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Lika värde
Specialpedagogiska skolmyndigheten ger ut tidningen  
Lika värde. Den kommer ut med fyra nummer om året.  
Vi skickar den till förskolor, skolor, utbildningsförvalt-
ningar och skolpolitiker runt om i Sverige. Tidningen  
är kostnadsfri och kan beställas på www.spsm.se.

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd 
när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och till-
gängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd 
till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor 
och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också 
flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar  
läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskaps-
bank inom specialpedagogik. 

©2021 Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ansvarig utgivare: Eva-Li Littorin
Redaktör: Sara Hamrén Håkansson 
Redaktion: Malou Nordlöf Ekström, Karina Johansson  
och Kajsa Wirén.
Adress: Specialpedagogiska skolmyndigheten,  
Lika värde, Box 6074, 700 06 Örebro 
Telefon: 010-473 50 00
E-post: likavarde@spsm.se
Facebook, Instagram, Twitter: SPSMsverige
Linkedin: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag: Amanda Frid, Julia Walseth och Jakob  
Wickenberg på Jämtlands gymnasium i Östersund
Omslagsfoto: Niclas Vestefjell

Prenumerera kostnadsfritt på Lika värde.         
www.spsm.se/ likavarde

Redaktionen ansvarar ej för insänt, ej beställt text- och  
bildmaterial. Citera oss gärna, men ange alltid källan.
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Fredrik Malmberg

Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pandemin har haft stora konsekvenser för elever med funktionsnedsättning.  
Det har varit utmanande för många skolor att upprätthålla elevers stödinsatser under 
pandemin. I en enkät som Myndigheten för delaktighet har genomfört och som bland 
annat riktade sig till föräldrar till barn med funktionsnedsättning angav nära hälften 
att deras barns stödinsatser påverkats negativt under våren 2020. För många elever 
med funktionsnedsättning, eller i behov av stödinsatser, verkar distansundervisning  
ha en negativ inverkan på möjligheterna till måluppfyllelse.

Det går att vända konsekvenserna av pandemin för barn och elever med funktions-
nedsättning. Men åtgärderna behöver sättas in nu och pågå länge. Ska detta lyckas 
behöver skolans huvudmän, kommunala såväl som enskilda, arbeta målmedvetet och 
långsiktigt.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har samverkanskontor på sexton orter och med 
utgångspunkt från dessa förde vi i fjol 266 dialogmöten med skolchefer och andra  
representanter för skolans huvudmän. Dessa dialoger visar på styrkor och goda  
exempel som bör spridas, men också på svårigheter som många av dem har.

Det finns hos många huvudmän ett stort behov av att på huvudmannanivå få stöd i 
hur man kan organisera och följa upp arbetet med elevers rätt till stöd. Det finns hos 
många huvudmän ett stort behov av att på huvudmannanivå få hjälp med hur man kan 
organisera och följa upp arbetet med elevernas rätt till stöd. Bland annat beskriver de 
ett behov av stöttning kopplat till utveckling av elevhälsan, utvecklingen i det systema-
tiska arbetet med att främja närvaro, samt utvecklingen av stödet till elever med vissa 
funktionsnedsättningar, framför allt neuropsykiatriska. . Flera huvudmän uttrycker 
också behov av stöd i arbetet med resursskolor och särskilda undervisningsgrupper. 

I våra möten med huvudmännen tipsar vi om det omfattande stöd som Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten redan i dag kan erbjuda. Men dialogerna visar också att vi har 
behov av att stärka våra insatser på en del områden. Vi kommer exempelvis att utveckla 
vårt stöd som är riktat till skol- och förvaltningschefer. De beslut som fattas på den ni-
vån har ofta en avgörande betydelse för organiseringen av elevers stödinsatser.

Produktion: Familjen
Tryck: Lenanders Grafiska AB
ISSN: 1652-3466

Det går att vända  
konsekvenserna av  
pandemin
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Kurs och bidrag 
för vuxenutbild-
ningen
Nu kan verksamheter inom 
kommunal vuxenutbildning 
kombinera en nätbaserad 
kurs med bidrag till utveck-
lingsprojekt

Kursen ”Specialpedagogiskt 
perspektiv på vuxenutbildning” 
vänder sig till rektorer, lärare, 
specialpedagoger och speciallä-
rare inom den kommunala vux-
enutbildningen. Den pågår un-
der tio veckor med start vecka 
37. I en kursuppgift får delta-
garna beskriva hur de vill ut-
veckla den egna verksamheten 
för att ge ett bättre stöd till 
vuxenstuderande med funk-
tionsnedsättning. Syftet med 
uppgiften är att ta fram under-
lag för att ansöka om bidrag 
för ett utvecklingsprojekt.

–Vi hoppas att kursen ska ge 
mer och djupare kunskap som 
kan användas i ett utvecklings-
projekt. Det kan ge ett mervär-
de för studerande med funk-
tionsnedsättning, säger Åsa 
Karlberg som arbetar med bi-
draget. 

På vår webbplats hittar du 
mer information om kursen och 
bidraget. Lyssna även på avsnitt 
54 av podden Lika värde, som 
handlar om utvecklade arbets-
sätt inom komvux.

spsm.se/kurser

spsm.se/bidrag-utvecklings-
projekt

spsm.se/podd 

Förhindra skolmisslyckande  
– ur ett europeiskt perspektiv

I rapporten ”Förhindra skolmisslyckande” 
finns en summering från policy- och forsknings-
litteratur om förebyggande arbete mot skolmiss-
lyckande i Europa. 

– Forskningen har främst handlat om två 
olika perspektiv: dels om hur enskilda individer 
möter hinder i skolan och dels om hur skolsys-
temet misslyckas med att möta alla elever. Pro-
jektet betonar hur dessa två perspektiv samver-
kar, vilket innebär att det vi förändrar i skolsys-
temet påverkar individers möjlighet att lyckas i 
skolan, säger Elisabeth Högberg som är Sveriges 
nationella koordinator i European Agency.

I rapporten finns rekommendationer för att 
främja långsiktig hållbarhet för barn och unga 
med funktionsnedsättning.

– Se till att det inte blir kortvariga insatser i 
projektform, främja samverkan nationellt och 
lokalt mellan olika aktörer, ge stöd till skolans 

ledning för att öka inkluderingsförmågan och 
garantera tidig upptäckt och tidigt stöd till elev-
er, säger Elisabeth.

spsm.se/webbutiken 

european-agency.org/projects/PSF 
 
TEXT: Sara Hamrén Håkansson
FOTO: Daniel Håkansson

Fakta om European Agency 

European Agency for Special Needs and Inclusi-
ve Education, som är det fullständiga namnet, 
är ett nätverk som består av 31 europeiska län-
der, varav Sverige representeras av Specialpe-
dagogiska skolmyndigheten. Nätverket arbetar 
för att utveckla samarbetet inom utbildnings-
området och för att förbättra kvaliteten inom 
specialpedagogiken i Europa.

Hur arbetar olika länder i Europa för att förbättra 
skolsystemens förmåga att tillgodose elevers olika 
behov? I en rapport från European Agency beskrivs 
just det och vad som är ett skolmisslyckande.
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mer av  
VÄRDE 
Redaktör

Karina Johansson
karina.johansson@spsm.se

Participation and ICT: Students with Special Educational Needs 
in Upper Secondary School

Yngve Moa 
Linköpings universitet, 2020
Avhandlingens resultat visar att delaktigheten behöver 
främjas för gymnasieelever i behov av stöd. Särskilt för 
elever med hög skolfrånvaro i yrkesinriktade program eller 
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Delaktigheten 
kan öka och tron på den egna förmågan stärkas genom 
individuellt utformad informations- och kommunikations-
teknik.

Nya avhandlingar
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Stödet brister för unga  
med autism 
Jenny får hela tiden fokusera på att lyfta fram 
sina svagheter och får aldrig visa sina styrkor. 
Johannas värld rasade när kommunen ändrade 
sina bedömningar för tilläggsbelopp och under 
hela årskurs sju har hon varit hemma. I rappor-
ten ”Förlorade år – rapport från byråkratins 
väntrum” har journalister granskat myndig-
heter och intervjuat unga personer som har 
autism om hinder de stött på i samhället. Rap-
porten, som är gjord på uppdrag av Autism 
och Aspergerförbundet, tydliggör att samhäl-
lets stöd har stora brister som påverkar livs-
chanserna för personer med autism. Till rapporten finns filmade intervju-
er där unga och vuxna som har autism berättar om sina situationer. 

autism.se 

Snabb inspiration om  
digital undervisning 
Internetstiftelsens podd Digitala lektioner är en fortbildningssatsning till 
lärare. Podden kan användas både som underlag till kollegiala samtal eller 
som snabb kompetensutveckling på egen hand. I korta avsnitt presenteras 
tips och inspiration på hur digitala undervisning kan utvecklas. Till varje av-
snitt finns förslag på vidare läsning, lektionsmaterial och samtalsfrågor.

digitalalektioner.se

Stödmaterial 
om under- 
visning i sex- 
och samlevnad 
Skolverket har publicerat ett nytt stödma-
terial om sex- och samlevnadsundervisning 
i grund- och gymnasiesärskolan. Materialet 
ger stöd i hur du kan möta både krav och möjligheter i läroplanen. Det ger 
också inspiration och bidrar med resonemang kring frågeställningar som 
kan uppkomma i sex- och samlevnadsundervisning.

skolverket.se 
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Delaktig-
hetsdagen  
i efterhand 
Årets tema på Delaktighetsdagen var Agenda 2030 och handlade om hur 
principen om universell utformning kan bidra till att nå de sociala hållbar-
hetsmålen. Hela programmet filmades och kan ses i efterhand. 

mfd.se 

Barns rättigheter stärks  
genom avatar 
Just nu pågår pilotstudier av kommunikationsverktyget Galaco Play inom 
sjukhusvård, primärvård, elevhälsa och socialtjänst. Galaco Play är en app 
där barn har varit med och utformat frågor som på ett lekfullt sätt möjliggör 
barns rätt till delaktighet i frågor som rör deras hälsa och välbefinnande.
Appen hjälper barn och unga med olika sjukdomar eller funktionsnedsätt-
ningar att kommunicera på ett nytt sätt. I en virtuell värld beskriver barnen 
sina tankar och känslor under olika situationer under en vanlig dag genom en 
egen vald avatar. Verksamheten kan sedan följa upp barnets beskrivningar i 
appen och utifrån det skapa en omsorgsprocess baserad på barnets perspek-
tiv och behov.
Galaco Play är ett resultat av 10 års forskning vid Högskolan i Halmstad.
galaco.se

Sex- och samlevnadsundervisning  
i grund- och gymnasiesärskolan

Jämställdhet, sexualitet och relationer  
i ämnesundervisningen i grundsärskolan  

årskurs 1–9 och gymnasiesärskolan
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Utan tvivel är man 
också riktigt klok
Både i media och populärvetenskapligt har fokus förflyt-
tats de senaste åren från problem till möjlighet när det gäller 
barn och elever med hög aktivitetsnivå, hög grad av impul-
sivitet samt koncentrationssvårigheter. Ett syfte har varit att 
stärka deras självbild och ge stöd i att bilda starka och posi-
tiva identiteter. Det har lyfts fram att vi borde vara tacksam-
ma för all kreativitet, utanför boxen-tänkande, initiativrike-
dom, påhittighet och risktagande. Dessa egenskaper och 
beteenden kan, som flera hävdar, ha ökat såväl överlevnad 
som utveckling både för människa och samhälle. 
 
I en norsk studie har ett fåtal elever med adhd-symptom 
fått beskriva hur de uppfattar sig själva utan att använda 
negativa förtecken på symptomen. Eleverna upplever hög 
aktivitetsnivå som något positivt. Ingen av eleverna kände 
till ordet impulsiv och det verkade inte som att impulsivite-
ten hade fått fäste som en del av identiteten hos eleven. 
Elevernas upplevelse av en hög aktivitetsnivå står i stark 
kontrast till hur de upplever den egna impulsiviteten. De är 
säkra på att vänner gillar dem, exempelvis genom att de 
bedöms som ”hyper, rolig och sprallig”.

”Utan tvivel är man inte riktig klok” är det vi vanligen 
hör. Min tolkning av Tage Danielssons bevingade ord är att 
de manar till att tänka både före och efter man handlar, 
och betydelsen av flera perspektiv. Tage var ena halvan i ett 
radarpar, Hasse och Tage, inom svensk underhållning. Den 
andra halvan, Hans Alfredson, menar jag kunde stått för 
rubriken på krönikan. Improvisation, impulsiv, uppfin-
ningsrik är den bild jag har av honom. Tillsammans var de 
enligt mitt tycke en bra blandning av klokhet och humor. 
Det finns både kunskapsteorier, filosofier och forskning om 
hjärnans och människans utveckling som stödjer dessa två 
sidor av klokhet. 

Skiftet av fokus kanske främst är en tendens i teorin, men 
om det ska bli en tendens i praktiken kan det vara rimligt 
att ställa frågan huruvida detta syns i förskolans och sko-
lans läroplan. Jag undrar hur läroplanerna skulle ha sett ut 
om Hasse fått uppdraget. 

KRÖNIKA

Utvecklingssamordnare

Tone Engen
tone.engen@spsm.se

Distansundervisning  
bättre än ingen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärde-
ring, IFOU, konstaterar i rapporten ”Barn och unga under coro-
napandemin” att övergången till distansundervisning på gymna-
siet troligen kommer försämra elevernas resultat jämfört med om 
de haft klassrumsundervisning. Det gäller särskilt för dem med 
sämre studieförutsättningar. 
Samtidigt betonas att distanslösningar är avsevärt bättre än ing-
en undervisning alls. Utifrån tidigare forskning, tillgänglig statis-
tik och aktuella uppgifter om pandemin belyser rapporten olika 
möjliga konsekvenser av pandemin för barn och unga idag och 
på lite längre sikt.

www.ifau.se

Skolan ett vanligt  
ämne visar BRIS 
Barnens rätt i samhället, BRIS, foku-
serar i sin årsrapport på konsekvenser 
som pandemin hittills har medfört 
för barn och unga. Rapporten visar 
att pandemin slår hårdast mot barn 
som redan innan krisen befann sig i 
en utsatt situation eller led av psykisk 
ohälsa. 

Ett av de vanligaste ämnen som 
barn har pratat om i relation till 
pandemin är skolan. I samtalen 
framkommer det att upplevelserna 
av distansundervisning är delad. 
Bland annat konstaterar rapporten 
att ”de som vanligtvis upplever 
otrygghet i skolan fick en frist i och 
med distansstudierna medan de som såg skolan 
som en trygg plats, eller som en paus från situationen i det egna 
hemmet, förlorade detta.”

bris.se

Elever berättar  
om skolan under  
pandemin 
”Jag skulle vilja ha mer hjälp i klassrummet och jag skulle vilja ta 
pauser ibland. Det får jag inte nu.” Så säger nioåriga Emilia, som 
har en funktionsnedsättning, om hur hennes situation har varit 
under pandemin. Lyssna till hennes och andra barns berättelser 
och experters råd i Myndigheten för delaktighets filmserie ”Barn 
med funktionsnedsättning – mitt i en pandemi”. 

mfd.se

Fokus på 
coronapandemin 
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MÅLUPPFYLLELSE

Ibland behövs nya arbetssätt och vägar framåt för 
att uppfylla mål. Läs om skolan som tagit in mate-
matiken i de praktiska ämnena, skolan som satsar 
på att skapa goda relationer för att stärka studie-
motivationen och om särskolan som fokuserar på 
några få mål i taget för en unik elev.

Kid gillar att gunga, men det är svårt med en bruten arm. 
Kompisarna Anton och Theodor hjälper till.
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TEMA Måluppfyllelse

När grundsärskolan i Ljungaverk i Ånge 
fick veta att de skulle ta emot en elev med 
blindhet, autism och intellektuell funktions-
nedsättning uppstod flera frågor.

– Vi hade aldrig haft någon blind elev 
förut. I vår undervisning har visuellt stöd, 
som tecken och bilder, alltid varit grundläg-
gande. Vi förstod att vi skulle behöva tänka 
om, säger Karin Walker som är elevassistent.

De flesta kommuner och skolor saknar 
erfarenhet av den här elevgruppen. Det 
beror på att det, i genomsnitt, bara föds sju 
barn med blindhet per år i Sverige. Ännu 
färre föds med kombinationen blindhet, 
autism och intellektuell funktionsnedsättning.

I Ånge arbetar specialpedagogerna kom-
munövergripande. Där finns Anette Sand-
ström som ger stöd till förskolorna, och 
Katrin Mattsson som ger stöd till skolorna. 
De fick en central roll när det stod klart att 
Kid skulle börja i grundsärskolan.

– Vi satte igång och började planera di-
rekt. Då hade vi drygt två år på oss, berät-
tar Anette. 

Det hade skett ett gediget arbete runt 
Kid i förskolan och personalen hade samlat 
på sig mycket kompetens. Därför blev de en 
viktig resurs under den här perioden.

– Vi insåg att det skulle ta tid för skolans 
personal att lära sig tolka Kids kommuni-
kation. Därför kom vi överens om att en 
pedagog från förskolan skulle följa med 
Kid under de tre första veckorna vid skol-
starten. Det gjorde att inskolningen fung-
erade väldigt bra, säger Katrin.

En annan viktig pusselbit var det nätverk 
som specialpedagogerna hade byggt upp 
runt Kid. Där ingick vårdnadshavare, för-
skolans personal, habiliteringen, syncentra-
len och Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten.

– Av dem fick vi hjälp att granska det 
som skulle bli Kids nya lärmiljö. Ett resultat 
var att skolan gjorde ett ledrep från entrén 
och byggde en ny grusgång på skolgården. 
Tanken är att Kid, på sikt, ska kunna orien-
tera sig och ta sig fram självständigt genom 
att följa gången, säger Katrin.

Unni Dvärby och de andra på skolan  
har fått lära sig att de ska syntolka  
det som händer runt omkring, så att  
Kid också får veta det.

Många pussel- 
bitar bakom 
lyckad skolstart
Kid Ledin är sex år och går första året på grundsärskolan i 
Ljungaverk i Ånge. Hans skolstart var mycket väl förberedd 
och det lade grunden för en positiv utveckling. En effekt är  
att både Kid och lärarlaget har erövrat nya förmågor.
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TEMA Måluppfyllelse

Rapport om 
ökad målupp- 
fyllelse
Rapporten ”Ökad måluppfyllelse för alla 
elever i inkluderande utbildning” ger stöd 
till skolor och beslutsfattare. Rapporten 
bygger på ett projekt inom European 
Agency for Special Needs and Inclusive 
Education. Projektets syfte var att svara 
på frågor om vilka pedagogiska strategier 
och undervisningsmetoder som ger bäst 
resultat och hur skolledare kan främja ut-
veckling, elevers och vårdnadshavares del-
aktighet samt mätning av måluppfyllelse 
och framsteg som grund för utveckling.

spsm.se/webbutiken 

Stöd för själv- 
utvärdering av 
måluppfyllelse 
Materialet ”Ökad måluppfyllelse för alla 
elever – stödresurs för självutvärdering” 
kan användas för att utvärdera inklude-
ring och måluppfyllelse. Materialet kan 
anpassas utifrån skolans behov och prio-
riteringar och är framtaget av European 
Agency for Special Needs and Inclusive 
Education.

spsm.se/webbutiken 

Bidrag till  
projekt för barn 
och elever med 
synnedsättning 
Möter du och dina kollegor barn och 
elever med synnedsättning? Nu finns 
möjlighet att söka bidrag till utvecklings-
projekt för att öka kunskaperna om kom-
munikation och lärverktyg. Sista chansen 
att ansöka är den 29 oktober. Beslut och 
utbetalning sker löpande.

spsm.se/bidrag-utvecklingsprojekt

Specialpedagogerna började också tidigt 
fundera på kompetensutveckling.

– Anette, jag och grundsärskolans perso-
nal gick på kurs hos Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Det var otroligt bra att vi 
kunde gå den tillsammans, säger Katrin.

Nu går Kid sin andra termin på grundsärsko-
lan och han läser utifrån kursplaner för äm-
nesområden. Klassen är åldersintegrerad med 
tolv elever, två lärare och sex elevassistenter. 
Personalen är noga med att sätta upp några få 
lärandemål i taget för Kid. Det har till ex-
empel handlat om att träna på kommunika-
tion och att öka hans taktila nyfikenhet.

– När Kid började i skolan släppte han 
ofta det han fick i händerna. Nu har han 
börjat hålla kvar och känna. Det är viktigt 
eftersom det är ett sätt för honom att ut-
forska omvärlden, säger Karin. 

Arbetslaget har fått lära sig mycket om 
auditivt och taktilt stöd.

– Vi tänker på känsel, ljud och lukt. Till 
exempel använder vi en boll när vi ska gå 
till idrotten och en bjällra när vi går till 
musiksalen. Om Kid, eller någon av de an-
dra eleverna, vill sjunga ”ketchupsången” 
tar vi fram en ketchupflaska. Då kan de 
känna på formen och känna lukten av ket-
chup, säger Karin.

En annan stor förändring är att arbetsla-
get har börjat syntolka det som sker i miljön.

– Vi har fått lära oss att vi ska var Kids 
ögon. Det betyder att vi berättar för Kid 
vad som händer i rummet, till exempel att 
det kommer in ett annat barn, säger Karin.
För att locka Kid att prova nya saker utgår 
arbetslaget från aktiviteter som han gillar.

– Han älskar musik så när vi skulle in-
troducera glasögon gjorde vi det medan 
han spelade trummor. Kid trycker gärna 
mot sina ögon, precis som många barn med 
blindhet gör, och glasögonens syfte är att 
minska det beteendet. Han protesterar inte 
mot glasögonen när vi är i musiksalen. Nu 

funderar vi på hur vi ska förlänga stunder-
na då han vill ha dem på sig, säger Karin.

Alla som känner Kid är överens om att 
han har utvecklats mycket under året. För-
skolans arbete lade en god grund för hans 
fortsatta utveckling och lärande. En stor del 
av framgången går också att tillskriva fram-
förhållning och bred samverkan. 

– Vi har hela tiden haft ett gott samarbete 
med Specialpedagogiska skolmyndigheten 
och andra som finns i Kids nätverk. Det har 
gjort att vi alltid har känt oss trygga och har 
vågat prova nya arbetssätt, säger Anette.

TEXT: Annika Wallin
FOTO: Svanthe Harström

Katrin Mattsson, specialpedagog Anette Sandström, specialpedagog
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TEMA Måluppfyllelse

Begriplig matematik med  
integrerad undervisning

Det hela började när matematikläraren 
Ling Li Tabor, ville hitta sätt att nå elever 
som hon, trots olika försök att variera un-
dervisningen inte lyckades ge stöd. Hon har 
haft rollen som projektledare för projektet 
”Funktionell matematik”. Genom forskning 
som visade hur andra hade gjort fick hon 
syn på möjligheten att integrera matemati-
ken, genom så kallad infärgning i elevernas 
praktiska ämnen för att öka förståelsen. 

– Det är ett nytt sätt att se på ämnets 
centrala innehåll. Nu undervisar jag med 
inriktning på att eleverna ska få möjlighet 
att utvecklas med fokus på sitt framtida 
yrke. Det ger även mig möjlighet att utveck-
la mitt arbete genom att integrera matte i 
yrkesämnet och prata med lärarna om vad 
eleverna behöver i sitt praktiska ämne, sä-
ger Ling. 

Efter att ha arbetat i projektform under 
två år väljer skolan att fortsätta med arbets-
sättet, som säkrar att matematiklärande 
sker på ett meningsfullt och sammanhäng-
ande sätt, med varje elevs inlärning i cen-

trum. Resultaten visar att elever som under-
visats i matematik integrerad i praktiska 
ämnen under projektet klarade de nationel-
la proven i ”Matematik 1a” i högre grad än 
elever som fått traditionell matematikun-
dervisning. 

– Av skolans åtta till nio program jobbar 
alla mer eller mindre med funktionell mate-
matik. Vi har tre matematiklärare som un-
dervisar tillsammans med lärare i praktiska 
ämnen. Skolledningens roll blir att se till att 
det finns tid i planeringen och att det som 
planeras ligger i linje med den nya kurspla-
nen för matematik, säger Victoria Lagh, 
skolchef på Skärgårdsgymnasiet.

Lärarna upplever att elevernas intresse 
och förståelse för att matematik är viktigt 
för att få ett jobb inom sitt yrkesval har 
ökat. När ämnet blivit mer begripligt är 
eleverna också mer delaktiga och aktiva på 
lektionerna. De är inte längre rädda för att 
misslyckas. Istället märks bättre självförtro-
ende i ämnet och högre närvaro. 

Gitte Benckert, som är lärare på handels-

programmet, ser att eleverna tillgodogör sig 
mer av de beräkningar och kalkyler som 
ingår i ämnet när de får undervisning i 
funktionell matematik. 

– Det är stor skillnad mellan de elever 
jag har haft tidigare. Numera får de förstå-
else för hur matematiken och praktik häng-
er ihop redan första året. Att vi är två lärare 
gör också skillnad. Vi inspirerar varandra 
och gör undervisningen roligare för elever-
na. Det har gett mig verktyg att göra mer 
varierande uppgifter med matematik i han-
delsämnena, berättar hon.

Den gemensamma schemalagda plane-
ringstiden är viktig för lärarnas samarbete. 
Tiden behövs för att anpassa undervisning 
med lektionsinnehåll som fungerar i två 
ämnen och för att tala om elevers olika 
behov.

– Vi ser att lärarna får en ökad samsyn 
på elever och deras olika sätt att fungera. 
När undervisningen sker i ett sammanhang 
där lärarna ser olika saker finns också fler 
möjligheter att hitta lösningar som fungerar 
för elever som behöver stöd, säger special-
pedagogen Madleen Ander.

TEXT: Malou Nordlöf Ekström
FOTO: Mikael Sjöberg

Med funktionell matematik når fler elever kunskapsmålen på 
Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga. Även lärarrollen utvecklas 
med integrerad matematikundervisning i praktiska ämnen.

Ling Li Tabor, matematiklärare  
och projektledare

Funktionell Matematik underlättar frisörelevernas  
förståelse för arbetsvinklar, gradering och resultat- 
vinklar och hur de begreppen hänger ihop.
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Goda relationer viktigt  
för studiemotivationen 

Det var i fikarummet som idén till projek-
tet föddes. Désirée Andersson Kuivala, Ing-
ela Löf och Michael Ahlgren, alla lärare på 
Jämtlands gymnasium, hade tankar kring 
varför stämningen och ar-
betsron ser olika ut i olika 
klassrum. Det fick dem att 
börja fundera över hur rela-
tioner egentligen påverkar 
elevernas studiesituation. 

– Syftet har varit att förstå hur vi skapar 
goda relationer som i sin tur leder till bättre 
måluppfyllelse. Vi vet att det handlar om ett 
samspel, att vi skapar relationer tillsam-
mans, och därför måste vi arbeta med elev-
erna i detta, säger Desirée. 

Ingela berättar att de hela tiden har ut-
gått från eleverna som menar att trygghet, 
tillit och goda relationer kan vara avgöran-
de för att de ska ta till sig skolan.

– De säger att en sådan liten sak som ett 
”hej” från en lärare kan spela stor roll. En 
del pratar om att känna sig dumförklarad 
av lärare och att det bidrar till att förtroen-
det brister och att de inte vågar fråga om de 
inte förstår.

På Jämtlands gymnasiums samhällsveten-
skapliga program går cirka 390 elever. 
Inom gruppen finns elever med neuropsyki-
atriska funktionsnedsättningar, syn- och 

hörselnedsättning eller 
stressrelaterade svårighe-
ter. Projektet startade 
2018 då skolan fått bi-
drag för utvecklingspro-
jekt från Specialpedago-

giska skolmyndigheten. Under projektets 
två år har klasserna arbetet med temat soci-
ala relationer. Detta med hjälp av 
workshops och egna temaarbeten för att 
uppmärksamma alla på hur sociala relatio-
ner påverkar oss.

TEMA Måluppfyllelse

Sociala relationer i skolan är grunden för goda studieresultat. 
Det är vad lärarna inom samhällsvetenskapliga programmet 
på Jämtlands gymnasium arbetar utifrån. Eleverna på skolan 
håller med och menar att goda relationer med andra elever 
och lärare är en viktig faktor för studiemotivation.

Désirée Andersson Kuivala, Michael Ahlgren och Ingela Löf är alla överens om  
att det är viktigt att arbeta långsiktigt med sociala relationer. Tillit och förtroende 
kan ta tid att bygga upp, men är viktigt och påverkar elevernas skolsituation.

”De kommer till oss med andra frågor nu och de  
påverkar även varandra att våga ta kontakt och ställa  
de där ’dumma’ frågorna. Det i sin tur leder till att de 
förstår sina uppgifter vilket ger bättre studieresultat”
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– Vi har till exempel tittat på 
filmer som visar olika sociala 
situationer i skolan. Eleverna 
har sedan fått reflektera och 
diskuterat i grupp, säger Desirée. 

Att mäta måluppfyllelsen 
utifrån sociala relationer är 
svårt. Att utgå från eleverna 
och lita på deras berättelser 
menar Desirée är det viktiga i 
arbetet med sociala relationer.

– Vi märker att arbetet har 
betydelse. De kommer till oss 
med andra frågor nu och de 
påverkar även varandra att 
våga ta kontakt och ställa de 

där ”dumma” frågorna. Det i 
sin tur leder till att de förstår 
sina uppgifter vilket ger bättre 
studieresultat, säger Desirée. 
Jag tycker mig se högre betyg 
efter projektet, och relationerna 
vi byggt upp har även underlät-
tat i distansundervisningen vi 
haft nu under pandemin.

TEXT: Emelie Hedberg

FOTO: Niclas Vestefjell

TEMA Måluppfyllelse

Råd från SPSM

Hur kan en skola arbeta med måluppfyllelse för elever 
med funktionsnedsättning? Johanna Benfatto,  
rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
ger några råd.

– Det handlar i grunden om att alltid sträva efter att till-
gängliggöra undervisningen. Forma uppgifter och bedöm-
ningsformer så att alla elever ni möter får möjligheter att 
lära och visa sina kunskaper. Ta hjälp av varandra i kolle-
giet. Tillsammans kan ni 
se vad som fungerar för 
olika elever i olika ämnen, 
och också ge varandra 
stöd i bedömningsarbetet. 

Ett råd till skolledning-
en är att organisera mö-
tesplatser för den typen av 
samtal. 

– Möjligheten till såda-
na möten måste lärarna få 
ofta, annars blir det lätt 
ett ensamarbete. Se också 
till att lärarna får rätt kompetensutveckling och förutsätt-
ningar att omsätta nya kunskaper i verksamheten.

Johanna betonar vikten av en väl organiserad elevhälsa, 
som snabbt kan ge stöd när det behövs.

– I Sverige har vi kompetenta lärare, med en gedigen 
utbildning och ett driv i att göra undervisningen så bra 
som möjligt. Men de kan – och ska – inte göra arbetet 
ensamma. Fundera på er organisering för att upptäcka 
elever i behov av stöd och era rutiner kring hur stödet 
sedan ges. Se över om resurser används på bästa möjliga 
sätt.

Johannas råd till skolhuvudmannanivån är att utrusta 
skolorna organisatoriskt, materiellt och personellt. Och 
att våga genomlysa sin verksamhet.

– Ta vara på lärares, elevers och vårdnadshavares rös-
ter i det systematiska kvalitetsarbetet, för att få med alla 
perspektiv i utvecklingen av verksamheten. 

TEXT: Sara Hamrén Håkansson

FOTO: Frida Rönnholm

Alla perspektiv behövs

Johanna Benfatto, rådgivare

Fem tips för att arbeta med sociala relationer 

Lärarna i projektet ger sina bästa tips.

1. Utgå från eleverna. Deras verklighet är viktig!

2. Gör en kartläggning och läs på. Det finns mycket forskning  
om sociala relationer. 

3. Få med ledningen. De behöver se möjligheterna och stötta. 

4. Arbeta med det fortlöpande och inte bara vid enstaka tillfällen.  
Gör upp en plan.

5. Lyft in elevhälsoteamet. Tillsammans kan ni arbeta förebyggande  
och främjande.

Lärarna tycker att eleverna har varit väldigt engagerade i  
arbetet och förstår sin egen betydelse för gruppens mående.  
Jakob Wickenberg, Julia Walseth och Amanda Frid har alla  
varit med i projektet
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NYTT FRÅN Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kurser och konferenser

Mer om webbinarier, kurser och nätkurser 
publiceras allt eftersom programmen blir klara på

spsm.se/kurser

Vad händer utan språk?

Elev med dövblindhet 
berättar

Så ska fler nå 
kunskapskraven

Hur ser språk- och utbildningsbakgrunden ut hos nyanlända elever 
och vuxenstuderande som är döva? Vad händer om man inte har 
fått ett språk tidigt? Och vilka framgångsfaktorer och utmaningar i 
undervisningen finns kring dessa elever och studerande? Det disku-
terar en lärare från en specialskola, en specialpedagog vid Region 
Skånes dövenhet och en doktorand vid Stockholms universitet i 
vodden ”Lika värde”, en podd i videoformat.
spsm.se/vodd

Gustav lever med dövblind-
het och studerar på barn- och 
fritidsprogrammet på gymna-
siet. I vodden ”Lika värde” 
berättar han om vilket stöd 
han fått och om lärmiljön, 
både på en specialskola och 
på gymnasiet. Han tar även 
upp hur det har fungerat med 
distansundervisning. Vodden 
”Lika värde” är en podd i 
videoformat.
spsm.se/vodd 

I ett digitalt lunchseminarium har Tommy Lagergren, som är sär-
skild utredare, presenterat förslag för att stärka skolornas elevhäl-
soarbete. Utredningen heter ”Bättre möjligheter att nå kun-
skapskraven”, SOU 2021:11, och efter presentationen följde ett 
panelsamtal med rektorer och en elevrepresentant. Seminariet kan 
ses i efterhand.
spsm.se/seminarium-kunskapskraven

Att undervisa barn, elever och vuxna  
med cerebral synnedsättning
  27 maj, webbinarium

En heldag för dig som behöver grundläggande kunskaper 
om hur du kan tillgängliggöra undervisningen för barn, elev-
er och vuxna med cerebral synnedsättning, CVI. Föreläs-
ningar varvas med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.
Anmälan senast 13 maj.

Stödmaterial matematiksvårigheter
  16 juni, 9.00–12.00, webbinarium

Webbinarium om hur du, enskilt eller tillsammans med 
kollegor, kan fortbilda dig med ”Stödmaterial matema-
tiksvårigheter” som utgångspunkt. Webbinariet utgår från 
stödmaterialet och ger olika förslag på hur det kan bearbe-
tas.
Anmälan senast 26 maj.

Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F-3 
  15 juni, 9.00–11.00, webbinarium

Ett webbinarium som ger inspiration och en introduktion 
till ett studiepaket om läs- och skrivsvårigheter för elever 
från förskoleklass till årskurs 3. Du får ökad insikt om hur 
studiepaketet kan bidra till rätt stöd i rätt tid enligt ”Läsa, 
skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser”. 
Anmälan senast 28 maj.

…användare hade tjänsten ”Hitta läromedel” under 2020. Det är 
en ökning med cirka 31 procent. ”Hitta läromedel” är en söktjänst 
som visar vilka läromedel som passar i olika specialpedagogiska 
sammanhang. Läromedlen beskrivs och kategoriseras utifrån ämne, 
skolform, medietyp samt egenskaper som gör dem tillgängliga.
spsm.se/hittalaromedel 
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KRÖNIKA
Verksamhetsansvarig  
för rättighetsfrågor

Pia Persson
pia.persson@spsm.se

Lika värde eller  
kunskapsresultat
Det är för mycket fokus på måluppfyllelse när det gäller 
kunskaper tycker jag. Självfallet ska skolan bidra till att elev-
erna tillägnar sig kunskaper, men det finns också andra upp-
drag. I skollagens portalparagraf står dels att utbildningen 
ska syfta till ”att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden” men också att utbildningen ska ”för-
medla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på”. Demokrati handlar inte bara 
om att de som är i majoritet får bestämma, utan även om att 
respektera minoriteter – och allas lika värde. Hur mycket 
fokus får denna del av skolans uppdrag och hur väl lyckas 
skolan leva upp till det?

Det är betydligt enklare att mäta och följa upp elevernas 
kunskapsresultat, eftersom det finns tydliga kriterier för det-
ta i form av kunskapskrav och betygssteg. Elevernas resultat 
i form av betyg utgör en inträdesbiljett till fortsatta studier. 
De allra flesta klarar av att utveckla kunskaper och får betyg 
så att de kan fortsätta på en gymnasieutbildning, men inte 
alla. De elever som inte gör det riskerar att hamna i ett utan-
förskap när det gäller fortsatt utbildning, och i förlängning-
en även när det gäller arbetsmarknad och samhällsgemen-
skap. Lever vårt utbildningssystem upp till att främja alla 
barns och elevers utveckling samt en livslång lust att lära, 
som det också står i skollagen? 

Det är lätt att fokusera på eleverna och deras studieresultat. 
Det är betydligt svårare att sätta fokus på hur väl skolan 
lever upp till det demokratiska uppdraget eftersom det inte 
är lika lätt att mäta. 

Jag hoppas, och önskar, att vi inte gör den svenska skolan 
till en institution där allt handlar om att skolan ska vara så 
effektiv att det i slutändan endast handlar om att leverera 
studieresultat. Skolan måste också få vara ett fundament för 
demokratin och allas lika värde. En plats där alla är lika 
mycket värda oavsett hur bra var och en är på att räkna och 
mäta. Det är skolans syfte.
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Prenumerera på 
våra nyhetsbrev

spsm.se/webbutiken

123ABC – Räkna skriva läsa 
Ett digitalt läromedel på svenskt teckenspråk och talad svenska 
som innehåller grundläggande fakta och övningar för inlärning av 
matematik och svenska för nybörjare. Det är uppdelat i delarna 
”123 Räkna” och ”ABC Skriva Läsa”. Undertext finns som tillval. 
Materialet har tagits fram utifrån ”Läsa, skriva, räkna – en garanti 
för tidiga stödinsatser”.

Målgrupp: Förskoleklass, årskurs 1–3 i grundskolan och 1–4 i 
specialskolan för elever som är döva eller har en hörselned-
sättning. 

Växter omkring oss A
I det här digitala läromedlet presenteras 27 växter från närmiljön 
med en enkel och informativ faktatext. Arbetsuppgifterna består av 
frågor om varje växt och av jämförande övningar som till exempel 
växtens utseende, levnadsmiljö och användning. Eleven behöver 
inte kunna läsa utan svarar med hjälp av bilder.

Målgrupp: elever som läser utifrån grundsärskolans ämnesom-
råden årskurs 1–9 eller grundskolans ämnen årskurs 1–6.

Vill du få information om nya läromedel, specialpedagogisk forsk-
ning 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 

Nya läromedel
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FORSKNING i tiden

Forskarporträttet
Tobias Forsell NAMN

Filosofie doktor i pedagogiskt arbete, tidi-
gare förskollärare och specialpedagog med 
erfarenhet av att arbeta i ett närvaroteam.

TITEL

Avhandlingen ”Man är ju typ elev, fast 
på avstånd” – Problematisk skolfrånvaro 
ur elevers, föräldrars och skolpersonals 
perspektiv.
 

AKTUELL 
MED

– Håll en öppen kontakt och försök nå 
fram på ett sätt som eleven känner sig be-
kväm med, skicka sms exempelvis. Eleven 
läser garanterat sms – och att känna sig 
saknad och efterfrågad är viktigt för att 
orka komma tillbaks till skolan. 

Det menar Tobias Forsell som är aktuell 
med en avhandling där han har intervjuat 
elever som har haft problematisk skolfrån-
varo men som lyckats komma tillbaka, för-
äldrar till barn som har samma erfarenheter 
och därtill skolpersonal.

– Jag har intervjuat 11 skolpersonal samt 
15 elever och 15 föräldrar från olika famil-
jer i syfte att analysera fram vilka likheter 
och skillnader det finns i berättelserna mel-
lan de olika grupperna. Dessutom har jag 
tittat på vilka riskfaktorer och framgångs-
faktorer som framkommer i underlaget. 

Intervjuerna med föräldrar och elever 
vittnar om att problematisk skolfrånvaro 
inte sker plötsligt utan växer fram under en 
lång tid genom att flera negativa faktorer 

samspelar. Det kan exempelvis börja tidigt i 
grundskolan genom svårigheter med kon-
centrationen och sedan byggas på med att 
de sociala kontakterna inte riktigt fungerar. 

– Olika negativa faktorer samspelar un-
der en längre tid, däremot är det oftast en 
specifik händelse som utlöser frånvaron. 
Som till exempel att eleven känner sig för-
fördelad av en viss lärare i en situation, att 
en klasskamrat säger något ofördelaktigt 
eller att det har uppstått en problematik i 
hemmiljön. 

Tobias förklarar vidare att det tar för 
mycket energi för en del elever att vara flex-
ibla och kunna anpassa sig till olika peda-
gogiska, fysiska och sociala lärmiljöer. 

Svårigheter att organisera, planera och 
strukturera arbetet kan bidra till stress och 
det visar sig framför allt i högstadiet. 

– I yngre årskurser är eleverna ofta i 
samma klassrum, träffar samma klasskam-
rater och har samma lärare och då fungerar 
det ofta okej. Ju äldre eleven blir desto stör-
re blir utmaningarna genom att gruppkon-
stellationer byts, eleven behöver kunna 
orientera sig genom skolan till olika klass-
rum och förhålla sig till olika lärare och 
undervisningsstrategier.

Tobias forskning visar att när eleven väl 
stannar hemma så uppstår vidmakthållande 
faktorer som gör det svårare för eleven att 
gå tillbaks till skolan. Det kan handla om 
bristande kontakter från skolan, att eleven 
känner sig ohjälpligt efter i skolarbetet eller 
att det helt enkelt upplevs pinsamt att kom-
ma tillbaka. En annan viktig vidmakthållan-
de faktor är också att det psykiska måendet 
ofta försämras när eleven är hemma vilket 
gör det svårare att orka med de ansträng-

Skolan är aldrig körd – det 
finns alltid vägar tillbaks
De första signalerna om att det finns ett motstånd hos eleven att gå till 
skolan visar sig oftast hemma. Därför är det viktigt att informera föräldrar 
om att uppmärksamma skolan på dessa signaler innan problematisk skol-
frånvaro uppstår. Är frånvaron redan ett faktum – ge inte upp om eleven, 
det finns alltid vägar att komma tillbaks! 
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”När eleven väl stannar hemma  
så uppstår vidmakthållande  
faktorer som gör det svårare för 
eleven att gå tillbaks till skolan.” 
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ningar som krävs för att komma tillbaka. 
Dessutom har många också en sårbarhet 
som beror på psykisk ohälsa eller en neuro- 
psykiatrisk funktionsnedsättning. Men det i 
sig behöver inte vara en riskfaktor om det 
finns skyddsfaktorer i skolan såsom en till-
gänglig lärmiljö och ett inkluderande socialt 
klimat som kan fungera kompensatoriskt. 

– När eleven känner social tillhörighet, 
mår bra i den pedagogiska miljön och ut-
vecklas på ett gynnsamt sätt behöver inte en 
funktionsnedsättning vara en riskfaktor. 

I avhandlingen framkommer det också att 
de första tecknen på en framtida problema-
tisk skolfrånvaro ofta visar sig i hemmet. 
Eleven visar motstånd till att gå till skolan 
genom exempelvis fysiska besvär, verbala 
mothugg eller genom att inte vilja kliva upp 
ur sängen på morgonen. Föräldrarna behö-
ver helt enkelt motivera barnet extremt 

mycket. Om föräldrarna har möjlighet att 
tidigt skicka signaler till skolpersonal om 
detta är mycket vunnet. 

– Här behöver skolan stötta med att in-
formera föräldrar om vikten av att upp-
märksamma signaler innan problematisk 
skolfrånvaro uppstår. Jag kan se i min stu-
die att när problemen börjar att uppdagas 
så är det lätt att föräldrarna sjukanmäler 
barnet och då riskerar vi att inte få fatt på 
vad det handlar om. 

Tobias menar även att det är viktigt att 
skolan fångar upp hur eleven upplever sin 
roll i gruppen, om denne tycker att den har 
kompisar och upplever sin trygghet i olika 
miljöer såsom klassrum, matsal och om-
klädningsrum. Och när eleven inte kommer 
till skolan är det viktigt att vara flexibel och 
söka kontakt genom att sms: a eller ringa 
hem. Visa villighet att möta upp där eleven 
känner sig bekväm för att höra hur läget är. 

Slutligen konstaterar han att alla parter 
vill att eleven ska vara i skolan. Även eleven. 
I mångt och mycket kan vi lägga undan 
bilden av elever som hellre vill vara hemma 
och exempelvis spela spel. 

– Att vara online hemma är snarare ett 
sätt för eleven att fördriva tid, hantera ång-
est och att få ett socialt sammanhang. För-
äldrar och skolpersonal behöver visa att det 
finns vägar tillbaks. Skolan är inte körd. Det 
finns vägar tillbaks oavsett om eleven går i 
lägre eller högre årskurser på grundskolan 
eller på gymnasiet. 
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www.spsm.se/jobba-pa-specialskola

Vi söker flera medarbetare till våra statliga specialskolor
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. Vi har sex  
skolor med tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö för elever som är döva eller har  
hörselnedsättning, även med ytterligare funktionsnedsättningar. Vi jobbar med stöd i språk och 
kommunikation på olika sätt i våra tre Hällsboskolor för elever med grav språkstörning.  
På Ekeskolan får elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning en synanpassad  
undervisning med olika alternativa kommunikationsmetoder.

Möt Marcus, Therese, Andreas och Linda som arbetar i specialskolan och se våra lediga tjänster på 
vår webbplats. Våra tio skolor finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Gör skillnad – varje dag!

Är det här du?

RETUR TILL
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