslouttryck. 
Medarbetarna på Ekeskolan har särskild kompe-
tens kring synnedsättning. De vet hur elevernas 
lärande påverkas av synnedsättning i kombination 
med ytterligare funktionsnedsättningar. Genom sin 
kompetens ger medarbetarna eleverna förutsätt-
ningar för kommunikation, samspel och lärande i 
en trygg miljö. Eleverna får dessutom möjlighet att 
stärka sin identitet, självkänsla och sociala gemen-
skap.
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Utbildning i Specialskolan

Tvätta händerna

Specialskolan under pandemin

Under pandemin har frånvaron bland både elever 
och medarbetare varit större än vanligt. Det har 
varit utmanande att både bemanna och att upprätt-
hålla elevernas undervisning. Skolorna har hål-
lits öppna utom sista veckan av höstterminen när 
Stockholms alla högstadieelever fick distansunder-
visning av smittskyddsskäl. En del aktiviteter som 
simundervisning, prao och studiebesök har ställts 
in. Våra elever i årskurs 10 har inte heller kunnat 
besöka gymnasieskolorna.

Både vårdnadshavare och medarbetare har varit 
osäkra på hur undervisningen skulle bedrivas för de 
elever som tillhör en riskgrupp. Elevhälsan har varit 
ett stöd genom att samråda med sjukvården för att 
eleverna i så stor utsträckning som möjligt skulle 

kunna vara i skolan. Eleverna har i stor utsträck-
ning haft samma tillgång till elevhälsa som innan 
pandemin.

Vi har också genomfört andra åtgärder för att 
begränsa smittspridning, som exempelvis:  

• extra noggranna rutiner för handtvätt och hy-
gien för både elever och medarbetare 

• extra noggrann daglig städning av skollokaler 
• större avstånd mellan elever, till exempel i 

matsalen
• utvecklingssamtal och andra möten har hållits 

utomhus eller digitalt.  

Nämnden beslutar om  
antagning

Elever som tillhör någon av specialskolans mål-
grupper kan ansöka om att få sin utbildning hos 
oss. Vi tar emot ansökan och ser till att rätt under-
lag finns. Nämnden för mottagande i specialsko-
lan utreder sedan om eleven tillhör målgruppen. I 
nämnden finns ledamöter med olika kompetenser. 
Nämnden bedömer om eleven tillhör specialsko-
lans målgrupp och fattar beslut om eleven ska tas 
emot i någon av våra specialskolor. Från 2019 
är det nämnden som, utifrån generaldirektörens 
beslut, fattar beslut även för antagning till för-
skoleklass. Det ger en mer rättssäker hantering av 
beslutsprocessen ur ett elevperspektiv än tidigare.

Nämnden för mottagande i specialskolan 
och för Utbildning för rörelsehindrade 
ungdomar (Rh-anpassad utbildning) 
Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten finns 
ett särskilt beslutsorgan: Nämnden för mottagan-
de i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning 

Nämnden ska pröva frågor om mottagande i 
våra specialskolor, frågor om antagning till Rh-
anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och 
andra frågor om rätt till sådan utbildning. Nämn-
den agerar utifrån vår instruktion och skollagen.

Antagning till Rh-anpassad utbildning 
Nämnden fattar också beslut om antagning till 
Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor 
och andra frågor om rätt till sådan utbildning. 
Totalt antal fattade beslut avseende ansökningar 
till Rh-anpassad utbildning är 31 stycken 2020 
(36, 35). Av de 31 besluten är 9 stycken beslut om 
avslag (3, 9). De flesta av avslagen beror på att 
eleven inte bedömts ha ett svårt rörelsehinder 
och därför inte anses tillhöra målgruppen för Rh-
anpassad utbildning.
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Ansökan till specialskolan  
årskurs 1–10 

Antalet ansökningar till specialskolan minskade 
jämfört med 2019. Den ökning som vi såg då 
berodde bland annat på att sista ansökningsdatum 
flyttades från januari 2020 till november 2019. För 
de nationella skolorna har ansökningarna ökat i 
förhållande till 2018 medan regionskolorna har 
återgått till ungefär samma nivå som 2018.

De nationella skolorna står även för den största 
andelen avslag. Avslag grundar sig på nämndens 
bedömning att eleven som söker inte tillhör mål-
gruppen. I de fall ansökningarna får avslag tar vi 
kontakt med elevens skola. Skolan erbjuds special-
pedagogiskt stöd för att anpassa sin undervisning 
för eleven. 

Figur 14. Antal ansökningar till specialskolan.

Antalet inkomna ansökningar helår 2020, utan hänsyn taget till när 
skolstart önskats. Källa: W3D3

Figur 15. Fördelning flickor och pojkar, ansökningar. 

Det är i stort sett samma fördelning på de som 
söker som för antagna elever i både årskurs 1–10 
och i förskoleklass. Att fler pojkar söker till special-
skolan kan bero på att diagnosen språkstörning är 
vanligare för pojkar än för flickor. Språkstörning är 
också upp till tre gånger vanligare för pojkar än för 
flickor hos elever med ytterligare funktionsnedsätt-
ningar, som till exempel adhd.2 2020 är det första 
året vi har möjlighet att redovisa statistiken köns-
uppdelad.   

Elevutveckling specialskolans  
årskurs 1–10

Figur 16. Elevutveckling i specialskolans årskurs 1–10.

Källa: Inrapportering till SCB  

Antalet inskrivna elever i specialskolan ökade 2020. 
Liksom 2019 ökade antalet elever mest på special-
skolorna för elever med grav språkstörning, Hälls-
boskolorna. Elevantalet är relativt oförändrat för 
övriga elevgrupper. De senaste fem åren har elev-
underlaget minskat mest på Manillaskolan. Störst 
ökning under samma period ser vi på Östervångs-
skolan och på Hällsboskolorna i Stockholm.  

2 https://dldandme.org/gender-differences-in-language-development-and-
disorder/
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Figur 17. Fördelning flickor och pojkar elever  
årskurs 1–10.

Källa: Inrapportering till SCB 

Under åren 2018 till och med 2020 har andelen 
pojkar ökat lite. Ökningen av elever består till 
största delen av pojkar under de senaste fem åren 
vilket har bidragit till att den totala andelen pojkar 
i specialskolan har ökat.

Tillsvidareanställda lärares behörigheter
Den 31 december hade myndigheten 240 tillsvida-
reanställda lärare. Av dessa var 173 legitimerade 
lärare och 43 legitimerade speciallärare.

24 av de tillsvidareanställda lärarna saknade 
legitimation. Bland dem finns anställda som har ar-
betat som lärare under året, men som har en annan 
befattning i myndigheten. 

Figur 18. Fördelning tillsvidareanställda lärares  
behörigheter.

Diagrammet för 2019 är reviderat till 2020 års 
sätt att beskriva statistiken. I årsredovisningen 
2019 hade vi med 91 speciallärare i statistiken. 
Det beror på ett tidigare sätt att beskriva behörig-
het i specialskolan kopplat till övergångsregler för 
behörighet att undervisa i specialskolan. I statisti-
ken gjordes då en bredare tolkning av begreppet 
speciallärare. Från och med i år och i den revide-
rade statistiken för 2019 ingår endast legitimerade 
speciallärare i kategorin speciallärare. Precis som i 
behörighetsförordningen.  

Undervisningstid med behöriga lärare  
årskurs 1–10
Vår målsättning är att våra elever ska få undervis-
ning av behöriga lärare. Det är också vår ambition 
att en stor andel av lärarna ska vara speciallärare 
med inriktning för våra målgrupper. Det beaktas 
vid rekryteringar och kompetensutvecklingsinsatser. 
Under hösten 2020 studerade 15 av våra lärare till 
speciallärare. 

Elever i årskurs 1–10 har under året fått under-
visning av 309 medarbetare (oberoende av anställ-
ningsform). Av dessa är 246 legitimerade lärare, 
varav 48 med legitimation som speciallärare. 63 
medarbetare saknade lärarlegitimation och räknas 
därmed som obehöriga att undervisa. Våra elever i 
årskurs 1–10 fick 81 procent av undervisningstiden 
med legitimerad lärare eller speciallärare. 

Figur 19. Fördelning av tid i undervisning som 
genomförts av legitimerad eller obehörig personal, 
(oavsett anställningsform).    

Källa: Tidredovisningssystem Unit 4 Business World 

Statistiken omfattar från och med 2020 både 
tillsvidareanställda medarbetare och de som har en 
tidsbegränsad anställning. Med det nya sättet att 
räkna blir därför andelen tid i undervisningen med 
obehöriga lärare högre än i tidigare års beräkning-
ar. Om vi beräknar undervisningstid med tillsvida-
reanställda lärare utan legitimation på samma sätt 
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Alla elevers kunskapsutveckling är en del av spe-
cialskolans resultat. Ett sätt för oss att visa ut-
bildningens kvalitativa resultat och mervärdet för 
eleven är att belysa varje individs utveckling och 
framsteg. Det gör vi genom att beskriva resultat 
både i form av behörighet till gymnasieskolans na-
tionella program eller som berättelser om framsteg 
som görs på gruppnivå.

Antalet avgångselever i specialskolan är lågt. Det 
gör att statistiken påverkas mycket av individuella 
resultat. Därför är vi försiktiga med att dra för 
stora generella slutsatser utifrån enskilda avgångs-
klassers medelvärde eller statistiska resultat från ett 
fåtal år. 

Avgångselevernas resultat

Meritvärdet har betydelse för elevers fortsatta 
studier och för vilken gymnasieutbildning de kan 
komma in på. Medelvärdet för avgångsklasserna 
har gått upp och ner över tid och det är svårt att se 
något mönster. Däremot skiljer sig resultatet 2020 
från tidigare år. Pojkarnas meritvärden var högre än 

som förra året, blir andelen 10 procent, jämfört 
med förra årets 8 procent. Det betyder att en liten 
del av ökningen i år av undervisning med obehöriga 
lärare förklaras av en ökning av tillsvidareanställda 
obehöriga lärare. Till största delen beror ökningen 
på det nya sättet att följa upp. Vi väljer det nya sät-
tet att följa upp då det ger oss en bättre bild av de 
förutsättningar vi ger våra elever i undervisningen.

Kunskapsutveckling

flickornas, på både regionskolorna och Hällsbosko-
lorna. 

2020 gick 65 elever ut specialskolans årskurs 9 
eller 10. 14 elever läste enligt grundsärskolans kurs-
plan. 51 elever läste enligt specialskolans läroplan. 
Det är dessa elevers resultat som redovisas i vår 
betygsstatistik. 

Tabell 10. Antal avgångselever totalt och i  
betygsstatistiken. 

2018 2019 2020

Antal avgångselever totalt 82 80 65

Varav antal elever  
i betygsstatistiken 76 66 51

Källa: IST Analys

Figur 20. Fördelning flickor och pojkar  
i betygsstatistiken. 

Källa: IST Analys

Fördelningen mellan pojkar och flickor i betygssta-
tistiken är densamma som i specialskolan i övrigt. 
Där redovisningen av resultat delas upp mellan 
regionskolor och Hällsboskolor blir elevgrupperna 
för små för att dela upp flickor och pojkar.

Målet för 2020 var att minst 50 procent av 
specialskolans avgångselever skulle vara behöriga 
till gymnasiet. Vi nådde 53 procent behöriga elever 
totalt vilket vi bedömer som god måluppfyllelse. 
Andelen elever som har betyg i två respektive tre 
av huvudämnena har ökat 2020. Det betyder att vi 
lyckats bättre med undervisningen i huvudämnena 
än tidigare. 

Andelen elever som är behöriga till gymnasiesko-
lans nationella program fortsätter att öka för Hälls-

Fakta gymnasiebehörighet
För behörighet till något av gymnasieskolans 
yrkesprogram eller högskoleförberedande program 
behövs som lägst betyget E i samtliga av huvudäm-
nena matematik, svenska/ svenska som andraspråk 
och engelska. För behörighet till yrkesprogram 
krävs betyg i totalt 8 ämnen. För behörighet till 
högskoleförberedande program krävs som lägst 
betyg i 12 ämnen. Gymnasiet erbjuder också pro-
gram för dem som saknar behörighet.
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I 2020 års avgångsklass är andelen elever som är 
behöriga till gymnasiet betydligt högre än förra 
året.  

Det är glädjande och skiljer sig från de senaste 
årens nedåtgående resultat. Men det är för tidigt att 
säga att vi ser ett trendbrott.

Andelen elever som har betyg i alla tre huvudäm-
nena är den högsta sedan 2018. Även andelen elever 
som har betyg i två av tre huvudämnen är högre 
jämfört med de två föregående årens avgångsklas-
ser. Det betyder att fler elever når gymnasiebehörig-
het och fler elever är närmare gymnasiebehörighet 
än tidigare. 

De sammanlagda meritmedelvärdena ökar. Det 
genomsnittliga meritvärdet är högre för pojkarna 
än för flickorna vilket skiljer sig från grundskolans 
årskurs 9. Det är första gången vi kan se det i vår 
statistik.

Figur 21. Genomsnittligt meritvärde  
avgångsklasserna i regionskolorna 2016–2020.

Källa: IST analys

boskolornas elever och ökar detta år även för re-
gionskolornas elever. Samtliga av våra avgångselever 
som nått gymnasiebehörighet är behöriga till både 
högskoleförberedande program och yrkesprogram. 

Detta mönster har upprepat sig under de sju år vi 

fört statistiken. Vi saknar däremot helt den grupp 
som är behörig endast till yrkesprogrammen. Det 
betyder att de av våra elever som har ett lägre re-
sultat inte heller är behöriga utifrån de lägre kraven 
för yrkesprogrammen.
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Regionala skolor: resultat för elever som är döva eller har hörselnedsättning
Tabell 11. Avgångselever vid regionskolorna med behörighet till gymnasieprogram. 

Regionskolorna. 2018 2019 2020

Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)

Avgångselever med behörighet 26 44 17 35 18 58

Avgångselever som saknar behörighet 33 56 31 65 13 42

Totalt antal avgångselever i betygsstatistik 59 100 48 100 31 100

Källa: IST Analys

I dialoger om kvaliteten i skolan har rektorer och 
skolchef fokuserat på elevers resultat och skolans 
ansvar för stödinsatser. I nyetablerade forum har 
rektorerna delat med sig av arbetssätt som gynnat 
resultaten. Rektorerna ser flera möjliga bidragande 
faktorer till att resultaten förbättrats. Dit hör tyd-
ligare styrning, fokus på kunskapsuppdraget och 
bättre kontroll på elevers resultat. Allt detta kombi-
nerat med stödinsatser.

Elevers migrationsbakgrund
Tidigare undersökningar visade ett samband mel-
lan migrationsbakgrund och elevernas resultat. I 
avgångsklassen 2020 hade 26 procent annat mo-
dersmål än svenska och svenskt teckenspråk (44, 
41). En minskad andel elever med annat modersmål 
skulle alltså kunna vara en del av förklaringen till 
att andelen behöriga elever till gymnasiet ökat.

Meritvärdet ökar under elevens utbildning
Elevernas måluppfyllelse ökar ända till slutet av 
utbildningen. Det ser vi på att avgångsklassens 
meritvärde de senaste fyra terminerna ökar ända till 
slutet av utbildningen. Genom att följa och stödja 
elevers kunskapsutveckling skapar vi goda förutsätt-
ningar och verktyg för lärande, även för de elever 
vars resultat inte ger behörighet för gymnasiet.
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Figur 22. Utveckling genomsnittligt meritvärde de 
fyra senaste terminerna för avgångsklassen.

Källa: IST analys 
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Utveckling av undervisningen
I februari 2020 blev Manillaskolan en certifierad 
Reading to Learn-skola. Reading to Learn är en 
pedagogik som använder konkreta och visuella 
strategier. Undervisningens upplägg gör att eleverna 
dels lär sig att känna igen och tolka skolans texter 
dels att själva producera texter. Manillaskolan är 
först med att använda pedagogiken i en teckensprå-
kig miljö. Det har visat sig fungera bra. Skolans 
erfarenheter visar att det går att utveckla pedagogi-
ken ytterligare.

Hällsboskolorna: resultat för elever med grav språkstörning
Tabell 12. Avgångselever vid Hällsboskolorna med behörighet till gymnasieprogram.

Hällsboskolorna 2018 2019 2020

Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)

Avgångselever med behörighet 3 20 5 28 9 45

Avgångselever som saknar behörighet 12 80 13 72 11 55

Totalt antal avgångselever i betygsstatistik 15 100 18 100 20 100

Källa: IST Analys

Figur 23. Genomsnittligt meritvärde avgångsklas-
serna i Hällsboskolorna 2018–2020.

Källa: IST analys

Struktur för inlärning
Våra elever är beroende av att det finns tydliga 
ramar, rutiner och struktur på lektionerna. Då kan 
de lägga energin på kunskapsinhämtning och lyckas 
i sitt lärande. Lektion Hällsbo kallas den lektions-
struktur som från och med 2020 används av alla 
lärare på Hällsboskolorna. 

Lektion Hällsbo ger ramar för innehållet i varje 
lektion. Det förklarar vilka tidshjälpmedel, visu-
ella stöd och verktyg för lärande som måste finnas 
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Avgångsklassernas resultat över tid i Hällsboskolor-
na visar att behörigheten till gymnasiet har fortsatt 
att öka även 2020. Behörigheten är dessutom be-
tydligt högre än förra året. Både andelen elever med 
betyg i tre respektive två huvudämnen fortsätter att 
öka. Det är ett resultat vi är stolta över. Vi bedömer 
att det bidragit att de tre Hällsboskolorna samar-
betat, utbytt erfarenheter och haft en struktur för 
lektionerna enligt modellen Lektion Hällsbo, se föl-
jande avsnitt. Anpassad studiegång är ett exempel 
på individuellt riktade insatser som haft betydelse 
för behörigheten. Vi bedömer också att samverkan 
med elever och vårdnadshavare, tema språkstörning 
och studie- och yrkesvägledning har bidragit. 

Det genomsnittliga meritvärdet för flickor har 
gått ner något medan det har ökat markant för 
pojkar. Det genomsnittliga meritvärdet är högre 
för pojkarna än för flickorna vilket skiljer sig från 
grundskolans årskurs 9. Det är första gången vi kan 
se det i vår statistik.
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Allas resultat räknas! 

Grundsärskolan inom specialskolan
Elever som läser enligt grundsärskolans kursplan 
kan vara inkluderade i klasser med elever som läser 
enligt specialskolans kursplan. De kan också få 
sin utbildning i grupper där alla elever läser enligt 
grundsärskolans kursplan.

I alla specialskolor utom i Hällsboskolan Mälar-
höjden finns elever som läser enligt grundsärsko-
lans kursplan. 2020 var andelen 11 (12,4) procent 
av det totala antalet elever i årskurs 1–10 det vill 
säga 79 elever. Under åren 2018–2020 har andelen 
elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner 
varierat mellan 11 och 12,4 procent. Av eleverna 
2020 är 41 procent flickor och 59 procent pojkar. 
Det är första året vi haft möjlighet att få fram sta-
tistiken könsuppdelad. 

På Ekeskolan och Åsbackaskolan i Örebro finns 
de flesta av våra elever som läser enligt någon av 
grundsärskolans kursplaner. Av eleverna på dessa 
skolor läser 83 procent (89) enligt grundsärskolans 
kursplaner. På de regionala skolorna och Hällsbo-
skolorna läser 7,3 procent (7) av eleverna i årskur-
serna 1–10 enligt grundsärskolans kursplan. 

tillgängliga. Strukturen beskriver också uppstarten 
av dagen, tiden innan lektionen startar, början av 
lektionen, slutet av lektionen och det som återkom-
mer varje vecka. Upplägget utgår från sju frågor 
som ska besvaras, som ett stöd till eleverna i under-
visningen:

• Vad ska jag göra?
• Var ska jag vara?
• Med vem?
• Hur länge håller det på?
• Vad händer sedan?
• Vad behöver jag? 
• Varför ska jag göra det? 

Eleverna har berättat för skolans medarbetare 
att de känner sig hjälpta av strukturen. Nu kan de 
själva be om stöd och resonera om hur de bäst lär 
sig i skolan. 

Meritvärdet ökar under elevens utbildning
När vi tittar på avgångsklassens meritvärde de 
senaste fyra terminerna, ser vi tydligt att gruppens 
måluppfyllelse ökar ända till slutet av utbildningen. 
Det lönar sig att skapa goda förutsättningar och 
verktyg för lärande. Det ser vi även för de elever 
vars resultat inte ger behörighet för gymnasiet.

Figur 24. Utveckling genomsnittligt meritvärde de 
fyra senaste terminerna för avgångsklassen.

Källa: IST-Analys
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Elevutveckling i förskoleklass

Figur 25. Antal elever i förskoleklass.

Källa: Inrapportering till SCB 

Förskoleklass

Vi erbjuder förskoleklass för de barn som tillhör nå-
gon av specialskolans målgrupper. Om eleven önskar 
fortsätta till årskurs 1 i specialskolan behövs det en ny 
ansökan. Det beror på att specialskolan årskurs 1–10 
är en annan skolform. Vi har elever i förskoleklass på 
alla regionala skolor. Av våra nationella skolor är det 
Hällsboskolorna i Umeå och i Mälarhöjden i Stock-
holm som har elever i förskoleklass. 

Alla elever på Ekeskolan är nu delaktiga i 
att förbättra sin undervisning

”Jag har svårt att öppna ytterdörrarna…”, hörs 
en elev berätta på elevrådet. Eleven talar inte själv 
men startar en inspelning som spelar upp det eleven 
vill säga så att andra kan höra. Efter en stunds sam-
tal i elevrådet beslutas att eleven själv ska ta hjälp 
av vaktmästaren och vara med och lösa problemet 
med dörrarna. Eleven visar med hela sin kropp och 
sina ansiktsuttryck att det är riktigt roligt att få ut-
trycka sig inför andra och att få svar på sina frågor. 

På Ekeskolan är numera alla elever delaktiga i 
elevrådet via sina elevrådsrepresentanter. De kan 
ha inflytande över sin vardag i skolan. Det har inte 
alltid varit så. Tidigare har de elever som själva 
kunnat tala varit de som drivit frågorna. Det är just 

kommunikationen som är en utmaning med elever 
som har en tidig utvecklingsnivå i kombination med 
olika funktionsnedsättningar. För flera av Ekesko-
lans elever sker kommunikationen till stor del via 
hörsel och känsel. Alla pratar inte själva. Med stöd 
av vuxna i kommunikationen får nu även de elever 
som inte pratar och de som befinner sig på en tidig 
utvecklingsnivå, möjligheter att uttrycka sina åsikter 
och vara med och påverka. 

”Det var arbetet med rättighetsbaserad skola som 
satte fingret på att vi behövde göra mer för att fler 
elever skulle kunna bli mer delaktiga i elevrådet. 
Elever som vi behöver stötta ytterligare i kommuni-
kationen för att de ska kunna delta och få känna sig 
självständiga”, berättar Malin, biträdande rektor. 

Medarbetarna förarbetar de frågor som ska tas 
upp på elevrådet i klasserna. Nyfiket och med alla 
sätt att kommunicera fångar de in elevernas syn-
punkter. Sedan hjälper den vuxne till att spela in 
det som eleven vill säga på elevrådet. I mötet startar 
eleven själv inspelningen och kan på så sätt själv 
berätta om sina och klassens åsikter för andra elever 
som hör. Arbetssättet har lett till att eleverna har ett 
stort engagemang både för att vara med och på-
verka och att själva delta i att genomföra de föränd-
ringar som de önskar. 
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Antalet elever är ungefär detsamma som tidigare. 
Både 2020 och 2019 har Hällsboskolan Mälarhöj-
den den största förskoleklassen med sina 22 elever. 
Ungefär hälften av eleverna finns i regionskolorna. 
Fördelningen mellan pojkar och flickor har inte 
förändrats sedan 2019 och är densamma som i 
specialskolans årskurs 1–10. Före 2019 var det för 
få elever för att kunna dela upp statistiken i flickor 
och pojkar.  

Fritidshem

Figur 26. Antal elever i fritidshem.

Källa: Inrapportering till SCB

Elevantalet i fritidshemmen har ökat med 11 
procent under 2020. Den stora ökningen av elever 
finns i Hällsboskolorna i Stockholm. Fördelningen 
mellan flickor och pojkar är densamma som förra 
året. Den skiljer sig något från fördelningen i speci-
alskolan i övrigt.  

Kvalitetsarbete i fritidshemmet
Nu har alla skolor utom en, minst en fritidslärare 
i fritidshemsverksamheten. Det innebär att fler fri-
tidshem än tidigare har behöriga fritidslärare. Det 
ger goda förutsättningar till att höja kvaliteten på 
undervisningen i fritidshemmet. Flera fritidslärare 
undervisar också i skolan.

Fritidshemmen har arbetat med kollegialt lä-
rande under 2020. De har då utgått från Skolver-
kets utbildning Fritidshemmets uppdrag. I samtalen 
framgår det att fritidslärarna har kompetens och 
medvetenhet kring läroplanens kapitel om fri-
tidshemmet. Det märks också att fritidslärare är 
medvetna om fritidshemmets kompletterande och 
kompensatoriska uppdrag.  

Trivsel i fritidshemmet
Resultatet i specialskolans elevenkät visar att en 
majoritet av eleverna trivs på fritidshemmet. An-
delen har varit relativt stabil under de två senaste 
åren. De yngre upplever trivsel i något högre grad, 
drygt 90 procent (88, 80). Medan andelen nöjda 
äldre elever ligger på drygt 80 procent (81, 80). Det 
finns ingen större skillnad i svaren mellan flickor 
och pojkar. 
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Elevers inflytande, rättigheter och trygghet

Våra elever är med och påverkar sin utbildning. De fokuserar särskilt på att utveckla 
sitt språk och sin språkliga och kulturella identitet. Specialskolans barnombud arbetar 
förebyggande och långsiktigt för att öka tryggheten och delaktigheten för elever 
i specialskolan. Barnombudet har kontakt med specialskolans elevgrupper genom 
besök och i digitala möten. Eleverna kan vända sig direkt till barnombudet för att få 
råd och stöd i sina frågor. Barnombudet samordnar arbetet med elevdemokrati. 

Stort engagemang i det digitala mötet om elevdemokrati

Varje höst brukar elevrådsstyrelserna från våra 
regionala specialskolor träffas för att dela erfa-
renheter av elevrådsarbetet. Tillsammans utveck-
lar de det elevdemokratiska arbetet. På grund av 
pandemin var mötet i höstas digitalt. 

Fyra till fem elever från respektive elevråd 
deltog. Barnombudet Jenny Nilsson ledde mötet. 
Generaldirektören Fredrik Malmberg och skol-
chefen Per Ekström deltog också. De ville ta del 
av elevrådens arbete och deras tankar. 

Elevråden fick själva bestämma vad de ville ta upp. 
Alla fick möjlighet att ställa frågor till varandra. 
Elevrådsrepresentanterna var mycket engagerade 
på mötet. De fick nya idéer för att driva frågorna 
vidare i skolan. Några områden som diskuterades 
var:  

• trygghetsvandringar
• trivsel- och rastaktiviteter
• undervisning med teckenspråkstolk
• utveckling av samarbete med de skolor som 

delar lokaler med andra grundskolor
• kafé 
• fysisk miljö i matsalen
• digitalt elevrådsarbete under pandemin
• wifi-uppkoppling och tekniska problem.

Den digitala träffen visar att pandemin har lett till 
nya sätt att hålla igång kommunikationen mellan 
elevråden.

Det är enormt viktigt att våra elevråd får 
möjlighet att lära sig av och inspirera 
varandra. Jag är glad över att elevråden 
trots pandemin har kunnat hålla igång 
elevdemokratin.  
 – Jenny Nilsson, barnombud

Rättighetsbaserad skola
Elever som känner till sina rättigheter, har större 
möjligheter att få dessa tillgodosedda. Därför 
arbetar vi på olika sätt för att stärka våra elevers 
medvetenhet om sina rättigheter. Under 2020 har 
skolorna börjat arbeta med Unicefs modell för rät-
tighetsbaserad skola. Under hösten har vi gjort en 
nollmätning med både elever och personal. Hittills 
har sex skolor gjort nollmätningen. 76 procent av 
de äldre eleverna i årskurs 5–10 som svarade, angav 
att de känner till att de har rättigheter. Både för att 

de är barn och för att de har en funktionsnedsätt-
ning. När eleverna fick frågor om de känner till 
barnkonventionen och funktionsrättskonventionen 
blev resultaten lägre. Lägst är kännedomen om de 
olika konventionerna bland våra yngsta elever i 
årskurs F–4. Det vi har undersökt 2020 är alltså i 
vilken omfattning våra elever känner till sina rät-
tigheter och aktuella konventioner. Målet är att 100 
procent av våra elever ska känna till sina rättighe-
ter. Vi bedömer därför att resultatet inte är tillfreds-
ställande. Det ger oss också underlag för hur vi 
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kan utveckla undervisningen för att fler elever ska 
känna till sina rättigheter. Mätningen kommer inte 
genomföras årligen i denna form. 

Elever har rätt att vara delaktiga i sin utbildning. 
Elevenkäten visar att andelen elever i årskurserna 
F–4 som upplever hög delaktighet i sitt lärande är 
80 procent. För årskurserna 5–10 är siffrorna 66 
procent. Målet var 100 procent. Vi bedömer att re-
sultatet för yngre elever är tillfredsställande och att 
resultatet för äldre elever är ej tillfredställande. Det 
finns en skillnad mellan flickor och pojkar i resul-
tatet som inte är statistiskt signifikant. Det innebär 
att skillnaden kan bero på slumpmässig fördelning 
av de olika svaren. 51 procent av vårdnadshavarna 
svarar att de i hög grad har inflytande över de delar 
av verksamheten som de är berörda av. Även här 
var målet 100 procent. Svarsfrekvensen för vård-
nadshavare var låg, ändå bedömer vi utfallet på 51 
procent som ej tillfredsställande.  

Elevers rätt till stöd i gymnasieutbildning
Eleverna i våra tvåspråkiga specialskolor får un-
dervisning på teckenspråk. Det spelar ingen roll om 
eleven har hörselhjälpmedel eller inte. I ansökan 
till riksgymnasiet för elever som är döva eller har 
en hörselnedsättning, har det haft betydelse. Elever 
med hörselhjälpmedel har inte alltid haft rätt att 
få undervisning på teckenspråk i gymnasiet. Under 
2020 har samarbetet mellan specialskolorna och 
riksgymnasiet i Örebro utökats. Efter våra gemen-
samma samtal har elever som haft undervisning på 
teckenspråk även fått det på riksgymnasiet under 
2020.

Elevers trygghet
Att våra elever är trygga är en förutsättning för 
att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen. 
I elevenkäten i förskoleklass till och med årskurs 
4 svarade 89 procent av eleverna (81, 88) att de 
upplever en trygg och säker miljö. Det finns ingen 
större skillnad i svaren mellan flickor och pojkar. 
I årskurs 5–10 svarade 75 procent att de upplever 
en trygg och säker miljö (64, 70). Upplevelsen av 
trygghet skiljer sig mellan flickor och pojkar i resul-
tatet, men är inte statistiskt signifikant. Det innebär 
att det inte går att utesluta att skillnaden beror på 
slumpmässig fördelning av de olika svaren. Målet 

var 100 procent. Det sammanräknade utfallet blev 
80 procent. Vi bedömer att resultatet är tillfreds-
ställande och konstaterar att vi lyckas något sämre 
för de äldre eleverna än för de yngre. 

Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga 
i skolan. Vi kan se att upplevelsen av tryggheten 
har ökat jämfört med förra året. Genom exempel-
vis trygghetsvandringar kan vi konkret fånga upp 
elevernas upplevelse av otrygghet. De åtgärder som 
genomförts med anledning av trygghetsvandringar 
kan ha bidragit till ökad trygghet. 

Utbildning av elevskyddsombud
Under 2020 har elevskyddsombuden fått utbild-
ning i vad det betyder att vara skyddsombud och 
vad de ska göra på skolan. Deltagarna samtalade 
om ordet elevskyddsombud som bröts ner i tre ord; 
elev, skydd, ombud. Dessa ord kunde förklaras med 
”någon som går i skolan”, ”något som gör en säker 
och skyddar en” och ”någon att gå till för att prata 
om ett visst ärende, en bro för kommunikation, en 
representant som tar information vidare”. 

Uppgifterna för elevskyddsombuden var i fokus 
på utbildningen. De ska tänka både på den fysiska 
och den psykosociala arbetsmiljön. De ska vara 
med i skyddskommittén och under skyddsronder. 
De ska informeras och vara delaktiga när föränd-
ringar av arbetsmiljön görs i skolans lokaler.

Eleverna vet att de kan ta kontakt med barnom-
budet om de undrar över något eller om de vill veta 
mer om något efter utbildningen.
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På Östervångsskolan har eleverna inflytande över  
rastverksamheterna 

Östervångsskolan har utvecklat rastverksam-
heten. Medarbetarna upplever att det har blivit 
färre konflikter att lösa under och efter rasten. En 
bidragande orsak kan vara att eleverna vet vilka 
aktiviteter de kan välja och att fler elever deltar i 
aktiviteterna. 

Detta är resultatet av ett strukturerat arbete där 
eleverna har inflytande över rastaktiviteterna. 

Eleverna kommer med olika förslag på aktivite-
ter som fritidspedagogen tar med i sin planering. 
Förslagen tas upp på rastråden som träffas två till 
fyra gånger varje termin. Varje klass har varsin 
representant i rastråden som leds av en specialpe-
dagog och en fritidspedagog. 

Fritidspedagogerna gör ett tydligt schema för 
rasterna. De tecknar även en film där de beskriver 
aktiviteterna. Den kan även vårdnadshavarna ta 
del av på skolplattformen. Rasten bjuder på olika 
aktiviteter, både lugna och aktiviteter med mer 
tempo. 

Två elever från rastrådet säger så här:

Skolan har också satsat på att kompetensut-
veckla medarbetarna i konflikthantering. Det 
blir mindre rörigt för eleverna när alla använder 
samma modell för att lösa konflikter.
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Jag tycker att det är bättre nu och att det är 
kul på rasterna. Vi har talat om vad vi vill ha 
på rastrådet och personalen har beställt 
utrustning men vi har inte fått den ännu. 
Det som är bra är att jag kan välja vilken 
aktivitet jag vill göra och att det har blivit 
lugnare på rasten. Personalen brukar på-
minna mig precis innan rasten att kolla 
schemat för rasten. Det är bra. Då är jag  
förberedd .  
 – Elev i årskurs 5

Det är mycket roligare på rasterna nu än 
förut. Det är fokus på att röra sig på raster-
na, det tycker jag är bra speciellt nu när det 
är kallt. Då håller jag mig varm. Jag kan 
också välja vilken aktivitet jag vill göra. På 
schemat för rasten står det när, vad och var 
aktiviteten kommer att ske. Det är lätt och 
tydligt att förstå .  
 – Elev i årskurs 7
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Boendeverksamhet 

För 66 av våra elever tar det så lång tid att ta sig 
till specialskolan att de behöver veckopendla. För 
dessa elever erbjuder vi boende. Alla våra skolor 
utom Manillaskolan och Hällsboskolan Mälar-
höjden i Stockholm har elevboenden.

Figur 27. Antal elever i boende. 

Källa: Inrapportering till SCB 

Antalet elever i boendena varierar lite över 
åren. Fördelningen mellan flickor och pojkar har 
varierat något över en treårsperiod. Variationen 
följer inte samma mönster som i specialskolan i 
övrigt. 

Kvalitetsarbetet i  
boendeverksamheten 

Under 2020 har vi undersökt elevernas upple-
velse av inkludering, tillgänglighet och delaktig-
het. Det har vi gjort genom en intervjustudie. Vi 
utgick från den interna föreskriften för boen-
deverksamheten. Studien fokuserade på elevers 
upplevelse av:

• trygghet
• möjlighet att påverka
• boendemiljö och aktiviteter
• bemötande
• allas lika värde

Sammanfattningsvis visar resultatet att elevers 
upplevelse av boendeverksamheten är att det är en 
väl fungerande verksamhet. Elever trivs och kän-
ner sig trygga i boendet. De beskriver att de har 
god kontakt med personal som lyssnar på dem och 
ger dem uppmärksamhet. Den vardagliga kontak-
ten med de vuxna i boendet är viktig för elevernas 
inflytande över sin situation och upplevelsen av del-
aktighet. Ett annat forum för elevers inflytande är 
husmöten i boendena. Alla boenden har husmöten, 
fast olika ofta. Eleverna upplever att de är delaktiga 
i sin vardag. Som en elev uttryckte det: 

”Personalen lyssnar alltid när jag vill berätta 
något.”

Ökad nöjdhet bland elever och  
vårdnadshavare
Elevenkäten visar att andelen elever i årskurserna 
5–10 som upplever ett boende av hög kvalitet har 
ökat till 80 procent 2020 (68, 60). Det är en skill-
nad mellan flickor och pojkar i resultatet som inte 
är statistiskt signifikant. Det innebär att det inte 
går att utesluta att skillnaden beror på slumpmäs-
sig fördelning av de olika svaren. 22 av 22 (22 av 
25 2019) svarande vårdnadshavare angav att deras 
barn trivs i boendet.

Vårt mål för 2020 var 90 procent. Utfallet blev 
80 procent. Det är en rejäl höjning från förra året 
även om vi inte nådde ända fram till vårt mål. 
Vi bedömer att ökningen speglar att den treåriga 
kompetensutvecklingsplanen som gjorts med 
medarbetare nu börjar ge avtryck i verksamheten. 
Elevenkätens utfall ger resultatet tillfredsställande, 
och tillsammans med intervjustudien bedömer vi 
måluppfyllelsen som god.
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Vi erbjuder utbildning i svenskt teckenspråk till 
elever hos andra skolhuvudmän. Undervisningen  
ska syfta till att eleverna utvecklar sin flerspråkig-
het och tillägnar sig kunskaper i och om svenskt 
teckenspråk. Att behärska både svenskt teckenspråk 
och svenska ger döva och personer med hörselned-
sättning förutsättningar för att kunna delta aktivt i 
samhälls- och arbetslivet.    

Vi har utvecklat en ramkursplan för all vår 
utåtriktade utbildning i svenskt teckenspråk under 
2020. Den omfattar undervisning från årskurs 1 till 
gymnasiet. Kursplanen innehåller målformuleringar 
som ger grunden för att kunna följa och dokumen-
tera elevens kunskapsutveckling. Den innehåller 
inga kunskapskrav och är inte betygsgrundande. 

Vi erbjuder deltidsutbildning, fjärrundervisning 
och utbildning för syskon till barn som är döva el-
ler har en hörselnedsättning och barn till föräldrar 
som är döva eller har en hörselnedsättning.

Undervisningens mål i nya ramkursplanen
• Eleven ska få förutsättningar att kunna an-

vända svenskt teckenspråk i sin vardagskom-
munikation. 

• Eleven ska utveckla svenskt teckenspråk och få 
insyn i hur språket fungerar. 

• Eleven ska känna sig trygg med svenskt tecken-
språk i olika situationer. 

• Eleven ska vara stolt över sina kunskaper i 
svenskt teckenspråk. 

Utåtriktad utbildning – Svenskt teckenspråk 
för elever i grundskolan 

Målgrupper för utåtriktad utbildning 
• Syskon till barn som är döva eller har  

hörselnedsättning.
• CODA, det vill säga hörande barn till döva 

föräldrar eller till föräldrar som har en 
hörselnedsättning.

• Elever som är döva eller har en hörselned-
sättning, inom grundskola och grundsärsko-
la, som deltar i myndighetens fjärrundervis-
ning 

Undervisningen i svenskt teckenspråk ska ge elev-
erna förutsättningar att utveckla 

• förmåga att uttrycka sig och kommunicera på 
svenskt teckenspråk i samtal och texter, urskilja 
språkliga strukturer och följa språkliga normer 

• förmåga att använda språkliga strategier för att 
förstå och göra sig förstådd 

• förmåga att använda svenskt teckenspråk 
som ett medel för sin språkutveckling och sitt 
lärande 

• förmåga att använda olika medier för att söka 
information på och om svenskt teckenspråk 

• kunskaper om dövas och personer med hörsel-
nedsättnings levnadsvillkor ur ett historiskt och 
kulturellt perspektiv. 

Utåtriktad utbildning under pandemin
Pandemin har försvårat våra möjligheter att ge-
nomföra utåtriktad utbildning. Nödvändiga åtgär-
der för att förhindra smittspridning har gjort att 
deltidselever inte har kunnat tas emot som vanligt i 
våra skolor. Undervisning i svenskt teckenspråk för 
hörande syskon och CODA genomfördes i mindre 
utsträckning än planerat. Fjärrundervisningen har 
däremot genomförts som planerat.

Deltidsutbildning

Elever som är döva eller har en hörselnedsättning 
och som inte går i specialskolan erbjuds deltidsun-
dervisning i och på svenskt teckenspråk. Undervis-
ningen sker på plats på någon av våra regionala 
skolor. När eleverna kommer till skolan får de 
gruppundervisning dels i svenskt teckenspråk och 
dels i vissa andra ämnen. De har dessutom med sig 
eget skolarbete från sin hemskola som de får möj-
lighet att arbeta med på teckenspråk.

Deltidsutbildningens upplägg varierar mellan 
skolorna och samtliga deltidselever erbjuds även 
fjärrundervisning en lektion i veckan hela läsåret. 
Kombinationen har visat sig vara bra då språkut-
vecklingen sker mer kontinuerligt.
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Figur 28. Antal elever i deltidsundervisning.

Källa Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Antalet deltidselever har ökat något det senaste året.  
Kristinaskolan har det största antalet deltidselever 
vilket beror på att det är den skola som har störst 
geografiskt upptagningsområde. 

Lärarna ser att teckenspråksutvecklingen gått 
långsammare under 2020. Det gäller de elever som 
bara deltar i fjärrundervisning och inte kommer till 
skolan. Elever som går i skolan på deltid någon dag 
varje vecka fortsätter däremot att utvecklas språk-
ligt som tidigare. Elevantalet är för litet för att visa 
könsuppdelat.

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning i svenskt teckenspråk är viktigt för 
att utveckla vår pedagogik. Med fjärrundervisning i 
svenskt teckenspråk ger vi möjligheter till elever att 
få regelbunden teckenspråksundervisning, oavsett 
var i Sverige de bor. 

I december färdigställde vi Manilla-materialet, ett 
digitalt läromedel i svenskt teckenspråk. Materialet 
utgår främst från grammatik och följer ramkurspla-
nen med pedagogiska idéer och förslag. 

Efterfrågat erbjudande
Det senaste året har antalet elever i fjärrundervis-
ningen ökat ytterligare och vi har nu 117 elever.

Figur 29. Antal elever i fjärrundervisning.

Källa: Extens

Vi ser en fortsatt efterfrågan av fjärrundervisning. 
Vid avstämningen den 15 oktober hade vi 46 elever 
i kö. Anledningen till att antalet fjärrelever ökat 
mindre 2020 är att vi nu fyllt de utbildningsplatser 
vi har. Med nuvarande förutsättningar kan vi inte 
utöka antalet elever i fjärrundervisningen. Att vi har 
fyllt de platser vi har är ett gott resultat för verk-
samheten. 

Av eleverna i fjärrundervisningen är 60 procent 
flickor och 40 procent pojkar. Andelen flickor har 
ökat något sedan 2019. Det är ett helt omvänt 
förhållande jämfört med specialskolan i övrigt, men 
målgruppen är inte heller densamma. Innan 2019 
var antalet elever för få för att vi skulle kunna dela 
upp statistiken i pojkar och flickor. 

Teckenspråk syskon CODA 

Myndigheten har enligt instruktionen i uppdrag 
att erbjuda utbildning i svenskt teckenspråk för 
syskon till barn som är döva eller har en hörselned-
sättning och barn till föräldrar som är döva eller 
har en hörselnedsättning. Utbildningen genomförs 
antingen på någon av våra tvåspråkiga skolor eller 
som fjärrundervisning för elever i årskurs 1-9. Eller 
som en kombination av undervisning i klassrum 
och fjärrundervisning.   
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Undervisning i klassrum och  
fjärrundervisning 
Det fysiska mötet med språket under kursveckor på 
skolorna ger tillgång till en teckenspråkig miljö. Det 
ger också möjlighet att ta del av syskons vardag 
och träffa andra elever som har syskon eller föräld-
rar som är döva eller har en hörselnedsättning. Att 
kombinera undervisningen i klassrum med fjärrun-
dervisning har visat sig vara bra då språkutveck-
lingen sker mer kontinuerligt.

Elevutveckling

Figur 30. Antal deltagare i teckenspråk för syskon 
och CODA på våra skolor.

Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Figur 31. Fördelning flickor-pojkar i teckenspråk för 
syskon och CODA 2020.

Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten

I statistiken för antalet elever ingår bara de elever 
som deltagit i utbildning mellan den 16 oktober 
2019 och den 15 oktober 2020. Det är första 
gången vi presenterar statistik uppdelat på flickor 
och pojkar för denna elevgrupp. Därför kan vi inte 
göra några jämförelser över tid. 

Den nedgång av antalet elever vi ser i diagram-
met beror på att vi inte kunnat genomföra under-
visningen som planerat på grund av pandemin. 
Framför allt har det drabbat de elever som får 
undervisning på någon av våra skolor. För de 46 
elever som har fjärrundervisning har undervisning-
en fungerat som vanligt. Men på grund av begrän-
sad kapacitet i fjärrundervisningen har vi inte i 
nuläget kunnat utöka den. 
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Specialskolans uppdrag är att erbjuda utbildning 
till de elever som på grund av sin funktionsnedsätt-
ning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grund-
skolan eller grundsärskolan.  Elevgruppen är liten 
och finns spridd över hela landet. För sin skolgång 
erbjuds därför eleverna tillgång till boende och 
resor. Det bidrar till högre kostnader för specialsko-
lan. Staten tar med specialskolan ett viktigt ansvar 
att undervisningen genomförs i en tillgänglig under-
visningsmiljö för målgruppen. 

Analys av kostnadsutveckling
I detta avsnitt redovisas kostnader för undervisning
i specialskolan, förskoleklass, fritidshem, boende 
och Teckenspråk syskon/CODA, inklusive alla 
myndighetsövergripande kostnader. Total kostnad 
omfattar alla specialskolans verksamheter.

 
Tabell 13. Kostnadsutveckling för undervisning  
årskurs 1–10 och specialskolan totalt.

 

Kostnader tkr 2018 2019 2020

Undervisning 454 321 528 862 567 827

Förskoleklass 8 215 11 900 12 982

Fritidshem 43 586 45 225 53 607

Boende 97 550 63 431 63 788

Teckenspråk syskon 6 694 3 308 2 910

TOTALT 610 366 652 726 701 114

Varav kostnad för  
elevresor 42 143 46 723 49 028

De totala kostnaderna inom specialskolan har ökat 
med cirka 7 procent. En ny skola öppnade inför 
höstterminen 2019 och har 2020 haft kostnader för 
hela året. Ett ökat elevantal har medfört en ökning 
av personalkostnaderna. Specialskolan har också 
burit en större andel av myndighetsövergripande 
kostnader än föregående år, vilket sammanhänger 
med ökade personalkostnader. Se även avsnitt Eko-
nomisk redovisning. I specialskolans totala kostna-
der ingår även kostnader för fjärrundervisning.

Kostnadsutveckling per elev
 
Tabell 14. Kostnader för undervisning per elev  
årskurs 1–10.

Kostnader tkr 2018 2019 2020

Kostnader för  
undervisning 454 321 528 862 567 827

Antal elever 659 699 721

Kostnad per elevplats 689 757 788

Specialskolans totala kostnader har ökat framfö-
rallt kopplat till den nya skola som startades 2019
Därav har kostnad per elev ökat något trots att 
även elevantalet fortsatt öka

Tabell 15. Varav kostnader för elevresor per elev.

. 

Kostnader tkr 2018 2019 2020

Kostnader för elevresor 42 143 46 723 49 028

Antal elever som omfattas 664 690 715

Kostnad per elev 63 68 69

Ändrade jämförelsesiffror, antal elever och kostnad per elev 2018 
och 2019.

Kostnaden för elevresor utgör en stor andel av de 
totala kostnaderna inom specialskolan och har ökat 
något både totalt och per elev. 

Tabell 16. Kostnader för förskoleklass per elev.

Kostnader tkr 2018 2019 2020

Kostnader för förskoleklass 8 215 11 900 12 982

Antal elever i förskoleklass 34 50 48

Kostnad förskoleklass  
per elev 242 238 270

De totala kostnaderna för förskoleklass har fortsatt 
att öka något även detta år.  Kostnaden per elev har 
också ökat. Kostnadsökningen kan helt hänföras 
till den nyöppnade skolan Hällsboskolan Mälarhöj-
den som haft en förskoleklass från andra halvåret 
2019 och nu under hela 2020.

Kostnader Specialskola
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Tabell 17. Kostnader för fritidshem per elev.

Kostnader tkr 2018 2019 2020

Kostnader för fritidshem 43 586 45 225 53 607

Antal elever i fritidshem 257 285 317

Kostnad fritidshem  
per elev 170 159 169

Inom fritidshemsverksamheten ser vi en ökning 
både av antalet elever och av kostnaden per elev. 
Kostnadsökningen kan även här till övervägande 
del tillskrivas Hällsboskolan Mälarhöjden som 
öppnat hösten 2019 och tar emot elever i förskole-
klass till årskurs 2. Behovet av plats i fritidshem är 
som störst i dessa åldersgrupper. 

Tabell 18. Kostnader för boendeverksamhet per elev.

Kostnader tkr 2018 2019 2020

Kostnader för boende 97 550 63 431 63 788

Antal elever som omfattas 61 68 66

Kostnad per boendeelev 1 599 932 966

Totala kostnader för boendet är i princip oför-
ändrat jämfört med föregående år. Elevantalet har 
minskat något men inte tillräckligt för att orga-
nisationen i boendet skulle kunna förändras och 
bidra till lägre kostnader. Däremot ger minskningen 
utslag i form av en högre kostnad per elev.  

Tabell 19. Kostnader för teckenspråk syskon/ CODA 
per elev.

Kostnader tkr 2018 2019 2020

Kostnader teckenspråk 
syskon/CODA 6 694 3 308 2 910

Antal elever som omfattas 306 367 295

Kostnad per elev 22 9 10

För teckenspråk för syskon och CODA har de 
totala kostnaderna för verksamheten ute på sko-
lorna minskat något under året. Kostnaden per elev 
har ökat då färre elever deltagit i verksamheten. I 
redovisningen i denna tabell ingår inte elever och 
kostnader för målgruppen i fjärrundervisningen.
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för våra målgrupper 

På vår webbplats hittar man forskningsnyheter i flera olika ämnen och om flera olika 
målgrupper. Vi berättar om forskning anpassat både för den som behöver få en 
snabb översyn och den som vill fördjupa sig i ett visst område. 

Spridning av forskningsresultat digitalt och 
via tryckta publikationer
Vi vänder oss till skolhuvudmän, skolledare och 
professioner inom alla utbildningsformer. För dem 
som har ett allmänt informationsintresse publicerar 
vi forskningsnyheter på vår webb. Vårt syfte med 
forskningsutblickarna är att presentera aktuell forsk-
ning som är relevant inom det specialpedagogiska 
fältet i en sammanfattad form. Den intresserade läsa-
ren kan gå vidare till den vetenskapliga artikeln. 

För dem som är intresserade av en längre populär-
vetenskaplig text om forskningsresultat producerar 
vi texter skrivna av forskare i vår FoU-skriftserie. 
Skriftserien har ett rent kunskapsutvecklande syfte 
och gör inte anspråk på att ge riktlinjer eller konkret 
vägledning. Under år 2020 har antal användare av 
forskningsutblickar och forskningsnyheter ökat på 
vår webb. 

Figur 32. Antal användare av forskningsutblickar och 
forskningsnyheter. 

Källa: Google Analytics

Vi har dels vidareutvecklat sidan om forskning och 
utveckling, dels ökat utbudet av nyheter. Nästan 
alla nyheter når målet 1 000 sidvisningar. Vissa 
nyheter har flera tusen sidvisningar fler än målet. 
De forskningsnyheter som väckt allra störst intresse 
under år 2020 är forskning om ljudmetoden som 
läsinlärning, om flickor med adhd i skolan samt om 
lärares relationer till sina elever.  

FoU-skrifter
Vi har producerat tio FoU-skrifter sedan 2011 och 
under 2020 har vi publicerat två, ”Samordning 
för ett hållbart elevhälsoarbete” och ”Unga vuxna 
med högfungerande autism”. Det är stor skillnad 
i spridningen av de två skrifterna. Skriften om 
elevhälsoarbete har en bred målgrupp. Den vänder 
sig till skolhuvudmän, skolledare och elevhälsoper-
sonal. Den lanserades på en konferens, i vår podd, 
i våra sociala medier och genom pressmeddelande. 
I beställningar och nedladdningar har den spridits 
i ca 4 800 exemplar under 2020. Vi har också sett 
i Skolportens rapportering att skriften varit den 
mest lästa på deras webbplats.1 Vår bedömning är 
att FoU-skriften bidrar till att visa hur skolan kan 
organisera ett fungerande elevhälsoarbete. Mål-
gruppen för vår skrift om vuxenstuderande med 
autismspektrumtillstånd är mer begränsad. Den 
vänder sig till dem som arbetar med utbildning för 
vuxenstuderande med autismspektrumtillstånd och 
lanserades med ett pressmeddelande samt i sociala 
medier. I beställningar och nedladdningar har den 
spridits i cirka 1 100 exemplar under år 2020. 

1 www.skolporten.se
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En särskild överenskommelse om samverkan har 
skett under året med Skolforskningsinstitutet gäl-
lande den systematiska forskningsöversikten ”En till-
gänglig lärmiljö för alla inom ämnet idrott och hälsa 
– med fokus på socialt samspel,” där myndigheten 
bidragit med en delprojektledare med expertkom-
petens. Forskningsöversikten lanserades i november 
2020.

Under 2019 påbörjades ett nytt samarbetsprojekt 
kring undervisningsformer för elever med synne-
dsättning. I det arbetet har SPSM huvudansvaret. 
Skolforskningsinstitutet bidrar med resurser och 
kompetens. 

Systematiska översikter
Problem kring ämnet idrott och hälsa lyftes av 
myndighetens ungdomsnätverk under 2018. Vi 
påtalade därför behovet av en systematisk översikt 
till Skolforskningsinstitutet. Vi samlade också in 
ungdomars egna röster gällande frågor kring ämnet 
idrott och hälsa för unga med funktionsnedsättning 
från ungdomsförbunden i vårt ungdomsnätverk. 
Några av ungdomarnas svar redovisas för att be-
lysa de utmaningar elever kan uppleva i ämnet. 

Jag tycker att det är viktigt att fokusera på att 
skapa intresse och självförtroende kring rörel-
se. Idrottsämnet ska vara något man lär för 
livet och kan då göra enorm skillnad för häl-
san.  
– Medlem i SPSM:s ungdomsnätverk 

Det är inte ovanligt att det är enda ämnet som 
man riskerar att inte få godkänt, eller, vilket 
nog är vanligare, får höra att man inte kan få 
högre än E. Många lärare känner till att man 
inte får ge icke-godkänt på grund av funk-
tionsnedsättning så därför sätter de inte F men 
ger inte möjligheter för att nå högre betyg. 
– Medlem i SPSM:s ungdomsnätverk  

Webbinarier
Under 2020 har vi erbjudit seminarier i digital 
form – webbinarier. De har handlat om ortens 
betydelse för likvärdighet i skolan och om metoder 
för att erbjuda placerade barn och ungdomar en 
bra utbildning. Tillsammans med Skolverket, SKR 
– Sveriges Kommuner och Regioner, och Friskolor-
nas riksförbund arrangerade vi också under våren 
ett webbinarium med fokus på distansundervisning 
för elever i behov av stöd. Årets sista webbinarium 
handlade om hur skolan fungerar för elever i behov 
av stöd under pandemin. I webbinariet deltog för-
utom utbildningsministern, representanter från alla 
delar av skolsverige. Webbinarier går att se både i 
realtid och i efterhand. Sammanlagt streamades alla 
publicerade webbinarier 5 378 gånger under 2020. 
Målvärdet var 9 000. Måluppfyllelsen är därför ej 
tillfredsställande.   

Ett forskningsbaserat arbetssätt

Liksom allt arbete i skolan ska SPSM:s arbete och 
insatser vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Under år 2020 har SPSM vidareutveck-
lat det vetenskapliga förhållningssättet i myndig-
heten. Vi har utvecklat metodstöd för analys och 
metodutveckling. Stöd har också getts för analys, 
utveckling av stödmaterial och utvärdering. Dessut-
om har vi tagit fram en modell för kvalitetssäkring 
av vår kompetensutveckling inom specialpedagogik 
baserat på bästa tillgängliga kunskap. 

Som en ytterligare åtgärd för att implementera 
ett forskningsbaserat arbetssätt, har vi stärkt våra 
medarbetares möjligheter till relevant informations-
sökning av forskning inom det specialpedagogiska 
området. 

Vi känner ännu inte till resultatet av dessa åtgär-
der.
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Sprida kunskap om villkoren för våra målgrupper

2020 och genomförandet av artikel 24 i FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (2006). Detta arbete sker 
i samverkan med sakkunniga från Skolverket. 
Projektet pågick 2014–2020. 

European Agency publicerar återkommande sta-
tistiska undersökningar om i vilken utsträckning 
elever med särskilda behov utbildas tillsammans 
med andra elever eller i andra skolformer i olika 
länder.2 

Resultat av ett långsiktigt europeiskt  
nätverk inom Specialpedagogik
Genom ett växande antal prenumeranter av Euro-
pean Agencys:s nyhetsbrev sprids kännedom om 
verksamheten genom olika kanaler. Det tyder på ett 
intresse för rapporterna hos nyckelpersoner inom 
utbildning och vid lärarutbildningarna i Sverige.

2 European Agency (2018).  European Agency Statistics on Inclusive Educa-
tion: 2018 Dataset Cross-Country Report. (J. Ramberg, A. Lénárt, and A. 
Watkins, eds.).

European Agency for Special Needs and  
Inclusive Education 2020
Enligt vår instruktion ska vi bedriva verksamhet inom European Agency (EA) för utveck-
ling av undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Arbetet ska leda till evidens-
baserad kunskap och ge verktyg och rekommendationer för planering, genomförande 
och uppföljning till beslutsfattare på olika nivåer i utbildningssystemet.

För att nå ut med information om arbetet finns 
European Agencys nyhetsbrev översatt till svenska 
på spsm.se. Under 2020 har antalet prenumeranter 
stigit till cirka 1 600 från cirka 900 året innan. Det 
är andra året vi har nyhetsbrevet. 

Under 2020 har vi deltagit i följande projekt  
inom ramen för European Agency:

• Förhindra skolmisslyckande   
Om inkluderande undervisningsmöjligheter på 
system- och individnivå.

• The Changing Role of Specialist Provision in 
Supporting Inclusive Education (CROSP) 
Om stöd till verksamheter för att kunna arbeta 
med särskilt stöd i skolor, enheter och klasser. 

• Teacher Professional Learning for Inclusion 
(TPL4I) 
Om stöd för lärares kompetensutveckling kring 
inkluderande undervisning. 

• European Agency Statistics on Inclusive  
Education (EASIE) 
EA genomför en insamling av medlemsländer-
nas data gällande elever i behov av stöd vart-
annat år. Det syftar till att tillhandahålla data 
som informerar om hur länderna når Euro-
peiska kommissionens strategiska mål för ET 

Fakta om European Agency

Ett permanent nätverk: 31 medlemsländer med 
kontor i Odense och Bryssel.

Finansiering: Nätverket finansieras dels av Eu-
ropeiska kommissionens Erasmus+ program och 
dels av medlemsländerna via en medlemsavgift 
som baseras på ländernas antal invånare. 

Syfte: Att stödja medlemsländernas arbete för 
att utveckla inkluderande utbildningssystem och 
att säkerställa samstämmighet mellan nationella 
och Europeiska Unionens prioriteringar i Euro-
pean cooperation in education and training (ET) 
2014–2020.

Förankring: Projekten som genomförs utgår från 
FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.
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Kollegial verksamhetsutveckling och  
främjande granskning
Medarbetare samarbetar inom sina egna områden 
för att utveckla verksamhetens arbete med de rät-
tigheter som är mest relevanta för myndighetens 
uppdrag. Det gäller bland annat rätten till utbild-
ning, språk, delaktighet och tillgänglighet. 

Medarbetare i myndigheten som har särskild 
kompetens inom mänskliga rättigheter ger genom 
främjande granskningar återkoppling på olika delar 
av myndighetens arbete. Det kan exempelvis handla 
om verksamhetsplaner, vägledningar och utveck-
lingsarbeten. Syftet är att säkerställa att rättighets-
perspektivet genomsyrar verksamheten, exempelvis 
genom att säkerställa målgruppens delaktighet där 
det är relevant. 

SPSM arbetar med rättigheter

Enligt vår instruktion ska vi integrera perspektiv för jämställdhet och mänskliga rät-
tigheter i vår verksamhet. Vi ska beakta konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Vid alla åtgärder som rör barn ska vi beakta vad som 
bedöms vara barnets bästa enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.  

SPSM:s strategiska arbete ska bidra till att öka alla 
medarbetares kunskaper om de mänskliga rättighe-
terna och det ansvar som vi har för att respektera 
dessa. Arbetet är tvärfunktionellt och ska bidra till 
att de rättigheter som barn, elever och vuxna med 
funktionsnedsättning har främjas, tillvaratas och 
tillämpas i utbildningsverksamheterna.

I kontakten med andra myndigheter och andra 
aktörer arbetar vi vägledande för hur man kan 
jobba med mänskliga rättigheter i en statlig myn-
dighet. Vi har bland annat presenterat upplägg 
för att inspirera andra myndigheter vid samman-
komster hos Barnombudsmannen. Dessutom har vi 
beskrivit myndighetens arbete med att utveckla en 
rättighetskultur i antologin Mänskliga rättigheter i 
teori och praktik.3

Stöd i rättighetsarbetet

Till stöd för vårt rättighetssarbete har vi olika 
verktyg; kollegial verksamhetsutveckling, främjande 
granskning, rättighetsbaserad skola och prövning 
av barnets bästa. Nedan följer en kort beskrivning 
av de olika stöd vi använt oss av. Det är utmanande 
att hitta relevanta resultatindikatorer för att följa 
utvecklingen. 

3 Bremdal & Ohlsson, 2020.  Bremdal, P. & Ohlsson, J. (red) (2020) 
Mänskliga rättigheter i teori och praktik – Från idé till förvaltning Lund: 
Studenlitteratur AB
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SPSM arbetar med rättigheter

Rättighetsbaserad skola
Rättighetsbaserad skola är en arbetsmodell från 
Unicef. Modellen utgår från konventionen om bar-
nets rättigheter. Från och med år 2020 arbetar alla 
våra specialskolor med denna modell. Syftet är att 
hela skolans arbete ska bli rättighetsbaserat, från 
vision till praktik. Arbetet genomförs utifrån fem 
områden:4

• kunskap om barnets rättigheter
• ökat elevinflytande
• engagemang för sina egna och andra barns rät-

tigheter
• implementering – barnkonventionens principer 

praktiseras i verksamheten
• samverkan.

Läs mer om detta i avsnittet Specialskola – Elevers 
inflytande, rättigheter och trygghet.

Prövning av barnets bästa
Vid beslut och åtgärder som rör barn ska barnets 
bästa beaktas enligt barnkonventionen. SPSM har 
tagit fram metodstödet Prövning av barnets bästa, 
för hur detta ska ske i myndighetens beslut och 
åtgärder. Stödet togs fram under 2019 i samband 
med att barnkonventionen blev svensk lag. 

Jämställdhetsintegrering (JiM) 
2020 – återrapporteringskrav 
regleringsbrev

Intern granskning 
För att stärka det fortsatta arbetet har vi gjort en 
intern granskning av verksamhetens resultat av 
jämställdhetsintegreringen under åren 2017–2019. 
Den övergripande bedömningen är att verksamhe-
terna arbetat för att påverka de samhällsproblem 
som jämställdhetspolitiken syftar till att lösa. I de 
allra flesta fall har planerade aktiviteter genomförts 
och det har i de flesta fall lett till interna prestatio-
ner medan det är ovanligare att det lett till externa 

4 Unicef  Unicef, Rättighetsbaserad skola.

prestationer.5 Granskningen har resulterat i att 
myndigheten kommer att fokusera på jämställd-
hetspolitikens tredje delmål jämställd utbildning.  
Myndigheten kommer att prioritera problemen 
med att pojkar presterar sämre och att flickor mår 
sämre i skolan. Dessutom det faktum att skolan är 
den vanligaste platsen för trakasserier. Dessa prio-
riteringar ingår i framtagandet av en ny handlings-
plan för åren 2022–2025.

Våra insatser inom JiM 2020 återfinns inom tre 
huvudsakliga områden: 

• riktade insatser i vårt specialpedagogiska stöd  
• analys av åtgärdsprogram i Specialskolan
• JiM i vår interna verksamhet. 

I detta avsnitt redovisas primärt de insatser vi gjort 
under året. Analysen av den könsuppdelade statisti-
ken redovisas under respektive verksamhet. 

Under 2021 ska vi redovisa inriktningen för det 
fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för 
åren 2020–2025. 

Riktade insatser i vårt  
specialpedagogiska stöd  
I årsredovisningen 2019, såväl som denna, såg vi 
att insatser till pojkar är överrepresenterade. Därför 
beslutade vi att särskilt lyfta skolsituationen för 
flickor med funktionsnedsättning under 2020. Vi 
har beaktat jämställdhetsperspektivet i framtagande 
av kurser och stödmaterial, genom att särskilt 
nämna flickor. I vårt digitala studiematerial om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
hänvisar vi specifikt till föreläsningar om flickors 
situation.

I vår rådgivning lyfter vi frågan om flickors 
situation mer än tidigare eftersom pojkar också är 
överrepresenterade i våra rådgivningsärenden. Vi 
lyfter flickors skolsituation i samverkan med den 
övergripande elevhälsan för skolhuvudmän och i 
våra insatser för kompetensutveckling.

5 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2020), Resultat av SPSM arbete 
med jämställdhetsintegrering 2017–2019, 1 STY-2020/826, Härnösand
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SPSM arbetar med rättigheter

I återrapportering från våra mottagare av stats-
bidrag kan vi se att det finns vissa skillnader i 
könsfördelningen inom några av de insatser som 
genomförs med stöd av statsbidrag (se avsnitt 
Specialpedagogiskt stöd – Statsbidrag).  Det kan till 
stor del förklaras av könsfördelningen inom den 
utbildning som insatsen riktar sig till.

Analys av åtgärdsprogram i Specialskolan 
Av 193 elever i specialskolans tre avgångsklasser 
2018–2020 hade 120 åtgärdsprogram någon gång 
under sin skoltid. Av dessa var 52 flickor och 68 
pojkar. 30 elever nådde gymnasiebehörighet och av 
dessa var 17 flickor och 13 pojkar. Se nedan.

Figur 33. Resultat för flickor och pojkar som haft 
åtgärdsprogram 2018–2020.

Endast en fjärdedel av de elever som haft åtgärds-
program (30 av 120) nådde alltså gymnasiebehö-
righet. Men det hindrar inte att åtgärdsprogram-
men kan ha haft en positiv påverkan på elevernas 
kunskapsutveckling. 
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Åtgärdsprogram verkar ha en större påverkan för 
flickor än för pojkar. Av flickorna nådde 33 procent 
(17 av 52) gymnasiebehörighet, medan av pojkarna 
nådde 19 procent (13 av 68) gymnasiebehörighet. 
Orsakerna till det är inte klarlagda. Andra faktorer 
förutom kön kan också påverka resultatet. 

JiM i vår interna verksamhet 
Förutom att arbeta med JiM i praktiken har vi 
också intensifierat arbetet för att integrera jäm-
ställdhetsperspektivet i våra styrprocesser genom 
att ta fram en modell som ska kunna appliceras 
bredare när den testats.

I myndighetens bildpolicy säkerställer vi löpande 
att vi har ett normkritiskt och jämställt perspektiv i 
varje avrop och upphandling. Det gäller till exem-
pel konkret hur vi instruerar fotografen vid fototill-
fällena.
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medverkat i en tvåårig utbildning för skolchefer i 
Skolverkets regi. Under hösten 2020 har medarbe-
tare från vårt specialpedagogiska stöd föreläst och 
haft workshop med ett 70-tal skolchefer. Fokus i 
utbildningen var ansvarstagande i styrkedjan, hur 
huvudmannen kan utveckla kvalitetsarbetet kopp-
lat till elevhälsoarbetet och vad skolchefer kan 
göra för att stödja skolutveckling och nödvändiga 
förbättringar. 

Våra rådgivare har medverkat i panelsamtal 
på jämställdhetskonferensen Forum Jämställdhet 
kring jämställt stöd till barn med diagnoser inom 
området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF). Bland annat diskuterades frågor kring att tre 
gånger så många pojkar som flickor får diagnoser 
inom NPF.  

Vi samråder regelbundet med Skolverket om ut-
redningar och kartläggningar, framtagande av nya 
stödmaterial samt om förändringar i kursplaner 
och timplaner. 

Informationsspridning
Vi har samverkat med Myndigheten för tillgängliga 
medier, MTM, om information kring dövblindas 
behov och samverkan för att öka kommunikatio-
nen med denna målgrupp. 

Deltagande i utvecklingsprojekt 
Vi deltar i det fleråriga projektet ”What is inside 
the Blackbox in Nordic schools?  – Understanding 
the inner core of inclusive capability.” Projektets 

Vi samverkar med myndigheter, lärosäten och andra utbildningsaktörer för att alla 
barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en lik-
värdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. I vår instruk-
tion nämns att myndigheten ska samråda med de organisationer som företräder per-
soner med funktionsnedsättning. 

Samverkan med aktörer som 
företräder våra målgrupper 

Vi samverkar för att förbättra 
villkoren för våra målgrupper 

Under 2020 har Specialpedagogiska Skolmyndig-
heten samverkat i totalt 258 ärenden (301 ärenden 
2019, dock ej helår) med myndigheter, lärosäten, 
andra utbildningsaktörer samt intresseorganisatio-
ner. Detta gäller både när det kommit in förfråg-
ningar från organisationer och när vi tar kontakt 
för samverkan. I och med pandemin har interna-
tionell samverkan minskat och konferenser ställts 
in vilket medfört att antal tillfällen för samverkan 
minskat. 

För att förbättra villkoren för våra målgrupper 
samverkar vi på tre olika sätt med andra aktörer:

1. Expertkunskap inom det specialpedagogiska 
kunskapsfältet. 

2. Information om vårt uppdrag att skapa trygga 
och tillgängliga lärmiljöer och främja indivi-
dens lärande.

3. Deltagande i utvecklingsprojekt för likvärdigt 
stöd till elever med funktionsnedsättningar. 
 

Den mest efterfrågade samverkanskontakten är 
vår expertkunskap inom specialpedagogik. Nedan 
följer ett kondensat av våra typiska samverkans-
kontakter.

Expertkunskap
Vi medverkar bland annat som föreläsare på hög-
skolor och universitet. Då når vi ut med informa-
tion till studenter om myndighetens stöd. Vi har 
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Samverkan med aktörer som företräder våra målgrupper

I februari 2020 gav regeringen Specialpedago-
giska skolmyndigheten tillsammans med Skolver-
ket, Skolinspektionen och Skolforskningsinsti-
tutet i uppdrag att utreda och lämna förslag på 
delmål och indikatorer för uppföljning, analys 
och resultaten av skolhuvudmännens verksam-
het. Regeringsuppdraget avrapporterades till 
Regeringskansliet i september 2020.7

Syftet med regeringsuppdraget var att bidra 
till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan. Det 
är unikt att fyra skolmyndigheter arbetat tillsam-
mans med en gemensam regeringsredovisning 
utifrån sina olika uppdrag. Uppdraget bedrevs i 
samarbete mellan myndigheterna med Skolverket 
som sammankallande myndighet. 

7 Dnr: SPSM 1 STY 2020/306 Redovisning av uppdrag till skolmyndig-
heterna om kvalitet och likvärdighet U2020/00734/S

Återrapportering regeringsuppdrag kvalitet och likvärdighet

syfte är att fördjupa kunskap om hur förmågan att 
inkludera kan förbättras. Projektet har avslutats 
under 2020 med en skriftlig rapport, filmade pre-
sentationer och ett webbinarium.

Vi deltar också i ett projekt inom Erasmus+ med 
partners från Tyskland, Grekland, Portugal, Finland 
och Sverige för att skapa praktikorienterade rekom-
mendationer till vuxenutbildningar. Myndigheten 
har under året samverkat med SCB i arbetet med 
Agenda 2030 och tagit fram rapporten Lämna 
ingen utanför.6 

Tillsammans med Livsmedelsverket pågår ett ut-
vecklingsarbete om styrning av skolmåltider. Det är 
riktat till personal inom skolväsendet och personal 
som arbetar med skolmåltider. 

6 SCB: Lämna ingen utanför Statistisk lägesbild av genomförandet av 
Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020

Vi möter barn- och ungdomsorganisationer 
i ungdomsnätverket 
Vi har inrättat ett ungdomsnätverk där frågor som 
berör vår verksamhet diskuteras ur ett ungdoms-
perspektiv. Genom forumet vill vi skapa dialog med 
representanter för barn- och ungdomsorganisatio-
ner, som har mycket kontakt med barn och ungdo-
mar i våra målgrupper. 

Vi möter intresseorganisationer  
i Nationella intresserådet 
Vi har inrättat ett intresseråd där många intresseor-
ganisationer finns representerade. I rådet redovisar 
och diskuterar vi strategiska och aktuella frågor för 
vår verksamhet. Och intresseorganisationerna har 
möjlighet att lyfta ideologiska och intressepolitiska 
frågeställningar.

I slutrapporteringen av uppdraget presenteras 
framgångsfaktorer och förslag på indikatorer 
för uppföljning av skolverksamhet. I arbetet 
med framtagandet av förslag till indikatorer har 
SPSM särskilt värnat om rättigheter för elever 
med funktionsnedsättning. 

Medlemmarna i SPSM:s projektgrupp för regeringsuppdraget 
Kvalitet och Likvärdighet. Annika Haglund, Aurora Lindberg, 
Eva-Lisa Andersson, Paulina Riis, Elisabeth Högberg, Kenneth 
Drougge, Anna-Lena Gard och Tone Engen 
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Programmet Chef och  
medarbetare mot Målbild 2022

Arbetet mot Målbild 2022 består av tre delar: 
• organisation
• ledarskap
• värdegrund. 

Inom programmet finns aktiviteter för att tydlig-
göra vår värdegrund, utveckla ledarskapet och att 
fortsätta utveckla tillitsbaserad styrning och led-
ning. Under året har vi anpassat flera av myndighe-
tens styrdokument till innebörden av tillitsbaserad 
styrning och ledning. De nya dokumenten; revi-
derad medarbetarpolicy, lönepolicy samt ett nytt 
samverkansavtal har implementerats under året. 

Resultatet av medarbetarundersökningen1 visar 
bättre resultat än referensgruppen, avseende att 
kvinnor och män och medarbetare med annan et-
nisk bakgrund behandlas inkluderat. Medarbetare 
upplever också att de får stöd från både kollegor 
och överordnad chef. Medarbetare upplever också 
att det finns en variation i arbetsuppgifter och iden-
tifierar sig med sin arbetsplats och kan tänka sig att 
rekommendera myndigheten som arbetsgivare. 

Av resultatet framkom att myndighetens medar-
betare uppvisar sämre resultat än referensgruppen, 
avseende sömnen, upplevelsen att vara stressad 
och att det finns känslomässiga krav i arbetet som 
är påfrestande. Den självskattade hälsan är också 
lägre än referensgruppen.

Dialog om och analys av resultatet av medarbe-
tarundersökningen har skett vid arbetsplatsträffar 
och i medarbetarsamtal på alla nivåer i myndighe-
ten. Verksamheterna har därefter utformat hand-
lingsplaner som ska stödja det fortsatta arbetet. 
Generellt var resultatet bättre än förväntat givet att 
myndigheten genomgår ett utvecklingsarbete.

1 Medarbetarundersökningen genomfördes from 2020-02-07 – 2020-
03-11 och vände sig till medarbetare som var tillsvidareanställda i 
myndigheten. Antalet som besvarade undersökningen var 1003 av 1243 
anställda (81%).

Resultat av myndighetens arbete med att 
vara en attraktiv arbetsgivare

Vi strävar efter att våra arbetsplatser ska vara stimulerande och attraktiva. Vi ska 
ha förmåga att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Det är 
av största vikt att alla känner motivation, har rätt kompetens och upplever en god 
arbetsmiljö för att verksamhetens mål ska uppfyllas. 

Personalredovisning
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Personalredovisning

I arbetet med metoden Lead Forward har unge-
fär 800 medarbetare gett individuell återkoppling 
på chefernas sätt att utöva sitt ledarskap. Cheferna 
har stöttat varandra i utvecklingsarbetet i sina ge-
mensamma möten, i kollegiala nätverk och genom 
att träna i par.  

Resultatet i medarbetarundersökningen som 
genomfördes under året har visat att ledningskvali-
teten har högre värden än referensvärdet. 

Medarbetarperspektivet har varit i fokus under 
året. Vi har påbörjat ett arbete för att stödja med-
arbetare till att vilja, kunna och våga ta ansvar för 
helheten. 

Kompetensförsörjning
Under de närmaste tio åren väntas en tredjedel 
av myndighetens medarbetare gå i pension. 115 
rådgivare pensioneras under denna tid från Special-
pedagogiskt stöd och 53 lärare från Specialskolan. 
Dessa båda verksamhetsområden tillhör vår kärn-
verksamhet.  

Rörligheten av personal har ökat på arbetsmark-
naden sedan finanskrisen 2008/2009. Inom utbild-
ning är rörligheten något högre än genomsnittet på 
arbetsmarknaden.2 Detta ställer stora krav på att vi 
upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Under året 
har vi därför fortsatt att utveckla ett aktivt medar-
betarskap och ett tillitsbaserat ledarskap. Medarbe-
tare har involverats i utvecklingen av verksamheten. 

2 Referens personalomsättning i utbildningssektorn: Personalen i välfärden, 
personalstatistik för kommuner och regioner 2019.

På så sätt säkrar vi kompetensförsörjningen. Och vi 
skapar samtidigt en samsyn kring våra mål, strate-
gier och utmaningar.

Ett konkret exempel på hur vi arbetar med 
kompetensförsörjning i Specialskolan är hur den 
strategiska kompetensförsörjningsplanen som utgår 
från förordningen om ändring i behörighetsför-
ordningen (SFS:1498), har utformats. I arbetet har 
medarbetare, arbetsgivare och arbetstagarorganisa-
tionerna samarbetat. Olika yrkeskategoriers kom-
petens inom specialskolan, elevhälsan och elevbo-
enden har tagits tillvara i arbetet. Planen ska dels 
ge rektorerna förutsättningar att fokusera på det 
pedagogiska ledarskapet, dels ge personalen tid att 
fokusera på elevernas lärande. Och den ska bidra 
långsiktigt till rätt rekrytering och ge kompetens att 
möta framtidens utmaningar.
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Delar av myndighetens ledningsgrupp på årets enda fysiska möte.

Våra viktiga medarbetare
Tabell 20. Antal anställda fördelat på kompetenskategori och kön.

 2018 2019 2020

Kompetenskategori Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Kärnverksamhet 695 186 739 192 735 186

Ledning 45 18 53 21 56 21

Stödverksamhet 166 68 156 67 167 73

Totalt 906 272 948 280 958 280

Totalsumma 1 178 1 228 1 238

Källa: Unit 4 Business world
Under 2020 har också 188 (175) personer haft en timanställning inom myndigheten motsvarande 22 (20) årsarbetare.
Från och med 2019 har statistik tagits fram för helt kalenderår, jämfört med tidigare intervall som var 16 oktober till och med 15 oktober.
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Under 2020 var andelen anställda kvinnor 77 
procent och män 23 procent. Andelen har legat i 
princip konstant sedan 2018. Inom kompetenskate-
gorin ledning var andelen kvinnor 73 (72, 71) pro-
cent och andelen män 27 procent (28, 29). Andelen 
kvinnor i ledningsposition har alltså ökat något.  

Tabell 21. Personalomsättning.

Personalomsättning i procent

2018 2019 2020

Totalt 13,0 12,0 11,3

Kvinnor – – 10,4

Män – – 14,3

Personalomsättning var något lägre jämfört med 
föregående år. Under 2020 avslutade 139 (150, 
169) medarbetare sin anställning varav 24 (33, 25) 
på grund av pensionsavgång. 

Personalomsättningen skiljer sig mycket inom 
myndigheten. Specialskolan har den högsta perso-
nalomsättningen på 14,7 procent. Övriga verksam-
heter har en personalomsättning mellan 4,5 och 
5,7 procent. Specialskolan har haft en högre andel 
tidsbegränsade anställningar vilket bidrar till en hö-
gre personalomsättning. Vi har inte haft möjlighet 
att få fram ett tillförlitligt värde på personalomsätt-
ningen könsuppdelat för 2019 och 2018.

Arbetsmiljö

Utbildning i organisatorisk  
och social arbetsmiljö
Under året har en utbildning i organisatorisk och 
social arbetsmiljö fortsatt för samtliga medarbetare.3

En majoritet av de svarande ansåg att upplägget 
och innehållet i utbildningen har ökat kunskaperna 
om social och organisatorisk arbetsmiljö helt eller 
till stor del. 

3 Antalet som besvarade utvärderingen av utbildningen var 461 (54 
procent).

Utmaningar i arbetsmiljön  
på grund av pandemin
Stabsgruppen har genomfört tre riskbedömningar 
sedan början av pandemin. Riskbedömningarna har 
uppdaterats fortlöpande. 

I början av pandemin beskrev man risker för 
oron över smittspridning och samordningen av 
information och kommunikation. Under senvåren 
beskrevs risker för hög arbetsbelastning och att 
arbetssätten förändras. Under senhösten beskrevs 
risker för ohälsa och belastningsbesvär på grund 
av hemarbete under lång tid. Det beskrevs också 
risker för ökad smittspridning bland medarbetare i 
specialskolor och elevboenden. 

Under hösten skickades en enkätundersökning ut 
till samtliga chefer i myndigheten. I enkäten ställdes 
frågor kring hur pandemin påverkat verksamheten 
och arbetsmiljön. 

De flesta chefer bedömde att medarbetarnas ar-
betsmiljö hade påverkats negativt av pandemin: 

• Drygt hälften ansåg att den fysiska arbetsmil-
jön påverkats negativt.  

• Cirka 80 procent av cheferna ansåg att den 
sociala arbetsmiljön påverkats negativt. 

Ungefär 80 procent av cheferna (51 av 66) uppgav 
att de följt upp medarbetarnas hälsa i stor, eller i 
mycket stor utsträckning. 

Några chefer bedömde att arbetsmiljön påverkats 
positivt. I enkätens skriftliga svar nämns bland an-
nat att distansarbetet ger möjlighet till mer rörelse i 
vardagen, effektivare arbetsformer och att minskad 
pendling och resor ger mer tid för familjen. 

Utifrån enkätsvaren kan man se att utmaning-
arna inom verksamhetsområdena skiljer sig åt. I 
verksamhetsområde Specialskola har medarbetares 
sjukfrånvaro gjort att det varit extra ansträngt i 
perioder. Det har till exempel ställts ökade krav på 
flexibilitet och engagemang för skolpersonalen när 
lärare samtidigt har arbetat med både distansunder-
visning och klassrumsundervisning. 

Under året har det ställts större krav på chefer 
att kunna arbetsleda på distans. Men också på att 
kunna göra snabba omställningar. Chefer upplever 
enligt enkätundersökningen att de haft förutsätt-
ningar att hantera de negativa konsekvenserna som 
uppstått på grund av de förändrade arbetssätten. 
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Kommunikationen inom myndigheten har bidragit 
till att chefer känt sig välinformerade och trygga i 
sitt agerande.

Vi har genomfört ett antal åtgärder för att för-
bättra arbetsmiljön under pågående pandemi: 

–  Inom specialskolan har nya rutiner för vikarie-
hantering tagits fram, eftersom frånvaron bland 
personal varit större än vanligt. Medarbetare 
från andra verksamheter i myndigheten har 
vikarierat i specialskolan.  

–  Riktlinjer och checklistor för smittskydd har 
tagits fram. 

–  Chefer har erbjudits samtalsstöd för att kunna 
följa upp arbetsmiljön för medarbetare som i 
hög utsträckning arbetar hemma.

–  Friskvårdsbidraget har höjts. 
– Digitala ergonomironder har erbjudits.
– Möjlighet att ta hem it-utrustning har erbjudits.
– Vaccination mot årets säsonginfluensa har också 
erbjudits.

Sjukfrånvaron har ökat

Tabell 22. Sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro 2018 2019 2020

Total sjukfrånvaro 5,5 5,1 5,9

Sjukfrånvaro kortare än 60 
dagar

3,1 3,0 4,1

Sjukfrånvaro 60 dagar eller 
längre

2,4 2,1 1,8

Långtidssjukfrånvaro (andel 
av total sjukfrånvaro som är 
60 dagar eller längre) 44,4 40,4 29,9

Kvinnors sjukfrånvaro 6,1 5,3 6,0

Mäns sjukfrånvaro 3,8 4,4 5,5

Alla yngre än 30 år 8,4 8,1 10,5

Alla mellan 30 och 49 år 5,3 4,8 6,3

Alla 50 år eller äldre 5,4 4,9 5,0

Källa: Unit4 Business World.
Jämförelsesiffror för 2018 är rättade
I underlaget för sjukfrånvaro ingår personal som under året varit 
anställda med månadslön. 

Sjukfrånvaron har ökat för båda könen. Kort-
tidsfrånvaron har ökat, sannolikt till följd av pan-
demin. Den långa sjukfrånvaron har däremot mins-
kat. En möjlig orsak till att yngre medarbetare har 
en högre sjukfrånvaro är att de i större utsträckning 
arbetar i befattningar som kan kopplas till en högre 
sjukfrånvaro.

Antalet medarbetare som var frånvarande på 
grund av sjukdom var högre under mars–april 
och oktober–december jämfört med motsvarande 
perioder 2019. Den ökade sjukfrånvaron förekom 
främst inom specialskolan. Detta sammanfaller med 
perioder då antal smittade av Covid-19 i Sverige 
ökade. 

Vid sjukanmälan via tjänsten Sjuk och frisk er-
bjuds sjukvårdsrådgivning. Antal sjukanmälningar 
ökade med ungefär 68 procent 2020 jämfört med 
2019. I samband med sjukanmälan kan medarbe-
tarna uppge sjukorsak i statistiksyfte. Ökningen 
är störst inom kategorin ”Infektion - Öron/Näsa/
Hals”. Den har fördubblats i jämförelse med 2019. 

 Eftersom systemet infördes under 2018 kan vi 
inte visa en treårsserie.
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Tabell 23. Kostnader fördelade på verksamhet, tkr. 

Verksamhet 2018 2019 2020

Specialskola 610 366 652 726 701 114

Specialpedagogiskt stöd 441 445 417 952 412 329

Totalt 1 051 811 1 070 678 1 113 443

De totala kostnaderna har ökat med cirka 4 pro-
cent. Vi har genomfört särskilda satsningar på att 
ställa om för att möta våra målgruppers förändrade 
behov. Specialskolans kostnader har ökat tydligt 
jämfört med föregående år och även ökat som andel 
av de totala kostnaderna, medan kostnaderna för 
specialpedagogiskt stöd har minskat något. En ny 
skola öppnade inför höstterminen 2019 och har 
2020 haft kostnader för ett helt år. Det totala elev-
antalet har också ökat.

Pågående pandemi har påverkat kostnadsbilden 
genom att kostnader för resor, kost och logi minskat 
kraftigt, vilket påverkat mest inom specialpedago-
giskt stöd där resor är en stor del i rådgivningsverk-
samheten.

Andelen kostnader som definieras som myndig-
hetsövergripande har ökat något. Detta föranleds till 
stor del av särskilda satsningar i samband med pan-
demin. Som en konsekvens av den ändrade kostnads-
bilden har även andelen myndighetsövergripande 
kostnader som fördelas till specialskola ökat något 
och därmed minskat för specialpedagogiskt stöd.

Fördelningen av kostnader mellan prestationer 
inom respektive verksamhet återfinns i respektive 
avsnitt inom resultatredovisningen.

Kostnader, intäkter och avgiftsbelagd 
verksamhet

I detta avsnitt redovisar vi en bild av myndighetens 
• Totala kostnader indelade efter verksamhet
• Totala intäkter indelade efter verksamhet och 

finansiering
• Avgiftsbelagd verksamhet i enlighet med den 

budget som regeringen meddelat i reglerings-
brevet

Fördelning av kostnader  
och intäkter 

I förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB) framgår att resultatredovis-
ningen ska lämnas enligt en indelning som myn-
digheten bestämmer och myndigheten ska fördela 
verksamhetens totala intäkter och kostnader enligt 
den indelningen. Vi har valt att fördela verksam-
hetens totala intäkter och kostnader utifrån de två 
verksamhetsområden som svarar för vår kärnverk-
samhet. För annan verksamhet som beskrivs sär-
skilt i resultatredovisningen gäller att den antingen 
sker tvärfunktionellt  eller är av mycket begränsad 
omfattning och att kostnader och intäkter av det 
skälet inte särredovisas. 

Här redovisas och analyseras de totala kostna-
derna för verksamheterna specialskola samt speci-
alpedagogiskt stöd. En mer detaljerad redovisning 
och analys inom respektive verksamhet redovisas i 
avsnitten Kostnader specialskola respektive Kostna-
der specialpedagogiskt stöd.

2019 ändrades principerna för fördelning av 
myndighetsövergripande kostnader, därför är inte 
siffran för 2018 fullt ut jämförbar med 2019 och 
2020. Jämförelsetal för 2018 har inte räknats om 
då en genomgripande organisationsförändring 
genomfördes inför 2019.

Ekonomisk redovisning
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Totala intäkter fördelade på 
verksamhet och finansiering

Tabell 24. Intäkter fördelade på verksamhet, tkr.  

Verksamhet
 

2018 2019 2020

Anslag Övriga intäkter Anslag Övriga intäkter Anslag Övriga intäkter

Specialskola 294 687 313 793 303 625 351 012 313 995 387 156

Specialped stöd 431 814 9 631 409 482 8 470 402 828 9 501

Totalt 726 501 323 424 713 107 359 482 716 823 396 657

Intäkter utöver anslag inom specialskola fortsätter 
att öka, vilket främst beror på ett ökat elevantal. 
Elevanknutna avgiftsintäkter såsom avgift för elev-
plats i specialskolan samt intäkt från kommuner för 
assistans till elever i behov av särskilt stöd är direkt 
kopplat till elevantalet.

Med anledning av pandemin har myndigheten fått 
intäkter som avser ersättning för sjuklönekostnader, 
vilket ingår i Övriga intäkter och till största delen 
tillfallit specialskolan. Denna ersättning bidrar även 
till ökningen av Övriga intäkter på specialpedago-
giskt stöd.
 

Avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 25. Beräknad budget samt utfall för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras 
(punkt 6.1 i regleringsbrev SPSM), tkr.

Verksamhet/budget RB +/- tom 2018 +/- 2019 Int. 2020 Kostn. 2020 +/- 2020 Ack +/- utgå. 
2020

Specialskola m.m. (belopp i 
enlighet med regleringsbrev) -743 282 -737 000 345 000 1 097 400 -752 400 -2 232 682

Redovisat av SPSM

Specialskola m.m (delvis 
täckning av kostnader)1 

0 0 310 198 1 046 704 0 0

Förskoleklass/fritidshem 
(full kostnadstäckning)2 

-3 289 1 006 66 309 66 589 -280 -2 563

Administration av förstärknings-
bidrag till folkhögskolor (full 
kostnadstäckning)

0 0 150 150 0 0

Totalt -3 289 1 006 376 657 1 113 443 -280 -2 563

1 Enbart kostnader för 2020 redovisas då intäkterna endast delvis ska täcka kostnaderna. I avgiftsintäkterna inkluderas samtliga intäkter av avgifter som 
nämns i instruktion eller regleringsbrev (elevavgifter, assistans, läromedel, kost o inkvartering).

2 I intäkter 2020 ingår 31 tkr erhållna bidrag. I ack +/- utgå 2020 ingår totalt 183 tkr erhållna bidrag. 

I enlighet med förordning (2000:605) om årsre-
dovisning och budgetunderlag (FÅB), redovisar vi 
ingående och utgående resultat endast för de verk-
samheter där det finns krav på full kostnads
täckning. Totala intäkter 2020 överskrider budget 
huvudsakligen eftersom elevantalet inom special-
skola fortsätter att öka.

Förskoleklass och fritidshem som bedrivs med 
målet full kostnadstäckning uppvisar i år ett nega-
tivt resultat trots att verksamheten strävat efter att 
begränsa detta. En bidragande orsak är ökade kost-
nader vid den nya skolan Hällsbo Mälarhöjden.
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Resultaträkning

Not Utfall tkr
2020-01-01
2020-12-31

Utfall tkr
2019-01-01
2019-12-31

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 716 823 713 107

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 380 609 349 125

Intäkter av bidrag 3 14 868 9 139

Finansiella intäkter 1 180 1 218

Summa intäkter 1 113 480 1 072 589

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -812 237 -766 030

Kostnader för lokaler -105 745 -105 474

Övriga driftkostnader -183 662 -187 321

Finansiella kostnader -1 029 -389

Avskrivningar och nedskrivningar -10 770 -11 464

Summa kostnader -1 113 443 -1 070 678

Verksamhetsutfall 37 1 911

Uppbördsverksamhet 5

Intäkter av avgifter m.m som inte disponeras 3 986 2 139

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -3 986 -2 139

Saldo Uppbördsverksamhet 0 0

Transfereringar

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 448 436 469 364

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 735 0

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 6 30 575 35 158

Lämnade bidrag 7 -481 695 -502 556

Saldo Transfereringar 8 -1 949 1 966

Årets kapitalförändring 9 -1 912 3 877
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Tillgångar

Not Utg balans
tkr

2020-12-31

Utg balans
tkr 

2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling 10 187 846

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 11 16 628

Summa 203 1 474

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 16 595 14 818

Maskiner, inventarier, installationer m.m 13 13 861 14 767

Summa 30 456 29 585

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 8 707 8 644

Summa 8 707 8 644

Varulager m.m.

Varulager och förråd 1 360 1 596

Summa 1 360 1 596

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15 1 503 9 412

Fordringar hos andra myndigheter 16 16 829 12 365

Övriga kortfristiga fordringar 17 62 1 992

Summa 18 394 23 769

Periodavgränsningsposter 18  

Förutbetalda kostnader 29 901 30 591

Upplupna bidragsintäkter 1 077 419

Övriga upplupna intäkter 0 112

Summa 30 978 31 122

Avräkning med statsverket 19

Avräkning med statsverket -21 648 19 619

Summa -21 648 19 619

Kassa och bank 20

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 119 936 78 956

Summa 119 936 78 956

Summa tillgångar 188 386 194 765

Balansräkning
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Kapital och skulder

Not Utg balans
tkr

2020-12-31

Utg balans
tkr 

2019-12-31

Myndighetskapital 21

Statskapital 233 233

Balanserad kapitalförändring 5 885 2 008

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 9 -1 912 3 877

Summa 4 206 6 118

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 11 374 15 503

Övriga avsättningar 23 13 638 15 536

Summa 25 012 31 039

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 24 30 268 29 984

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 20 536 18 995

Leverantörsskulder 25 19 511 29 361

Övriga kortfristiga skulder 26 12 552 11 434

Summa 82 867 89 774

Periodavgränsningsposter 27

Upplupna kostnader 69 495 61 568

Oförbrukade bidrag 6 806 6 266

Summa 76 301 67 834

Summa kapital och skulder 188 386 194 765
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Anslag Ingående 
överfö-
ringsbe-
lopp

Årets tillde-
ning enligt 
reglerings-
brev

Omdispo-
nerade 
anslags-
belopp

Indragning Totalt 
disponibelt 
belopp

Utgifter 
20200101-
20201231

Utgående 
överfö-
ringsbe-
lopp

15:1:5 ap 4.1 Statsbidrag 
till utbildning -56 13 916

 
0 0 13 860 10 374 3 486

15:1:5 ap 4.2 Bidrag till 
kursdeltagare 294 1 000

 
0 -294 1 000 507 493

15:1:5 ap 5 Statlig ÅP-
avgift för bidrag till 
kursdeltagare 0 88

 

0 0 88 88 0

16:1:3 ap 1 Specialpeda-
gogiska skolmyndig-
heten -5 820 762 437

 

0 0 756 617 732 794 23 823

16:1:5 ap 2 Utveckling 
av skolväsendet och  
annan pedagogisk  
verksamhet 3 729 13 000 0 -3 729 13 000 11 363 1 637

16:1:6 ap 1 Omvårdnads-
insatser 2 309 71 066 0 -2 309 71 066 58 632 12 434

16:1:15 ap 1 Särskilda 
insatser inom  
skolområdet 574 163 418 0 -574 163 418 162 970 448

16:1:17 ap 1 Bidrag till 
vissa studier 3 084 17 525

 
-3 084 17 525 6 199 11 326

17:14:4 ap 1 Särskilt 
utbildningsstöd -494 193 158 0 0 192 664 192 679 -15

Summa anslag 3 620 1 235 608 0 -9 990 1 229 238 1 175 606 53 632

Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag, tkr

Allmänt

Anslagen har lagts in utifrån regleringsbrev och an-
dra regeringsbeslut samt utifrån de belopp som finns 
redovisade i statsredovisningssystemet Hermes.

Anslagsvis
Anslag 15:1:5 ap 4.1 
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut 
U2019/04361/UH, U2019/04431/UH

Anslag 15:1:5 ap 4.2 
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut 
U2019/04361/UH, U2019/04431/UH

Anslag 15:1:5 ap 5 
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut 
U2019/04361/UH, U2019/04431/UH

Anslag 16:1:3 ap 1 
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut 
U2019/04337/BS, U2019/04374/S

Anslag 16:1:5 ap 2 
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut 
U2019/04337/BS, U2019/04374/S

Anslag 16:1:6 ap 1 
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut 
U2019/04337/BS, U2019/04374/S

Anslag 16:1:15 ap 1 
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut 
U2019/04337/BS, U2019/04374/S

Anslag 16:1:17 ap 1 
Disponeras av SPSM enligt regeringsbeslut 
U2019/04337/BS, U2019/04374/S
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Anslag 17:14:4 ap 1 
Disponeras av SPSM enligt regeringsbe-
slut U2019/03519/GV, U2019/04129/GV, 
U2019/04380/GV

Villkor

Anslag 15:1:5 ap 4.1  
Statsbidrag till utbildning
Anslagsposten får belastas med utgifter för stats-
bidrag till anordnare av teckenspråksutbildning 
för föräldrar till barn som för kommunikation 
är beroende av teckenspråk enligt förordningen 
(1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbild-
ning för vissa föräldrar.

Anslag 15:1:5 ap 4.2  
Bidrag till kursdeltagare
Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag 
till kursdeltagare i teckenspråksutbildning för för-
äldrar till barn som för kommunikation är bero-
ende av teckenspråk enligt förordningen om statsbi-
drag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

Anslag 15:1:5 ap 5  Statlig ÅP-avgift för 
bidrag till kursdeltagare
Tilldelade medel ska enligt förordningen om stat-
liga ålderspensionsavgifter med mera inbetalas till 
Pensionsmyndigheten.

Anslag 16:1:3 ap 1 Specialpedagogiska  
skolmyndigheten 
Anslaget får användas för Specialpedagogiska skol-
myndighetens förvaltningsutgifter. Anslaget får även 
användas för utgifter för myndighetens verksamhet, 
produktionsstöd för läromedelsframställning och 
visst internationellt samarbete. Utbetalat produk-
tionsstöd: 16 986 tkr.

Återbetalda medel från bidrag med återbetal-
ningsskyldighet ska tillföras anslaget. 

Anslag 16:1:5 ap 2 Utveckling av skolväsen-
det och annan pedagogisk verksamhet
För utgifter med anledning av uppdraget att ge-
nomföra kompetensutvecklings- och implemente-
ringsinsatser avseende en garanti för tidiga stödin-
satser i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan 
och sameskolan (U2018/02959/S) får Specialpe-
dagogiska skolmyndigheten belasta anslagsposten 
med 10 000 tkr. Utbetalat 8 363 tkr.

För utgifter med anledning av uppdraget att 
svara för genomförandet av fortbildning i special-
pedagogik (U/2019/04371/S) får Specialpedago-
giska skolmyndigheten belasta anslagsposten med 3 
000 tkr. Utbetalat 3 000 tkr.

Anslag 16:1:6 ap 1 Omvårdnadsinsatser
Anslagsposten får belastas med utgifter för omvård-
nadsinsatser vid gymnasieskolor med utbildning 
som är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade 
ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

Anslag 16:1:15 ap 1 Särskilda insatser inom 
skolområdet
Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbi-
drag enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag 
till särskilda insatser på skolområdet. Myndigheten 
får belasta anslagsposten med högst 2 300 tkr för 
stöd till utbildning för ungdomar med svår synned-
sättning som efter grundskolan behöver ett så kallat 
mellanår före starten av gymnasial utbildning. 
Utbetalat: 1 150 tkr. 

Anslagsposten får belastas med utgifter för ut-
vecklingsprojekt och analyser som syftar till att öka 
måluppfyllelsen eller öka kunskapen när det gäller 
olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever 
med funktionsnedsättning. Utbetalat 82 152 tkr.

Anslag 16:1:17 ap 1 Bidrag till vissa studier
Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag 
enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid 
vissa studier för personer med funktionsnedsätt-
ning.
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Anslag 17:14:4 ap 1 Särskilt utbildningsstöd
1. Anslagsposten får belastas med utgifter för 

bidrag enligt förordningen (2011:1163) om 
statsbidrag för särskilt utbildningsstöd.

2. Statsbidrag till universitet och högskolor får 
uppgå till högst 5 859 tkr. Utbetalat 5 859 tkr.

3. Högst 5 323 tkr får användas för analyser 
och utveckling av folkhögskolornas lärmiljöer. 
Utbetalat 945 tkr.

4. Anslaget får även användas för statsbidrag 
för teknisk anpassning av studiematerial för 
synskadade och dövblinda. Högst 4 473 tkr 
får betalas ut som bidrag till Synskadades 
Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning av 
studiematerial. Utbetalat 3 060 tkr.  Minst 90 
procent av beviljade bidrag ska avse kostnader 
för sådan anpassning. Statsbidrag betalas ut av 
myndigheten efter ansökan från SRF med 50 
procent under mars 2020, med 40 procent un-
der augusti 2020 och med 10 procent när SRF 
lämnar en slutredovisning av kostnaderna.

Kommentarer till anslagsutfall

Utgående överföringsbelopp för anslag 16:1:3 ap 
1 överskrider tillåtet anslagssparande med 950 tkr. 
Förklaringen är främst att resor och aktiviteter inte 
kunnat genomföras som planerat under pandemin. 

Utgående överföringsbelopp för anslag 15:1:5 ap 
4.1 samt ap 4.2 beror på att många kurser ställts in 
på grund av pandemin.

Pandemin har även påverkat förbrukningen av 
anslag 16:1:5 ap 2, där aktiviteter inte kunnat ge-
nomföras enligt plan.

Inom anslag 16:1:6 ap 1 har ersättning för 
elevhem och omvårdnad i boende respektive ha-
bilitering inbetalats av hemkommuner respektive 
hemregioner om totalt 30 575 tkr (35 150 tkr). 
Beloppet ingår i resultaträkningens post Övriga er-
hållna medel för finansiering av bidrag. Ersättning 
har samtidigt utbetalats till skolhuvudmän med 33 
894 tkr (35 677 tkr). Detta belopp ingår i resultat-
räkningens post Lämnade bidrag. Netto har ersätt-
ningen belastat avsnittet Transfereringar med 3 319 
tkr (527 tkr). På grund av pandemin har skolhu-
vudmännen bedrivit undervisning delvis på distans. 
SPSM har därför återbetalat ersättning till kom-
muner och regioner, men inte i samma utsträckning 
återkrävt ersättning från skolhuvudmän eftersom 
dessa ändå haft vissa kostnader under perioden.

Även för anslag 16:1:17 ap 1 gäller att överfö-
ringsbeloppet påverkats av att många kurser ställts 
in under pandemin.

Redovisning mot inkomsttitel, tkr
Inkomsttitel Inkomster

2811 Övriga inkomster 3 986

Återbetalningar av statsbidrag som avser beslut 
från tidigare år redovisas mot inkomsttitel 2811 
Övriga inkomster. Se not 5 för fördelning av poster.

Bemyndiganden, SPSM, tkr

Anslag/Anslagsbenämning
Tilldelat 

bemyndigande 
2020

Ingående 
åtaganden      
2020-01-01

Utestående 
åtaganden     
2020-12-31

Utestående åtagandens 
fördelning per år

2021

16:1:6 ap 1 Omvårdnadsinsatser 35 000 34 484 31 930 31 930

Summa 35 000 34 484 31 930 31 930
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Övriga upplysningar

Myndigheten tillämpar 50 tkr och däröver som be-
loppsgräns för periodiseringar. 4 januari 2021 har 
varit brytdag i redovisningen.

Myndighetens insynsråd

SPSM är ett enrådighetsverk och har ett insynsråd 
med åtta ledamöter utsedda av regeringen samt 
generaldirektören som är ordförande. Insynsrådet 
har under 2020 haft fyra möten, där huvudämnena 
varit information om myndighetens verksamhets-
planering, budget, årsredovisning, aktuella rappor-
ter och remisser samt samarbete med Skolverket 
och Skolinspektionen.
Ersättning till insynsrådets ledamöter har under 
2020 utgått enligt följande

Mona Holmqvist 67 500 kr  
 (varav 60 000 avseende  
 uppdrag som skribent)
Betty Malmberg 9 000 kr
Gunilla Svantorp 3 000 kr
Per-Arne Andersson 7 500 kr
Sven Bölte 4 500 kr     
Jacob Clarin 9 000 kr
Maria Ronsten 7 500 kr 
Anders Runnquist 9 000 kr

Insynsrådets ledamöter har under 2020 haft andra 
styrelse- och rådsuppdrag enligt följande

Betty Malmberg:
Ledamot i insynsrådet för Kemikalieinspektio-
nen, insynsrådet vid Länsstyrelsen i Östergötland, 
insynsrådet för Statens veterinärmedicinska anstalt, 
Svenska Unescorådet samt ersättare i Genteknik-
nämnden

Gunilla Svantorp:
Ledamot i Skolverkets Insynsråd samt ledamot i 
Länsstyrelsen Värmlands Insynsråd

Tilläggsupplysningar och noter

Bokslutskommentarer

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 1 kap 
3§ förordningen (2000:605) om myndigheters års-
redovisning och budgetunderlag.  SPSM:s redovis-
ning följer god redovisningssed såsom den kommer 
till uttryck i ESV:s allmänna råd till 6§ bokförings-
förordningen (2000:606). 

Värderingsprinciper

Tillgångar/skulder och kundfordringar har tagits 
upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 
Skulder har tagits upp till det nominella värdet.

Värdering av  
omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna består av läromedelslager, 
som har värderats till hälften av försäljningsvärdet 
exklusive i försäljningspriset ingående distributions-
kostnader. 

Avskrivningar

Som anläggningstillgång redovisas immateriella 
tillgångar, datorer, fordon, inventarier m.m. vars 
anskaffningsvärde är 20 tkr och däröver samt har 
en ekonomisk livslängd på 3 år eller längre. För-
bättringsutgifter på annans fastighet redovisas som 
anläggningstillgång om anskaffningsvärdet 40 tkr 
och däröver om den förväntade nyttjandeperioden 
och den ekonomiska livslängden uppgår till lägst  
10 år.

SPSM har fastställt följande princip avseende 
anläggningstillgångars ekonomiska livslängd:

Immateriella tillgångar 5 år
Servrar och nätverksutrustning  3 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar  3 år
Övriga inventarier  5 år
Bilar och andra transportmedel  5 år
Förbättringsutgift på annans fastighet 10 år
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Per-Arne Andersson:
Ordförande i Ifous (Innovation forskning och 
utveckling i skolan) samt i styrelsen för Brf Laxör-
ingen 15

Sven Bölte:
Ledamot SiS vetenskapliga råd, Vetenskapsrådet 
UVK, Attentions kunskapsråd, Styrgrupp KIND, 
EUNETHYDIS samt kunskapsrådet Min Stora Dag  

Jacob Clarin:
Vice ordförande Sveriges Elevkårer samt styrelsele-
damot för EMQ

Anders Runnquist:
Styrelseledamot i (eget) bolag Growing Places AB

Utfall tkr
2020-01-01
2020-12-31

Utfall tkr
2019-01-01
2019-12-31

Not 1 Intäkter av anslag 716 823 713 107

Anslagsintäkterna i verksamhetsavsnittet härrör från följande anslag:

16:1:3 ap 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten 705 460 703 836

16:1:5 ap 2 Utveckling av skolväsendet o annan pedagogisk verksamhet 11 363 9 271

Summa intäkter av anslag i RR 716 823 713 107

Utgifter enligt anslagsredovisningen

16:1:3 ap 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten -732 794 -721 709

16:1:5 ap 2 Utveckling av skolväsendet o annan pedagogisk verksamhet -11 363 -9 271

Summa utgifter som belastat anslagen -744 157 -730 980

Differens intäkter av anslag verksamhet resp. utgifter mot anslag -27 334 -17 873

Intäkter av anslag i tranfereringsavsnittet 16:1:3 ap 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd för läromedelsframställning* 16 986 17 753

Övriga bidrag 0 -30

Förändring semesterlöneskuld enligt undantagsregeln** 10 348 150

Summa förklaring differens 27 334 17 873

Saldo 0 0

*Enligt de finansiella villkoren för anslag 16:1:3 ap 1 får anslaget belastas med utgifter för 
produktionsstöd för läromedelsframställning

**Efter genomgång av beräknad semesterlöneskuld mot anslag enligt undantagsregeln 
har myndigheten justerat beräkningsmetoden.

Ersättning till myndighetens ledning
Ersättning till generaldirektören har under 2020 
utgått med 1 334 422 kr, varav 7 897 kr skatteplik-
tiga förmåner.

Generaldirektören är ledamot i Diskriminerings-
ombudsmannens råd och särskild utredare i utred-
ningen Stärkt rätt till personlig assistans för stöd 
vid egenvård, vid tillsyn samt för barn Dir. 2020:3.



90 Årsredovisning 2020 • Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ekonomisk redovisning

Förskoleklass
Vårterminen 
Alla kommuner 2020: 129 820 kr per termin /elev, 50 st
(2019: 125 970 kr per termin / elev, 36 st)

Höstterminen 
Alla kommuner 2020: 129 820 kr per termin / elev, 48 st 
(2019: 125 970 kr per termin / elev, 50 st)

Fritidshemsverksamhet
Vårterminen  
Alla kommuner 2020: 84 540 kr per termin / elev, 268 st 
(2019: 82 030 kr per termin / elev, 236 st)

Höstterminen 
Alla kommuner 2020: 84 540 kr per termin / elev, 306 st 
(2019: 82 030 kr per termin / elev, 271 st)

Kommunala avgifter för elever i specialskolan
Vårterminen
Värdkommun 2020: 128 190 kr per termin / elev, 317 st
(2019: 124 390 kr per termin / elev, 318 st)
Övriga kommuner 2020: 192 290 kr per termin / elev, 379 st 
(2019: 186 580 kr per termin / elev, 356 st)

Höstterminen 
Värdkommun 2020: 128 190 kr per termin / elev, 334 st
(2019: 124 390 kr per termin / elev, 322 st)
Övriga kommuner 2020: 192 290 kr per termin / elev, 385 st 
(2019: 186 580 kr per termin / elev, 378 st)

Utfall tkr
2020-01-01
2020-12-31

Utfall tkr
2019-01-01
2019-12-31

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 380 609 349 125

Kommunala elevavgifter 230 361 216 545

 – elever i specialskolan 230 361 216 000
 – korrigeringar tidigare års elevavgifter 0 545

Förskoleklass och fritidsverksamhet 66 278 58 059

– varav elevavgifter 61 248 52 423

– varav av vårdnadshavare inbetalt till hemkommuner 1 295 899
   

Ersättning för assistans enl avtal med kommuner 77 015 65 734

Läromedel, egen framställning 2 799 2 819

Kost och inkvartering i samband med kurser och besök 23 31

Avgift från Folkbildningsrådet för administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor 150 150
 

Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 3 722 5 402

Intäkter av andra ersättningar 261 385
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Utfall tkr
2020-01-01
2020-12-31

Utfall tkr
2019-01-01
2019-12-31

Not 3 Intäkter av bidrag 14 868 9 139

Bidrag från statliga myndigheter* 14 194 8 334

Bidrag från övriga 674 805

*Den främsta anledningen till ökade intäkter av bidrag är kompensation
för sjuklönekostnader, 5 991 tkr.

Not 4 Kostnader för personal -812 237 -766 030

Varav lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter m.m. -534 780 -502 500

Varav arvoden till styrelse, kommittéer eller ej anställd personal -1 582 -694

Det främsta skälet till ökade lönekostnader är att antalet anställda har ökat

Not 5 Uppbördsverksamhet 0 0

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras

Återkrav anslag 17:14:4 ap 1 Särskilt utbildningsstöd 1 728 2 016

Återkrav anslag 16:1:15 ap 1 Särskilda insatser inom skolområdet 869 108

Återkrav anslag 16:1:6 ap 1 Omvårdnadsinsatser 1 382 0

Återkrav övriga anslag 7 15

Summa intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 3 986 2 139

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet

Återkrav anslag 17:14:4 ap 1 Särskilt utbildningsstöd -1 728 -2 016

Återkrav anslag 16:1:15 ap 1 Särskilda insatser inom skolområdet -869 -108

Återkrav anslag 16:1:6 ap 1 Omvårdnadsinsatser -1 382 0

Återkrav övriga anslag -7 -15

Summa medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -3 986 -2 139

Saldo uppbördsverksamhet 0 0

Not 6 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 30 575 35 158

Från kommuner 21 300 22 429

Från regioner 9 275 12 721

Från övriga 0 8

Medlen har i huvudsak finansierat boende, omvårdnad i boendet och habilitering för elever 
vid RH-gymnasier. Se även Kommentarer till anslagsutfall under anslagsredovisningen. 
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Utfall tkr
2020-01-01
2020-12-31

Utfall tkr
2019-01-01
2019-12-31

Not 7 Lämnade bidrag -481 695 -502 556

Statliga myndigheter exkl. statl. affärsverk -6 085 -5 433

Kommuner och regioner -264 756 -267 456

Övriga organisationer och ideella föreningar -184 711 -192 406

Privata företag och privatägda ek. föreningar -19 944 -22 820

Enskilda personer -6 199 -14 441

Not 8 Saldo transfereringar -1 949 1 966

Fakturerat återkrav år 1, betalt år 2 -1 949 1 966

Not 9 Årets kapitalförändring -1 912 3 877

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET -280 1 006

Förskoleklass och fritidshemsverksamhet -280 1 006

BIDRAGSFINANSIERAD VERKSAMHET 317 905

Värdereglering donationsmedel 177 1 100

Övriga driftskostnader finansierade med donationsmedel 140 -195

Verksamhetsavsnittet 317 905

ÅTERKRAV LÄMNADE BIDRAG (fakturerat, ej inbetalt)

Ej anslagsavräknat återkrav (avräknas kassamässigt) -1 949 1 966

Transfereringsavsnittet -1 949 1 966
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Utg balans
tkr

2020-12-31

Utg balans
tkr 

2019-12-31

Not 10 Balanserade utgifter för utveckling 187 846

IB anskaffningsvärde 3 297 3 297

Årets anskaffningar 0 0

Anskaffningsvärde UB 3 297 3 297

IB Ackumulerade avskrivningar 2 451 1 792

Årets avskrivningar 659 659

Ackumulerade avskrivningar UB 3 110 2 451

Bokfört värde 187 846

Not 11 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 16 628

IB anskaffningsvärde 2 873 2 873

Avgår anskaffningsvärde för sålda och utrangerade tillgångar -1 774 0

Anskaffningsvärde UB 1 099 2 873

IB Ackumulerade avskrivningar 2 245 1 701

Årets avskrivningar 343 544

Avgår avskrivningar på sålda och utrangerade tillgångar -1 505 0

Ackumulerade avskrivningar UB 1 083 2 245

Bokfört värde 16 628

Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet 16 595 14 818

IB anskaffningsvärde 45 109 44 216

Årets anskaffningar 4 958 893

Anskaffningsvärde UB 50 067 45 109

IB Ackumulerade avskrivningar 30 291 27 072

Årets avskrivningar 3 181 3 219

Ackumulerade avskrivningar UB 33 472 30 291

Bokfört värde 16 595 14 818

Not 13 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 13 861 14 767

IB anskaffningsvärde 86 103 81 780

Årets anskaffningar 5 804 5 299

Avgår anskaffningsvärde för sålda och utrangerade tillgångar -535 -976

Anskaffningsvärde UB 91 372 86 103

IB Ackumulerade avskrivningar 71 336 65 270

Årets avskrivningar 6 586 7 042

Avgår avskrivningar på sålda och utrangerade tillgångar -411 -976

Ackumulerade avskrivningar UB 77 511 71 336

Bokfört värde 13 861 14 767
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Utg balans
tkr

2020-12-31

Utg balans
tkr 

2019-12-31

Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 707 8 644

Andelar Kammarkollegiets räntekonsortium

Anskaffningsvärde 4 552 4 552

Ackumulerad orealiserad värdeförändring -567 -553

Årets uppskrivning 7 -14

Summa bokfört värde räntekonsortium 3 992 3 985

Andelar Kammarkollegiets aktiekonsortium

Anskaffningsvärde 1 859 1 859

Ackumulerad orealiserad värdeförändring 2 800 1 862

Årets nedskrivning 56 938

Summa bokfört värde aktiekonsortium 4 715 4 659

Utgående bokfört värde tillika marknadsvärde 8 707 8 644

Not 15 Kundfordringar 1 503 9 412

Kundfordringar, inhemska kunder - utomstatlig* 1 508 11 454

Kundfordringar, justeringskonto -16 -1 966

Kundfordringar, utländska kunder 8 4

Fordringar, kommunal ersättning elevplats 0 -80

Fordringar, kortbetalning Payex 3 0

* Större delen av den minskning som skett av kundfordringar mellan 2019 och 2020 är 
kopplat till att fakturering av assistansavgifter sker samlat i november för samtliga skolor.

Not 16 Fordringar hos andra myndigheter 16 829 12 365

Kundfordringar, andra myndigheter 1 219 820

Mervärdesskattefordran* 15 610 11 545

*Ökning av mervärdesskattefordran sammanhänger med satsningar och anskaffningar 
som skedde mot slutet av året.

Not 17 Övriga kortfristiga fordringar 62 1 992

Kontantkassor och inköpskort 46 26

Övriga fordringar* 16 1 966

*Övriga fordringar avser fakturerade återkrav av transfereringar som ej inbetalats under 
2020.

Not 18 Periodavgränsningsposter 30 978 31 122

Förutbetalda kostnader 29 901 30 591

Förutbetalda hyror 23 565 23 508

Övriga förutbetalda kostnader 6 336 7 083

Upplupna intäkter 1 077 531

Upplupna bidragsintäkter 1 077 419

Upplupna assistansintäkter 0 45

Övriga upplupna intäkter 0 67
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Utg balans
tkr

2020-12-31

Utg balans
tkr 

2019-12-31

Not 19 Avräkning statsverket -21 648 19 619

Uppbörd

Ingående balans 0 0

Redovisat mot inkomsttitel -3 986 -2 139

Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 3 986 2 139

Fordringar (+)/Skulder (-) avseende uppbörd 0 0

Anslag i icke räntebärande flöde

Ingående balans 672 896

Redovisat mot anslag 442 813 460 912

Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde -443 480 -461 136

Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 5 672

Anslag i räntebärande flöde 

Ingående balans 5 819 17 460

Redovisat mot anslag 732 794 721 709

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -762 437 -733 350

Återbetalning av anslagsmedel 0 0

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -23 824 5 819

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 

Ingående balans 12 519 12 669

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln* -10 348 -150

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 2 171 12 519

Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken

Ingående balans 609 0

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 54 859 43 835

Utbetalningar i icke räntebärande flöde -494 962 -502 223

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 439 494 458 997

Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken 0 609

Saldo -21 648 19 619

*Efter genomgång av semesterlöneskuld avräknad mot anslag enligt undantagsregeln, 
 har myndigheten justerat beräkningsmetoden. Jämförelsetal har inte räknats om då  
bedömningen är att det inte varit möjligt att göra på ett rättvisande sätt.

Not 20 Behållning på räntekonto i Riksgäldskontoret 119 936 78 956

Kreditram på räntekontot enligt regleringsbrevet 72 800 73 200
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Not 21 Förändring av myndighetskapitalet

Statskapital Balanserad 
kapitalför-
ändring, 
avkastning 
donations-
kapital

Balanserad 
kapitalför-
ändring, av-
giftsbelagd 
verksamhet

Transfere-
ringsverk-
samhet

Kapitalför-
ändring  
enligt 
resultat-
räkningen

Summa

Utgående balans 2019 233 5 297 -3 289 0 3 877 6 118

Ingående balans 2020 233 5 297 -3 289 0 3 877 6 118

Föreg. års kapitalförändring 0 905 1 006 1 966 -3 877 0

Årets kapitalförändring 0 0 0 0 -1 912 -1 912

Summa årets förändring 0 905 1 006 1 966 -5 789 -1 912

Utgående balans 2019 233 6 202 -2 283 1 966 -1 912 4 206

Utg balans
tkr

2020-12-31

Utg balans
tkr 

2019-12-31

Not 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 11 374 15 503

Ingående balans avsättning för pensioner 15 503 13 464

Årets kostnader för delpensioner 2 960 8 478

Årets delpensionsutbetalningar -7 089 -6 438

Utgående avsättning 11 374 15 503

Not 23 Övriga avsättningar 13 638 15 536

Ingående balans avsättning för lokalt omställningsarbete 11 335 6 983

Årets avsättning 1 597 1 514

Årets upplösning -628 0

Överfört till konto upplupna kostnader avseende åtgärder följande år 0 2 838

Årets förändring avsättning för lokalt omställningsarbete 969 4 352

Utgående balans avsättning Lokalt omställningsarbete 12 304 11 335

Ingående balans avsättning för omstruktureringsåtgärder mm 4 201 6 385

Nya avsättningar omstruktureringsåtgärder 153 67

Återbokning avsättning omstruktureringsåtgärder -3 020 -2 251

Årets förändring avsättning för omstruktureringsåtgärder -2 867 -2 184

Utgående balans avsättning för omstruktureringsåtgärder 1 334 4 201

Avsättning och syfte Årets förändring Utgående balans Regleras 2021

Avsättning för lokalt omställningsarbete 969 12 304 2 000

Omstrukturering Åsbackaskolan -2 867 1 334 1 334

SUMMA -1 898 13 638 3 334
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Utg balans
tkr

2020-12-31

Utg balans
tkr 

2019-12-31

Not 24 Lån i Riksgäldskontoret 30 268 29 984

Ingående balans 29 984 35 005

Nyupptagna lån 10 913 6 299

Amorteringar -10 629 -11 320

Låneram 42 000 50 000

Utnyttjad låneram* 30 268 29 984

*I upptagna lån avser 199 tkr investeringar som levererats  
men inte fakturerats per 2020-12-31.

Not 25 Leverantörsskulder 19 511 29 361

I enlighet med Riksgäldskontorets rekommendationer under pandemin betalas 
leverantörsfakturor löpande utan hänsyn till förfallodatum, vilket har påverkat  
saldot 2020.

Not 26 Övriga kortfristiga skulder 12 552 11 434

Personalens källskatt 12 549 11 455

Övriga kortfristiga skulder 3 -21

Not 27 Periodavgränsningsposter 76 301 67 834

Upplupna kostnader 69 495 61 568

Upplupen semesterlöneskuld inkl. sociala avg. 54 538 48 633

Upplupna övriga lönekostnader inkl. sociala avg. 8 700 9 615

Övriga upplupna kostnader* 6 257 3 320

Oförbrukade bidrag 6 806 6 266

Oförbrukade bidrag – inomstatliga 654 0

Oförbrukade bidrag – utomstatliga 361 448

Oförbrukade bidrag förvaltade stiftelser 2 431 2 207

Oförbrukade bidrag donationer 3 360 3 611

*Ökning av Övriga upplupna kostnader sammanhänger med satsningar och  
anskaffningar som skedde mot slutet av året där leverantörsfakturor inkommit sent.
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Sammanställning över  
väsentliga uppgifter

2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Låneram RGK      

Beviljad låneram 42 000 50 000 50 000 46 000 45 000

Utnyttjad låneram 30 268 29 984 35 005 41 525 41 883

     

Kontokredit hos RGK      

Räntekontokredit 72 800 73 200 72 800 68 300 69 500

Max utnyttjad under året 0 27 406 4 659 0 0

     

Räntor avseende räntekontot RGK      

Ränteintäkter 0 0 0 33 0

Räntekostnader 4 177 436 558 526

     

Avgiftsintäkter      

Beräknade i regleringsbrevet 345 000 319 000 310 000 0 0

Avgiftsintäkter som disponeras 380 609 349 125 312 921 299 037 268 290

Avgiftsintäkter som inte disponeras 3 986 2 139 1 758 2 389 1 522

     

Anslagskredit      

Beviljad anslagskredit 29 416 28 459 22 433 29 438 33 502

Utnyttjad anslagskredit 15 6 370 17 461 32 333

     

Anslag      

Anslagssparande 53 647 9 990 21 880 16 889 39 936

     

Bemyndiganden      

Tilldelat 35 500 35 000 34 000 34 000 34 000

Utestående åtaganden 31 930 34 484 33 851 33 864 31 953

     

Årsarbetare      

Antal årsarbetskrafter 1 081 1 045 917 926 891

Medeltal anställda 1 233 1 203 1 184 1 154 1 115

     

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 019 1 013 1 131 1 074 1 048

     

Kapitalförändring      

Årets kapitalförändring -1 912 3 877 -2 143 -1 711 -581

Balanserad kapitalförändring 5 885 2 008 4 151 5 862 6 443
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Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten 
har varit betryggande under den period som årsredovisningen avser.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhe-
tens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning.
 

Solna den 22 februari 2021 

Fredrik Malmberg
Generaldirektör
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