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Ledare:  
Vad gör vi åt utbildningsskulden?

Pandemin slår hårt mot elevers skolgång. Lärare och annan personal 
i skolan sliter vecka efter vecka för att ge alla elever bästa möjliga 
förutsättningar. Men läget är tufft. Eleverna i gymnasieskolans 
avgångsklass har fått en stor del av sin undervisning i form av  
distans- och fjärrundervisning. Även högstadieelever drabbas av  
inställda lektioner, lektioner på distans och försämrad undervisning. 
Det går inte spårlöst förbi. 

I vår rådgivning och i skolmyndigheternas uppföljningar ser vi redan 
konsekvenserna. Vi har en generation elever där de som redan i 
utgångsläget har det svårt drabbas hårdast. Elever i behov av stöd har 
många gånger inte fått det. Elever med funktionsnedsättning, för vilka 
lärarnärvaro och stöd på plats har en avgörande betydelse,  
har fått det svårare att nå sina utbildningsmål. Elever med 
bristande språkkunskaper, dålig internetuppkoppling samt 
elever med svår social hemmiljö missgynnas kraftigt.

Mer behövs till de som halkar efter. För de 
elever som drabbas behöver stödinsatser sättas 
in direkt. Skolgången pågår nu. Att läsa in 
förlorad undervisningstid på helger, kvällar och 
sommarlov ”i framtiden” är inte ett alternativ 
som fungerar för alla, och frågan är också 
var alla lärare som ska orka med detta finns? 
Varje insats som kan göras utan dröjsmål 
har därför stor betydelse. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten erbjuder råd och stöd i det 
svåra läge som nu råder.

Mer behövs för att åtgärda utbildningsskulden.  
Vi vet att kostnaderna i både mänskligt 
lidande och för samhället blir betydande om 
elevers skolgång misslyckas. Skolmyndigheter, 
skolhuvudmän och politiska beslutsfattare 
måste vara beredda att fatta en lång rad beslut 
som gör det möjligt för den generation som 
nu drabbas att nå sina utbildningsmål. Det 
kommer att krävas nytänk och omtänk som 
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handlar om insatser i grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, 
komvux och yrkeshögskola. 

Använd oss! Vi uppmanar landets skolor och skolhuvudmän att vända 
sig till oss för stöd, rådgivning och kompetensutveckling. Tillsammans 
kan vi göra skillnad för de elever som just nu har det allra svårast.

Fredrik Malmberg
Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Foto: Olle Melkerhed
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Så kan ämnet idrott och hälsa bli mer tillgänligt
Kollegialt lärande om specialpedagogik

Lärare i ämnet idrott och hälsa har efterfrågat mer kunskap om hur 
de kan göra lärmiljön mer tillgänglig. Särskilt för elever som möter 
svårigheter i det sociala samspelet. Därför har Skolforskningsinstitutet, 
tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten, tagit fram en 
forskningsöversikt med den inriktningen. 

Översikten bygger på studier som har undersökt elevers uppfattningar 
och upplevelser, och i vissa fall även lärares uppfattningar av ämnet.

– Det som framkommer är värdet av tillitsfulla relationer. Det är 
grunden för att skapa en trygg miljö där elever vågar uttrycka sina 
positiva och negativa upplevelser av olika lektioner, säger Karin 
Fröding som varit biträdande projektledare från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten.

Tillitsfulla relationer, ett av tre teman i översikten, handlar om att 
lärare ska ge bekräftelse och vara lyhörda, men också om att bidra till 
tillitsfulla relationer mellan eleverna. Det andra temat är struktur och 
stöd, som bland annat tar upp vikten av förutsägbarhet och tydlighet. 
Detta för att eleverna ska veta vad de ska lära sig och vad som ska 
hända under en lektion.

– Det kan underlätta att få information före, under och efter lektionen 
och att informationen ges på olika sätt. Det kan exempelvis vara 
skriftligt med bildstöd inför lektionen och muntligt under lektionen.
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Det tredje temat är utvecklande klimat, som innebär att få eleverna att 
tro på sin förmåga att utvecklas och klara av olika aktiviteter.

– Det är viktigt för elevernas motivation. I vårt ungdomsnätverk har 
några ungdomar berättat hur viktigt ämnet idrott och hälsa är för att 
skapa intresse och självförtroende kring rörelse. Ungdomarna beskriver 
att det borde finnas något för alla på lektionen så att varje elev kan 
känna sig delaktig och kunna prestera utifrån sina förutsättningar. Det 
kan vara väldigt jobbigt att inte lyckas eller inte förstå, särskilt när alla 
andra står och tittar på. Som väl är arbetar många lärare för att skapa 
ett klimat där det är okej att göra olika och att öva.

Översikten betonar att det är ett gemensamt ansvar för hela styrkedjan – 
förvaltning, rektor, elevhälsa och lärare – att utveckla och tillgängliggöra 
lärmiljön för alla elever. 

– Lärare behöver rätt förutsättningar för att kunna utveckla 
undervisningen. Det kan vara möjligheter och tid för kollegiala 
samtal eller fortbildning.

I översikten finns frågor som dels kan vara till hjälp under läsningen av 
den och dels fungera som diskussionsfrågor.

– Jag tror att det är bra att diskutera på ett mer generellt plan än 
utifrån en viss elev. Då kan man utveckla lärmiljön för alla elever. 
Sådana samtal kan man ha i nätverk för lärare i ämnet idrott och hälsa 
och med specialpedagog eller speciallärare. 

Text: Sara Hamrén Håkansson
Foto: Joakim Orrvik

Mer om översikten

Översikten ”En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa – 
med fokus på socialt samspel” fokuserar på elever i grundskola och 
gymnasieskola. Arbetet har genomförts av en projektgrupp bestående 
av externa forskare och medarbetare vid Skolforsningsinstitutet och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

skolfi.se

http://skolfi.se
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Mer av värde

Nya avhandlingar
Relationär pedagogik – för ett sannare liv: En essäistisk 
sammanläggning om dys/funktionell uppfostran: exemplet ADHD

Mattias Nilsson Sjöberg, Malmö universitet 2020 

Avhandlingen är en pedagogisk-filosofisk studie som kritiskt 
granskar och problematiserar diagnosen adhd. Baserat på en 
kritisk undersökning av diagnosen adhd påvisar avhandlingen att 
denna diagnos inte är vad den sägs vara. Avhandlingen består av 
fyra internationellt publicerade artiklar samt en sammanfattande 
introduktion, en kappa, som argumenterar för att diagnosen adhd 
bygger på en modern form av sofism. 

Falling through the cracks. A study on young adults with intellectual 
disability not involved in employment, education or daily activity

Renee Luthra, Högskolan i Halmstad 2020

Avhandlingen syftar till att höja kunskapen och ge en djupare 
förståelse kring unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 
Avhandlingen är inriktad på dem som efter avslutad skolgång i 
gymnasiesärskola inte har sysselsättning genom vare sig arbete, studier 
eller i daglig verksamhet. En av slutsatserna är att det finns behov av att 
utveckla ett stöd för denna grupp som både har en helhetssyn och en 
individanpassning.

Words and non-words: Vocabulary and phonological working memory in 
Arabic-Swedish-speaking 4–7-year-olds with and without a diagnosis of 
Developmental Language Disorder

Linnéa Öberg, Uppsala universitet 2020

Avhandlingen visar på vikten av att kartlägga bakgrundsfaktorer såsom 
tidig språkutveckling och språkexponering vid utredning av misstänkt 
språkstörning hos flerspråkiga barn. Det är också viktigt att ta hänsyn 
både till kunskap om flerspråkighet och kunskap om språkstörning. 
Annars föreligger en risk för såväl överdiagnostik som underdiagnostik 
av språkstörning hos barn som är flerspråkiga.
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Skolsamtalet, en filmad samtalsserie

Skolinspektionen har gett ut Skolsamtalet, en filmad samtalsserie i tre 
delar, som tar upp ämnen utifrån områden som blivit granskade under 
2020. Avsnittens olika teman är Covid-19, likvärdig utbildning samt 
trygghet och studiero.  

skolinspektionen.se

http://skolinspektionen.se
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Sällskapsspel med Funkisfamiljen 

Barnboksserien Funkisfamiljen har utökats med ett sällskapsspel om 
alla människors rättigheter att göra sin röst hörd. Spelet utspelar 
sig i staden där Funkisfamiljen bor och utgår från innehållet i 
barnboksserien.

Du behöver inte ha läst böckerna innan, men kan dra viss fördel av 
det. Spelet är ett klassiskt sällskapsspel för 2–6 spelare, eller lag, för 
alla över sex år som vill lära sig mer om funkisfrågor. 

funkisfamiljen.se

http://funkisfamiljen.se
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Ojämlikheterna ökar enligt SCB

Årets statistiska lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 är en 
rapport som är unik i sitt slag. Den syftar till att synliggöra grupper för 
vilka målen nås i mindre utsträckning än för andra och där en relativt 
sett högre andel individer inte får sina mänskliga rättigheter uppfyllda. 
Kort sagt, lägesbilden fokuserar helt på frågor kring ojämlikhet och att 
inte lämna någon utanför. 

Bakgrunden till rapportens prioritering är att ojämlikheterna mellan 
olika grupper inte minskar utan snarare ökar inom flera områden. Det 
visade Statistiska centralbyråns förra lägesbild. Bägge lägesbilderna 
finns att ladda ned kostnadsfritt på deras webbplats.

scb.se

http://scb.se
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Ny bok om att tänka, känna och göra annorlunda

Prestationsprinsen är en lättläst bok med ett fyrtiotal fiktiva berättelser 
inspirerade av verkligheten. De handlar om att vilja lyckas i skolan 
och med livet, men att ofta bli missförstådd. Boken vänder sig till 
närstående och alla som i sitt yrke möter barn och unga som tänker, 
känner och gör annorlunda. Förlaget erbjuder även studie- och 
diskussionsmaterial för skolor, myndigheter som exempelvis 
socialtjänst, vården, polis, domstolar och till andra som vill 
diskutera mer allmänt. 

prestationsprinsen.se

http://prestationsprinsen.se
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Stöd för förståelse av forskning

Vetenskapen bidrar med värdefulla insikter om undervisning och 
lärande som kan berika i lärares och förskollärares arbete. Men, hur 
kan vi tänka när forskning inte erbjuder slutgiltiga sanningar och när 
forskningen ofta säger flera saker samtidigt?

Skolforskningsinstitutets rapport ”Hur ska man veta vad forskningen 
säger?” ger stöd till dig som är verksam i förskola eller skola och 
som vill vidareutveckla din förståelse av vad forskning är. Rapporten 
ger inte en heltäckande beskrivning av vetenskapsteori och 
vetenskapliga metoder, utan snarare exempel på diskussioner som 
Skolforskningsinstitutet har fört i relation till hur forskningsresultat 
ska förstås.

skolfi.se

http://skolfi.se
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Grundlärarutbildning med teckenspråksprofil 

I höst erbjuder Stockholms universitet en ny grundlärarutbildning med 
profilen teckenspråkig tvåspråkig undervisning med inriktning mot 
förskoleklass och årskurs 1–3. Profilen innebär att du får teoretisk och 
praktisk kunskap om teckenspråkig tvåspråkig undervisning, utöver 
vanlig grundlärarutbildning, och ger behörighet att undervisa på 
specialskolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. 

isd.su.se/nyprofil

http://isd.su.se/nyprofil
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Krönika
Utvecklingssamordnare: Cecilia Löfberg

cecilia.lofberg@spsm.se

Översikter ger aktuella insikter

Jag vill slå ett slag för nyttan med systematiska 
forskningsöversikter! 

Att ta del av dessa är ett bra sätt att få samlad 
kunskap inom ett visst område. Eftersom en 
systematisk forskningsöversikt ska samla så 
mycket kunskap som möjligt om ett detaljerat område blir området 
väldigt specificerat. När du tar del av en sådan översikt får du alltså 
tillgång till en aktuell, systematisk och samlad bild av ett avgränsat 
område på ett överskådligt sätt. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har nyligen, tillsammans med 
Skolforskningsinstitutet, tagit fram en systematisk forskningsöversikt 
som heter ”En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa”. 
Den släpptes i slutet av förra året och ger kunskap om hur en 
tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa kan utformas så att alla 
elever, särskilt de som möter svårigheter i socialt samspel, får goda 
förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande. 

I översikten får du bland annat veta att det finns några huvudområden 
som behöver medveten utformning för att ämnet ska fungera för 
alla elever. Dessa är: tillitsfulla relationer, struktur och stöd samt ett 
utvecklande klimat. Kanske behöver du extra inspiration för att ta dig 
an denna forskningsöversikt så här mitt under oxveckorna? 

Då föreslår jag att du värmer upp genom att lyssna på avsnitt 51 
av vår podd Lika värde där projektledarna för den systematiska 
forskningsöversikten samtalar om de viktigaste slutsatserna. 

Att utgå från forskningsresultat i arbetet med planering och 
genomförande av utbildning stärker undervisningens legitimitet. Genom 
att ta del av systematiska forskningsöversikter och diskutera dem 
gemensamt med kollegor kan vi skapa utgångspunkter för gemensam 
utveckling inom ramen för utbildning. Det är ett sätt att möta skollagens 
krav på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i förskola och 
skola. Vi behöver gemensamt verka för att alla lärare får tid för detta.

Foto: Johannes Nenne Larsson

mailto:cecilia.lofberg@spsm.se
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Tema: Undervisning och struktur

En tydlig struktur för dagen och undervisningen är bra för de flesta. 
Att ha rutiner skapar trygghet och kan minska stress. Läs om hur en 
gymnasieskola och två kommuner arbetat för att utveckla strukturer, 
synsätt och undervisning.
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Nollvision för skolfrånvaro

Höj närvaron så minskar avhoppen. Det är vad Liljaskolan i Vännäs 
siktar på. Projekt ”Nollvisionen” satsar på en tillgängligare skola för alla i 
kombination med individuella insatser. 

Liljaskolan är en gymnasieskola med elva gymnasieprogram, cirka 
600 elever, lärlingsprogram och ett idrottsgymnasium med inriktning 
hockey, freeskiing, snowboard och ridning. Skolan har en kraftig 
överrepresentation av killar vilket riskerar att leda till att det blir 
killarnas behov och förutsättningar som sätter agendan. Problemet 
med hög frånvaro leder till dåliga resultat som i sin tur leder till 
avhopp. 

Projektet har två huvudsyften. Det ena är att jobba främjande genom 
att skapa en tillgänglig skola för alla och det andra är att kartlägga 
behoven för att kunna göra insatser på individnivå. Följden av dessa 
huvudsyften kommer att öka kunskapen om olika pedagogiska 
arbetssätt för elever med funktionsnedsättning.

Tanken är att ge alla elever bättre förutsättningar för att kunna 
tillgodogöra sig studierna genom att tydliggöra pedagogiken, balansera 
upp schemat och förbättra skolans fysiska miljö. 

–Vet jag vad jag ska göra och varför jag ska göra det, så slätar man ut 
störningsmomenten, menar Anders Öhlund, rektor på Liljaskolan.

Andra störningsmoment som modifierats är schemaläggningen. 
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–Jag kan ju förstå att det inte direkt är motiverande att gå tillbaka 
till skolan efter ett långt uppehåll för bara en lektion. Vi måste täppa 
till sådana fällor och andra som exempelvis för teoritäta dagar, säger 
Anders.

Det visade sig också att en del elever hade svårt att hitta till sina 
lektionssalar. Ett problem som enkelt kan åtgärdas med tydligare 
skyltning. En kunskap som vaktmästaren, som visste hur eleverna rör 
sig i byggnaderna, kunde bidra med. 

Laila Hosseini är sistaårselev på vård- och omsorgsprogrammet. Hon 
och sex flickor till ingår i en speciell fokusgrupp som sammankallas av 
specialpedagogen tillika projektledare Marie Granholm. 

– Syftet med gruppen är att få ett elevperspektiv på vad som kan 
motivera just tjejer att komma till skolan. Vilka fallgropar vi ska 
undvika och hur vi kan synliggöra deras behov i skolan, eftersom dom 
är i minoritet, säger Marie. 

– Det bästa med fokusgruppen var att alla tänkte olika och jag gillar 
de andras tankesätt. Vi pratade mycket om frånvaro och vad det är 
som gör att man väljer att stanna hemma, säger Laila. 

Ett annat ämne som diskuterades i gruppen var bemötande. Varför 
människor beter sig som de gör och att det kan bero på olika saker. 
Bemötandet är viktigt för skolmiljön. Hösttermin brukar börja med en 
utflykt för hela kursen, alla årskurser. Någon som Laila tycker gett ett 
bra stöd eftersom stämningen mellan årskurserna blir bättre.

– Det är fler som hejar när man kommer till skolan. Det gör att det är 
roligare att komma till skolan. Samtidigt så brukar vi ha väldigt roligt 
på utflykterna. 

Under hösten bjöds all personal på skolan in på en hel dags föreläsning 
om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Föreläsare var Anneli 
Karlsson, en av författarna till handboken ”Autism och ADHD i 
gymnasiet: tydliggörande pedagogik”.

Handboken ligger till grund för arbetet kring pedagogiska arbetssätt 
som implementeras på skolan. Arbetslagen läser och diskuterar 
tillsammans utifrån frågorna i boken. Under våren kommer lärarna att 
få besöka varandras studiesituationer och kommentera enligt principen, 
två positiva omdömen och ett förslag på förbättringsåtgärder. 

Ytterligare ett bollplank till projektet var forskaren Marita Falkmer, 
docent i handikappvetenskap vid Curtin University i Australien. Hon 
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föreläser om strategier för att skapa en inkluderande skolmiljö och de 
specifika utmaningar som flickor med autism kan möta i skolan.

Projektet genomförs med bidrag från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Nu väntar skolan på besked om bidrag för att 
fortsätta projektet ett år till.

–Vi kommer att arbeta vidare nästa läsår. Det är viktigt att befästa 
det vi lärt och tydliggörande pedagogik kan skapa meningsfullhet, 
begriplighet och hanterbarhet för eleverna, säger Marie Granholm.

Text: Kajsa Wirén
Foto: Johan Gunséus
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Sölvesborg satsar på tillgängliga lärmiljöer

Skifta fokus från elevernas tillkortakommanden till verksamhetens 
lärmiljö. Det är kärnan i projektet om tillgängliga lärmiljöer, med fokus 
på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som just nu pågår i 
Sölvesborg. 

Med bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten, driver 
Centrala barn- och elevhälsan i Sölvesborg ett treårigt projekt för 
kommunens alla grundskolor, fritidshem och förskolor, för att 
vidareutveckla tillgängliga lärmiljöer med fokus på neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF).

Grundskolornas utbildning är på två terminer, med en teoretisk termin 
med föreläsningar, följt av en mer praktisk. Ett mycket uppskattat 
inslag under termin två, är att en metodutvecklare finns på plats på 
skolorna för observation och handledning av både arbetslag och de 
enskilda lärare som önskar det.

Förskolornas utbildning kom nyligen igång och omfattar en termin. 
Under den finns en specialpedagog på plats i verksamheterna för att 
handleda personalen.

– Våra viktigaste framgångsfaktorer är att samtliga rektorer finns  
med i projektet från start och att de avsatt generösa möjligheter  
för genomförandet, säger Maria Öhman, specialpedagog i Centrala  
barn- och elevhälsan, som håller i föreläsningarna tillsammans  
med Anna Wedelin.
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– Kunskapen hos de skolor och förskolor som gått programmet har 
ökat väsentligt, vilket kommer barn och elever tillgodo. Även om 
kommunen fortfarande behöver göra utredningar, har fokuset skiftat. 
Nu ligger tyngdpunkten på hur verksamheten och lärmiljön kan 
anpassas och inte på elevens tillkortakommanden, fortsätter Maria.

Hjortakroksskolan deltog i den första utbildningsomgången, som 
startade hösten 2019.

– Ett av grundproblemen, var att kompetensen kring NPF, lärmiljö 
och bemötande inte var lika hög hos alla. Nu befinner vi oss på 
likartad nivå och har gemensam terminologi. Men det gäller att inte 
luta sig tillbaka efter avklarad utbildning. Både den fysiska miljön och 
bemötandefrågorna behöver ständigt ses över och lyftas, säger skolans 
rektor Petra Johansen.

Den praktiska handledningen i såväl grundskolorna, som förskolorna, 
har visat sig bli en viktig nyckel till framgång.

Som metodutvecklare i grundskolor och på fritidshem gör Malin 
Leijdekkers observationer, handleder arbetslag eller enskilda pedagoger 
och återkopplar till både dem och rektor. Hon säger:

– Många av våra samtal gäller det praktiska i klassrummen. 
Återkopplingen upplevs positivt och ger omedelbara resultat.

– Att ha någon att bolla tankar med, när vi inte alltid lyckas nå dit vi 
vill, är väldigt värdefullt, säger Camilla Kjellson, rektor på Högtofta 
skola, som nyss avslutat andra terminen av utbildningen.

I förskolans utbildning lägger projektet fokus på betydelsen av 
relationen med det enskilda barnet och på personalens förhållningssätt 
till barnen och varandra.

– Att förskolorna redan arbetat med tillgänglighet har underlättat och 
ökar förförståelsen, när vi nu går vidare, säger Marianne Lennartsson, 
specialpedagog och förskolornas handledare.

Text: Bella Danowsky
Illustration: Helena Lunding Hultqvist
Foto: Privat
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Fyra grundskolor i Tranemo kommun har utvecklat ett gemensamt 
arbetssätt för mindre stress och mer glädje. Nya pedagogiska verktyg, 
tydliga strukturer och rutiner gör skoldagen tryggare för alla.

Under två år har personal som arbetar pedagogiskt i förskoleklass till 
årskurs 6 på Länghemsskolan, Limmaredsskolan, Dalstorpsskolan och 
Grimsåsskolan varit involverade i projektet Processutveckling I Fokus, 
PIF. Genom kunskap och förståelse har det processinriktade kollegiala 
arbetssättet i projektet bidragit till samsyn och bättre förmåga att möta 
och bemöta elever i behov av stöd. 

– Att skapa samsyn hänger ihop med att eleverna som ska möta alla 
lärare behöver bli bemötta med samma förhållningssätt. Projektet kom 
till när vi rektorer konstaterat att vi brottades med samma frågor.

Många elever upplevdes som utmanande och flera var frånvarande. 
Det vi saknade var verktyg och kunskap om hur vi skulle genomföra 
en kollektiv diskussion för att lösa situationen. Vi kontaktade Navet 
i Borås, som kan ge stöd för skolutveckling, berättar Fredrik Sandin, 
rektor på Grimsås och Dalstorps skolor.

Fredrika Lundqvist från Navet fick rollen som projektledare. Hon har 
samordnat processträffarna som genomförts tillsammans med skolorna 
en gång i månaden. Arbetet har ökat förståelsen för vilka funktioner 
och förmågor som behövs för att elever i behov av stöd ska klara 
kunskapsmålen i skolan.

– Det har varit viktigt att få med alla, därför har de kollegiala 
samtalen fått ta tid. På träffarna har vi haft föreläsningar och 

Samsyn ger tryggare skoldag
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diskussioner. Vi har också gått igenom verktyg och processat frågor 
tillsammans. Efter möten på skolorna har rektorer, elevhälsan och 
processledargruppen haft egna möten. Processledarna på skolorna har 
ansvarat för det som ska implementeras till nästa gång, 
berättar Fredrika.

Kunskapen om elever med funktionsnedsättning har gett nya perspektiv 
på händelser i klassrummet. De gemensamma pedagogiska strategierna 
är särskilt viktiga för elever i behov av stöd och bra för alla. Exempel 
på det är lektionsplaneringar, morgonrutiner, bildstöd, en modell för att 
lösa konflikter och att ta hänsyn till varandras känslor och behov. 

– Skoldagen har fått nytt innehåll för att skapa lugn. Pedagoger har 
tillsammans utvecklat morgonrutiner, fysisk lärmiljö, rörelsepauser och 
avslappning, berättar Linda Gregow, processledare på Länghemsskolan.

Rutinerna som gör att eleverna blir sedda har gett studiero. Stressen 
har minskat genom medvetet arbete med stressreducering. Goda 
relationer med eleverna är ett måste för att vardagen ska fungera. 

– Vi försöker förstå hur vi kan undvika att eleven hamnar i det som 
utlöser jobbiga känslor. Men om det blir jobbigt har vi en metod 
som vi kallar ”värmebombning”, som innebär att vi är medvetet 
nära, pratar extra med eleven och ger stöd i olika situationer. Den 
har varit framgångsrik, säger Marie Vestergaard, processledare på 
Limmaredskolan.

Projektet avslutas, men arbetssättet fortsätter. På frågan om vilket råd 
de vill ge till andra i samma situation är svaret: Fokusera på glädje 
med eleverna!

Text: Malou Nordlöf Ekström
Illustration: Helena Lunding Hultqvis
Foto: Privat

Bidrag till utvecklingsprojekt

Projekten i Vännäs, Sölvesborg och Tranemo har fått statsbidrag 
från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolor och förskolor 
inom skolväsendet kan söka bidrag till projekt som syftar till att öka 
måluppfyllelsen för barn och elever med funktionsnedsättning. På 
Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats kan du läsa om vad 
fler förskolor och skolor gjort i sina utvecklingsprojekt.

spsm.se/bidrag-utvecklingsprojekt

http://spsm.se/bidrag-utvecklingsprojekt
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Råd från SPSM:  
Hur skapas bra struktur?

Hur skapar man en bra struktur i undervisningen? Det kan vara svårt 
att få till i vanliga fall, och en extra utmaning när eleverna inte är 
på plats som vanligt i skolan. Linda Petersson-Blom, rådgivare på 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några råd. 

– Ett bra sätt att skapa struktur är att utgå ifrån frågorna var, vad, när, 
med vem eller vilka, hur, hur länge och vad händer sen? Och att svara 
på dessa frågor på ett lätt och överskådligt sätt. I förskolan kan det 
kanske vara genom konkret material och högre upp i åldrarna kan det 
vara genom lektionsplanering på tavlan, på ett papper eller kanske i 
datorn, säger Linda Peterson-Blom.

Hon beskriver att strukturen kan handla om allt från ett visst moment, 
eller en lektion, till hela året Men hon säger också att det inte alltid är 
så lätt att få till.

– Personalen kan behöva diskutera hur de ska skapa struktur i olika 
ämnen, på raster och på fritidshemmet, för elever som är i behov 
av struktur behöver det hela skoldagen. Därför behöver rektor ge 
förutsättningar och tid för reflektioner och diskussioner av det här 
slaget.

Att skapa en tydlig struktur och få den att fungera kan vara en extra 
utmaning när eleverna undervisas på distans eller är hemma på grund 
av sjukdom en längre tid. 

– Det är ett svårt läge, mitt råd är att även då utgå ifrån frågorna 
men också att ha tät och regelbunden kontakt mellan skolan och 
hemmet. I och med pandemin är vi i en väldigt speciell situation. Då 
gäller det att göra så bra man kan utifrån det. När vi sedan kommer 
ur pandemin är mitt råd att göra en avstämning för att se vad skolan 
behöver jobba vidare med, var det finns kunskapsluckor och vad 
som har fungerat bra ändå. I det arbetet är vi på Specialpedagogiska 
skolmyndigheten beredda att ge stöd när det gäller elever med 
funktionsnedsättning.

Text: Sara Hamrén Håkansson
Foto: Anders Roos

spsm.se/undervisning-pa-distans

http://spsm.se/undervisning-pa-distans
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Nytt från Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Kurser och konferenser

Hörselnedsättning och kognition

18 mars, via Zoom

En digital konferens där den senaste forskningen inom hörselområdet 
presenteras. Forskarna deltar även i panelsamtal. Som åhörare har du 
möjlighet att ställa frågor. Konferensen arrangeras av Institutet för 
handikappvetenskap och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Språkstörning i tidig skolålder

24 mars, via Zoom

En tematräff om att upptäcka och stödja arbetet med att läsa, skriva 
och räkna. Tematräffen innehåller korta föreläsningar varvat med 
erfarenhetsutbyte.

Anmälan senast 3 mars.

Att höja skolans elevhälsokompetens

1 september 2021–17 juni 2022

En nätbaserad kurs om att utveckla elevhälsoarbetet i skolan. 
Utvecklingsarbetet bygger på kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. 
Genom fördjupade diskussioner har ni möjlighet att utveckla ett mer 
förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. 

Intresseanmälan senast 31 mars.

Inför: Att höja skolans elevhälsokompetens 

26 mars, webbinarium

Vad blir viktigt att förbereda inför kursstart? Vad har varit 
framgångsrikt för tidigare deltagare? I samtal med kursledare och i ett 
erfarenhetsutbyte diskuteras möjliga upplägg för utveckling av skolans 
elevhälsoarbete.

Anmälan senast 5 mars.

Mer om kurser och konferenser finns på spsm.se/kurser

http://spsm.se/kurser
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Podd och seminarium om ämnet idrott och hälsa 

I podden Lika värde finns nu tre avsnitt om ämnet idrott och hälsa. 
I programmen förs samtal med projektledarna för Skolforsknings-
institutets forskningsöversikt om ämnet (läs mer om den på sidan 3) 
och de två forskare som ingått i projektgruppen. Dessutom delar  
en lärare med sig av sina erfarenheter av inkluderande undervisning  
i ämnet. 

I mitten av februari planerar Specialpedagogiska skolmyndigheten att 
hålla ett digitalt lunchseminarium om hur ämnet kan bli tillgängligt för 
alla elever. Till panelen kommer bland andra Cajsa Helin Hollstrand, 
ordförande för Unga reumatiker, Per Nilsson, rektor för Gymnastik- 
och idrottshögskolan och Alexander Skytte, idrottslärare och krönikör. 
Seminariet kan ses i efterhand, om allt går som planerat.

spsm.se/podd

spsm.se/lunchseminarium-idrott-och-halsa

http://spsm.se/podd
http://spsm.se/lunchseminarium-idrott-och-halsa


TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD VERSION

4 • 2020   Lika värde SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 26

Följa och främja elevers kunskapsutveckling

Nu finns ett webbaserat material som ger stöd för att utveckla 
arbetet med att tidigt fånga upp och kontinuerligt följa elevernas 
kunskapsutveckling i förskoleklass och lågstadiet. Arbetet utgår från 
gruppdiskussioner och passar att använda under en studiedag eller vid 
kortare träffar. Allt material är samlat i en pdf, som till utformningen 
påminner om en spelplan som kallas dialogduk. 

spsm.se/folja-framja-kunskapsutveckling

http://spsm.se/folja-framja-kunskapsutveckling
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Korta texter om ny forskning

I fyra nya texter, så kallade forskningsutblickar, berättar forskare själva 
kortfattat om sin forskning. Texterna handlar om att stötta barn med 
autismspektrumdiagnos, förutsättningar i skolan för, och att bemöta, 
elever med intellektuell funktionsnedsättning. Den fjärde texten 
handlar om att kartlägga barns språk på vetenskaplig grund. 

spsm.se/aktuellt-om-forskning

http://spsm.se/aktuellt-om-forskning
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Stöd vid distansundervisning

Välkommen att ta del av vårt stöd inom undervisning på distans.  
Där finns bland annat konkreta råd om extra anpassningar och om hur 
du kan upprätthålla relationen med barn, elever och vuxenstuderande. 
Du kan också ta del av frågor och svar om undervisning på distans 
eller själv ställa en fråga.

spsm.se/distans

http://spsm.se/distans
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Tvåspråkig teckenspråkig läs- och skrivutveckling

I ett nytt material finns filmer och texter om undervisning och 
lärande med fokus på att läsa och skriva. Materialet vänder sig till 
lärare som undervisar i förskoleklass till årskurs 4 och där svenskt 
teckenspråk används i undervisningen. 

spsm.se/tvasprakig-las-och-skriv

http://spsm.se/tvasprakig-las-och-skriv
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Specialskolan söker medarbetare

Som medarbetare på en statlig specialskola har du ett av Skolsveriges 
viktigaste uppdrag: att ge eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet 
till delaktighet, lärande och utveckling. Skolorna finns i olika delar 
av Sverige. Möt några av medarbetarna på Specialpedagogiska 
skolmyndighetens webbplats. Där finns också alla lediga tjänster. 

spsm.se/jobba-pa-specialskola

http://spsm.se/jobba-pa-specialskola
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Nya läromedel

På plats hemma

Här får eleven möjlighet att utveckla sitt ordförråd och sin förmåga 
att kommunicera. Läromedlet består av bilder och ord som hör till 
vardagsrum, sovrum, kök och badrum. Det är ett flexibelt material 
som går bra att arbeta gemensamt med, men som även passar utmärkt 
för enskilt arbete.

Materialet är samlat i en låda som innehåller samtalsbilder, 
övningssidor, 60 kort med bilder och ord, klippark och 
lärarhandledning.

Målgrupp: elever i grundsärskola med inriktning träningsskola årskurs 
1–9 eller i grundsärskola årskurs 1–6.

spsm.se/webbutiken

http://spsm.se/webbutiken
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Prenumerera på våra nyhetsbrev

Vill du få information om nya läromedel, specialpedagogisk  
forskning och praktik i Europa eller när det finns ett nytt nummer  
av tidningen Lika värde att ladda ner? Prenumerera då på något  
av Specialpedagogiska skolmyndighetens nyhetsbrev.

spsm.se/nyhetsbrev

http://www.spsm.se/nyhetsbrev
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Krönika
Verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor: Pia Persson

pia.persson@spsm.se

Foto: Drago Prvulovic

Vi måste sluta vuxengissa

Vi är nu mitt uppe i en pandemi och det 
mesta av vår energi går åt till att lösa den 
aktuella situationen på bästa sätt för att 
minska smittspridningen. Det kan vara lätt 
att våra tankar och handlingar stannar i 
nuet, eftersom många som arbetar inom 
skolan har fullt upp med att ställa om till 
digital undervisning. Förhoppningsvis kommer detta att vara över 
inom kort, men vi vet inte. 

Jag tycker att vi måste ta oss tid att tillsammans diskutera hur skolans 
vardag kommer att se ut när vi inte längre behöver anpassa oss 
till risken för smitta i samhället. Kommer det då att bli som innan 
pandemin? Det har jag svårt att tro, vad tror du? Trots att många har 
det jobbigt just nu – elever, lärare och skolledare – så kan den här 
situationen också bidra till förbättringar. Det vi har upplevt och lärt 
oss under denna kristid kan leda till något nytt och bättre, om vi tar 
till vara det goda som situationen fört med sig.

Flera aktörer undersöker hur pandemin har påverkat barn och elever. 
Syftet är att ta tillvara lärdomar från denna tid, så att det blir till barns 
och elevers bästa i framtiden. Det är bra. Men, finns det en risk att 
detta blir vuxengissning? 

För att vi ska förstå vad som är bra för barn och elever måste vi 
låta dem berätta om hur de upplever eller upplevt att få digital 
undervisning i hemmet. Eftersom elever är olika, har olika behov och 
fungerar olika kommer vi inte att få ett samstämmigt svar, utan flera 
olika svar att beakta. Och, det är just dessa olikheter som skolan måste 
kunna möta för att kunna hålla en god kvalitet. Det gäller oavsett om 
det handlar om digital undervisning i hemmet eller om undervisning 
i skolan. Så låt eleverna vara med och utvärdera den undervisning de 
fått under pandemitiden. Dra lärdomar från det och våga tänka nytt. 
Vi måste sluta att gissa vad som är bäst för eleverna. Då kan vi lämna 
denna tid bakom oss med nya perspektiv och nya vägar att skapa en 
skola som passar alla.

mailto:pia.persson%40spsm.se?subject=
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Forskning i tiden – forskarporträttet

Alli Klapp
Docent i pedagogik vid Göteborgs 
universitet

Aktuellt

Artikeln ”Scaffolding or simplifying: students’ 
perception of support in Swedish compulsory 
school” som är publicerad i den vetenskapliga 
tidskriften European Journal of Psychology of 
Education

Elever behöver få känna att de klarar uppgiften
En studie med elever i årskurs nio visar att allt för många skolor stödjer 
elever genom att ge enklare uppgifter snarare än ett ”stödjande stöd” 
för att klara samma uppgifter som klasskamraterna får. Studien är en del 
i ett större forskningsprojekt som fokuserar på elever i grundskolan som 
av någon anledning har svårt att nå målen för godkänt.

Det är Alli Klapp som, tillsammans med sin kollega Anders Jönsson, 
professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad, har genomfört 
enkätstudien där drygt 1 700 elever i årskurs nio har svarat på vilket 
stöd de upplever att de får i skolan. Lika värde har intervjuat henne 
om studiens resultat och om hur viktigt det är att denna elevgrupp får 
ett stödjande stöd för att klara uppgifterna i grundskolan. 

– Vi ville ta reda på vad lärarna gör med elever, som balanserar på 
gränsen till godkända betyg, inom den ordinarie undervisningen 
genom att fråga eleverna själva. Vi är särskilt intresserade av just 
denna ganska stora grupp av elever som ligger och skaver precis vid 
den skarpa godkäntgränsen oavsett orsak och vad det gör med dem 
som människor. 

I svaren kunde de se att eleverna har ungefär samma attityder 
gentemot skolan oavsett vilken skola de går på. Det som däremot 
varierar mellan skolor är det stöd som de upplever att de får – alltså 
vad skolan gör med eleverna. Studien skiljer ut ett stödjande stöd där 
läraren känner och lyssnar in var eleven befinner sig och försöker hitta 
sätt för att eleven ska kunna genomföra sina uppgifter. Alternativet 
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är ett förenklat stöd som istället handlar om att eleven får enklare 
uppgifter eller förenklingar av klasskamraternas uppgifter. 

– Det stödjande stödet är ju egentligen den grundläggande 
pedagogiken där alla elever får samma typ av uppgifter men där 
läraren hjälper elever som har behov med att till exempel strukturera 
uppgifterna eller ge utökad tid för att göra samma saker som sina 
klasskamrater. Det innebär att dessa elever följer sin klass och får 
uppgifter på samma svårighetsnivå. 

Alli poängterar att ett stödjande stöd som gör att du får, och klarar, 
samma uppgifter som klasskamraterna stärker den inre motivationen, 
självtilliten och tilltron.

– Att själv tro att man klarar av uppgiften och att känna att läraren 
tror att man klarar av uppgiften är jätteviktigt. Det stärker elevens 
tillit till att tro att de i framtiden kan lösa uppgifter i olika ämnen. Till 
skillnad från det förenklade stödet som kan verka stigmatiserande om 
eleven själv börjar se sig som en person som inte kan lära sig lika bra 
som andra kan.

Att få tillgång till det stödjande stödet skiljer sig dock åt beroende på 
exempelvis variablerna skola och kön. Här brister likvärdigheten. För 
trots att en stor del av eleverna uppger att de får stöd så visar studien 
till exempel att skolor där många elever har välutbildade föräldrar 
i högre utsträckning ger stödjande stöd medan på skolor där elever 
till mer lågutbildade föräldrar går är det tvärtom. Likadant ser det 
ut om man tittar på pojkar och flickor på gruppnivå. Pojkar får mer 
stödjande stöd medan flickorna i högre utsträckning får ett förenklat 
stöd. Vad orsakerna till dessa skillnader beror på besvarar inte studien, 
men resultaten följer samma mönster som annan forskning visar.

– Här finns det mycket för oss att gräva vidare i. Vi behöver verka 
för att alla lärare har de förutsättningar som de behöver, både 
kompetensmässigt och resursmässigt, för att ge ett stödjande stöd. 
Vi ska inte ha elever i våra grundskolor som upplever att de själva är 
dåliga och inte klarar skolan, det riskerar att påverka tilltron till dem 
själva som lärande människor med möjligheter negativt för resten av 
livet. Och här har läraren en stor och ibland avgörande roll – vilket är 
härligt om man jobbar som lärare eller specialpedagog – man kan 
verkligen göra skillnad.

Alli ser allvarligt på att det är så olika kvalitet på stödet mellan olika 
skolor. Det är en form av segregering som sker trots att skollagen är 
tydlig med att alla elever ska ha tillgång till likvärdig utbildning och 
kunna få nå så långt som möjligt. Och sett ur ett livsperspektiv är ett 
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grundläggande steg för denna likvärdighet att kunna gå från årskurs 
nio till ett ordinarie gymnasieprogram. 

– Hur det än är så behöver du i princip en gymnasieutbildning för 
att kunna ta dig an ett kommande yrkesliv. Så att komma in på ett 
gymnasieprogram – även om du gör det med låga betyg – är oerhört 
viktigt. Och om du behöver ett stödjande stöd för att nå dit så ska 
du ha det. Vilket för mig över till ett annat resonemang som jag och 
Anders tidigare har fört fram tillsammans. Är det inte dags att ta bort 
betyget F och låta alla elever komma in på sitt förstahandsval? Just 
på grund av att gymnasiet inte fungerar som ett frivilligt val idag i 
realiteten. Vi vuxna vill ju också att de ska vara där, det finns ju ingen 
som vill att 15-åringar och 16-åringar ska vara någon annanstans än 
just på gymnasiet.

Text: Karina Johansson 
Illustration: Michael Schneider
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