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Ledare:  
Involvera unga med funktionsnedsättning

FN:s barnkonvention säger tydligt att ”barn med funktionsnedsättning 
har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta 
i samhället”. Enligt barnkonventionen har alla barn samma rätt att 
utvecklas till sin fulla potential och att få den kunskap som krävs för 
ett bra liv. 

Barnkonventionen är numera även svensk lag, men vi har en bit 
kvar. Elever med funktionsnedsättning känner sig mer otrygga i 
skolan och är mindre nöjda med sin skolsituation än elever utan 
funktionsnedsättning. I grunden handlar det om i vilken grad 
vuxenvärlden har förmått göra skolan tillgänglig och trygg. 

I detta nummer av Lika värde kan du läsa om Karin Bertills som 
forskar om delaktighet hos barn i behov av särskilt stöd. Hon 
är i grunden idrottslärare och hennes avhandling fokuserar 
på hur självtillit och delaktighet påverkar resultaten i ämnet 
idrott och hälsa, men även generellt. En viktig slutsats är 
att om elever i behov av särskilt stöd blir hörda gynnar det 
många elever.

Barn med funktionsnedsättning har sämre 
tillgång till idrott på fritiden och de har också 
generellt sämre hälsa. Idrottsämnet är särskilt 
viktigt för elever med funktionsnedsättning, men 
Specialpedagogiska skolmyndighetens nätverk 
med ungdomsorganisationer för unga med 
funktionsnedsättning kan dessvärre ge många exempel 
på hur de upplever idrottsämnet som otillgängligt och 
problematiskt.

Ungdomsnätverkets erfarenheter och Karin Bertills 
forskning visar hur viktigt det är att involvera unga med 
funktionsnedsättning så att idrottsämnet fungerar för dem. 
Våra rådgivare hjälper gärna till med stöd i dessa frågor! 

Fredrik Malmberg
Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Foto: Olle Melkerhed
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Så lade de grunden  
för uppriktiga diskussioner

Kollegialt lärande om specialpedagogik

– Man kommer inte framåt genom att tysta människor, konstaterar 
Lars-Gunnar Jönsson, en av handledarna i kompetensutvecklingen 
”Specialpedagogik för lärande”. Med hjälp av ett öppet samtalsklimat 
kunde han och hans kollegor på Rinnebäcksskolan i Kävlinge diskutera 
inkludering och synen på elevers beteende. Tillsammans har de nu lagt 
grunden för skolans gemensamma värderingar.

Rinnebäcksskolan är en skola med förskoleklass, låg- och 
mellanstadium, fritidshem, särskolegrupp och autismgrupp. Här 
jobbar Daniel Björkman, med ansvar för en grupp elever med 
särskilda behov, och idrottsläraren Philip Lindgren. Båda har 
deltagit i kompetensutvecklingen ”Specialpedagogik för lärande”, 
som Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar 
för. Lars-Gunnar Jönsson, specialpedagog på skolan, deltog i 
den handledarutbildning som ingår i kompetensutvecklingen och 
handledde sedan sina kollegor. För honom har det varit avgörande  
att ha högt i tak i diskussionerna.

–  Det har funnits kollegor som har tyckt att besvärliga elever ska 
hanteras av ”någon annan” och det blev många diskussioner om 
inkludering och vad vi egentligen menar med det, berättar han.

De kallar satsningen för ”speclyftet” och lärarna har också gått 
”svensklyftet” och ”mattelyftet”. 

– För oss som jobbar med praktiskt estetiska ämnen var det här mer 
engagerande och lättare att ta till sig. De andra ämneslyften var ju  
inte alltid så applicerbara för oss, säger Philip.
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Utbildningen är upplagd så att lärarna läser texter och tittar 
på filmer på Skolverkets lärportal. Sen diskuterar de konkreta 
undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor. Lars-Gunnar 
ledde en grupp på åtta lärare. Han får beröm både av Philip och 
Daniel för att han lyckades förmedla att allas åsikter får plats i 
diskussionerna. Med hjälp av det förhållningssättet fick de upp ögonen 
för varandras värderingar och kunde närma sig varandra i 
uppriktiga diskussioner. 

– Vi samlades mer kring eleverna och kunde hitta bemötanden som  
var konsekventa och genomtänkta, säger Philip.

Lars-Gunnar menar att synen på hur man ska bemöta elevers 
beteenden pendlat över tid och att det kan vara en förklaring till  
att åsikterna i lärargruppen var så olika. 

– För några år sen var det till exempel otänkbart att elever skulle 
placeras i en grupp utanför klassen. Nu finns det en större öppenhet 
för att vissa elever behöver mer lugn och ro. 

Daniel började på skolan under kompetensutvecklingens andra år.  
För honom var samtalsklimatet avgörande. 

– Genom att alla fick komma till tals fick vi fram flera verktyg.  
Vi har olika erfarenheter och kunde lära av varandra, berättar Daniel.

Peter Westergård som är rektor på skolan ser en klar förbättring i 
verksamheten efter kompetensutvecklingen. Han lyfter vikten av att 
anpassa materialet efter behoven i den egna verksamheten. 

– I vår personalgrupp hade flera slutat och nya börjat. Vi behövde ett 
omtag för att hitta en gemensam grundsyn där man inte gör det så lätt 
för sig och pratar om den ”jobbiga eleven”. Det här var ett bra sätt  
för oss.

Text: Gabriella Ekelund
Foto: Lennart Perlenhem

Snart kan fler få lära sig mer

Kompetensutvecklingen ”Specialpedagogik för lärande” vänder 
sig till grundskolan. Från hösten 2021 kommer den även att 
omfatta förskolan, förskoleklassen, gymnasieskolan och kommunal 
vuxenutbildning. 15 januari–15 februari kan förskolor och skolor 
ansöka om statsbidrag för att delta i satsningen.

spsm.se/specialpedagogik-for-larande

http://spsm.se/specialpedagogik-for-larande
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Mer av värde

Nya avhandlingar

Social Interaction Involving Non-speaking Children with 
Severe Cerebral Palsy and Intellectual Disability: The role of 
communication partners and speech-generating devices

Helena Tegler, Uppsala universitet, 2020

Avhandlingen undersöker interaktion via samtalsapparater med barn 
som har omfattande motorisk och intellektuell funktionsnedsättning 
och som saknar funktionellt tal. Resultatet visar bland annat att 
lärare, assistenter och terapeuter kan skapa möjligheter för barnet att 
kommunicera med stöd av sin samtalsapparat genom tal, blickar och 
pekning, men även att det finns ett behov av förbättrad handledning, 
träning och stöd.
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Stöd för yrkesutbildning

Nu finns ett stöd för yrkesutbildningen att skapa förutsättningar för 
vuxna med funktionsnedsättning att få en anställning. Tanken är att 
materialet ska stödja utbildningarna att bli mer inkluderande och 
tillgängliga med hjälp av digitalisering. Stödet riktar sig till lärare och 
anordnare av yrkesutbildning. Materialet är framtaget inom Erasmus 
plus-projektet EICON.

www.eicon-project.eu

http://www.eicon-project.eu
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Podd med fokus på forskning och lärande

I Skolforskningspodden kan du lyssna till intervjuer där forskare, 
lärare och andra verksamma inom skola och förskola samtalar 
om olika spörsmål rörande undervisning från förskola till 
vuxenutbildning. Samtalen utgår ofta från Skolforskningsinstitutets 
egna forskningssammanställningar eller från praktiknära forskning 
som de finansierar.

skolfi.se

http://skolfi.se
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Lego med punktskrift

Har du ett barn eller en elev med synnedsättning som lär sig 
punktskrift i din klass? Då kan du inom kort beställa Braille Bricks 
– ett lego som är utformat för att barn med synnedsättning ska 
kunna lära sig punktskrift genom lek tillsammans med sina seende 
klasskamrater. Boxarna ges endast bort i undervisningssyfte och 
beställs kostnadsfritt hos Synskadades riksförbund.

srf.nu/lego

http://srf.nu/lego
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Rapport om barnkonventionen

Barnkonventionen har varit lag i Sverige i snart ett år. Men om 
det fördjupade barnrättsarbete ska bli verklighet, som tanken 
med lagstiftningen är, krävs ytterligare förändringar. Det skriver 
Barnombudsmannen i den nya rapporten ”Dom tror att dom vet  
bättre – barnet som rättighetsbärare”. I rapporten finns tre 
huvudförslag till regeringen: att barnrättsperspektivet i utredningar 
och rättsprocesser måste stärkas, föräldrarättens inskränkningar  
på barnrätten behöver begränsas och barnets möjligheter att hävda 
sina rättigheter och få upprättelse måste säkerställas.

barnombudsmannen.se

http://barnombudsmannen.se
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Skolverkets vill se bättre förutsättningar

I ”Skolverkets lägesbedömning 2020” bedömer myndigheten att 
funktionsnedsättningsperspektivet behöver stärkas i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Många skolhuvudmän strävar efter att erbjuda 
inkluderande lärmiljöer, men alltför många ger inte förutsättningar  
för en pedagogisk, socialt och fysisk anpassad lärmiljö för elever  
med funktionsnedsättning.

skolverket.se

http://skolverket.se
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Litteraturpris för lättlästa böcker

Studieförbundet Vuxenskolan har instiftat Sveriges första litteraturpris 
för lättläst. Priset på 50 000 kronor delas ut årligen till en författare 
och återberättare av nyligen utgiven litteratur på lättläst svenska.  
Den första författaren att vinna priset är Åsa Storck för boken 
”Kramar och brev” som handlar om tjugosjuårige Simon som har 
tröttnat att gå på daglig verksamhet och drömmer om att utbilda sig.
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Garantin för tidigt stöd inte uppfylld än

Skolinspektionens rapport ”Kartläggning och tidiga stödinsatser i 
förskoleklassen” visar hur arbetet med garantin för tidiga stödinsatser 
i förskoleklass gått hittills. Granskningen fokuserar på arbetet med 
kartläggningsmaterialen ”Hitta språket” och ”Hitta matematiken”. 
Bedömningen är att garantin för tidiga stödinsatser ännu inte är 
uppfylld i förskoleklass på många skolor. Den övervägande delen  
av de granskade skolorna har ett väl fungerande arbete med att 
genomföra kartläggningsmaterialet. Men när det handlar om att 
uppmärksamma och bedöma elevernas behov av stöd samt att  
utveckla och anpassa undervisningen utifrån resultatet av 
kartläggningen, är arbetet inte välfungerande. I några av skolorna 
fungerar dock arbetet utmärkt. Dessa skolor har en genomtänkt 
strategi för hur de ska utforma stödet till eleverna och vad det 
ska innehålla. De använder dokumentationen för att planera 
undervisningen och personal med specialpedagogisk kompetens är 
aktiv i den särskilda bedömningen. Rapport är den första av flera  
som kommer att utvärdera garantin.

skolinspektionen.se

http://skolinspektionen.se
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Krönika

Utvecklingssamordnare: Tone Engen
tone.engen@spsm.se

Till punkt och pricka

10 punkter för en bättre skola. 
8 framgångsfaktorer för skolutveckling. 
10 punkter för en framgångsrik skola. 
Punktlistorna som syftar till att förbättra svensk 
skola är många det senaste decenniet och det verkar 
finnas en oskriven regel om att hålla sig under en 
magisk 10-punktsgräns. De kommer från politiker, 
skolhuvudman, elev- och lärarförbund, enskilda 
opinionsbildare, myndigheter och i viss mån forskare. Häromdagen 
dök en 10-punktslista upp som jag bedömde som nutida. Den var  
från 2010. Ett pricktest visade att punkterna blivit resistenta – det  
var samma problem och lösningar då som nu.  

Historiskt sett är punktlistor inget nytt. Vi har kännedom om över 
2000 år gamla 10-punktsprogram eller 95 teser från 1500-talet och 
nutida politiska 72-punktsmanifest som visat sig svåra att pricka av. 
Forskningen är mer försiktig med att säga vilka enskilda faktorer som 
är viktigast för att klassas som framgångsrik, utan framhåller att det 
är en komplex bild. Vi kan lära av framgångsrika skolor, men det går 
inte att kopiera deras lösningar. Alltför många samhällsförändringar 
och skolreformer har genomförts mer eller mindre samtidigt för att 
det ska vara möjligt att koppla direkta orsakssamband till elevers 
resultatutveckling i stort.  

Punktlistor handlar om förenklad komplexitet. Det är inte min mening 
att göra dem till en öm punkt. Det är självklart inte listorna i sig som 
gör att det är svårt att pricka av. De kan dock få utmaningarna att 
framstå som bedrägligt enkla och korta. Vid genomförandet ser vi 
att det handlar om en komplex förenkling. Det är utgångspunkter, 
slutpunkter och ömma punkter. Skolutveckling är inga punkter som 
går att beta av tänker jag, utan mer som ing-formen betingar, en 
pågående rörelse, en process i en föränderlig skolvärld. Mitt i prick 
att ta med sig till sin privata att göra-lista, som följt med i många år 
för att den aldrig kan prickas av helt. Det krävs många steg innan en 
utmaning kan lösas. Här sätter jag punkt.

Foto: Johannes Nenne Larsson

mailto:tone.engen@spsm.se
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Tema: Skola på distans

I år har många skolor fått bedriva sin verksamhet helt, eller delvis, på 
distans. Men hur har de förberett eleverna inför distansundervisningen? 
Och hur har stödet till eleverna påverkats? Läs om hur några skolor tagit 
sig an utmaningen. 

Illustration: Jörgen Jörälv
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Deras plattform blev guld värd i distansarbetet

När Covid-19 tvingade gymnasieskolorna att införa distansundervisning 
över en natt, var Ådalsskolan i Kramfors väl rustad. Tack vare en bra 
digital infrastruktur, och en skräddarsydd plattform så kunde skolan 
snabbt ställa om och hitta lösningar för elever i behov av stöd.

På många skolor förändrades förutsättningarna för informationsutbyte 
när elever och lärare började arbeta hemifrån. Distansarbetet satte stopp 
för spontana samtal och möjligheten att lägga en lapp på kollegans 
skrivbord. Men på Ådalsskolan blev konsekvenserna lite mildare.

– Vi har ett digitalt system för att dokumentera och dela information, 
säger specialpedagog Ann-Louise Nordlöf. Jag kan enkelt meddela alla 
berörda om en elev till exempel har uteblivit upprepade gånger från 
sina stödtillfällen.

Det här gör att lärarna aldrig behöver förlita sig på post-it-lappar, 
sms, Word-dokument eller hörsägen. Systemet skyddar dessutom 
personuppgifter vilket inte gäller de andra sätten att kommunicera.

Skolans digitaliseringsprocess började 2011 då Peyman Vahedi tillträdde 
som rektor. Han hade en bakgrund som programmerare, lärare och 
biträdande rektor. Kombinationen av kompetenser gjorde att han kunde 
se skolans utmaningar ur ett nytt perspektiv och hitta nya lösningar.
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– Under lång tid hade lärarna saknat ett bra digitalt stöd för sitt 
vardagliga arbete, berättar Peyman.

Därför initierade han arbetet med att utveckla en skräddarsydd 
plattform. Den skulle göra det lätt att göra rätt utan alltför många 
klick. En upphandlad leverantör fick bygga systemet och Kramfors 
kommun blev ägare.

Plattformen har varit i fullskaligt bruk sedan 2018 och under 
distansperioden underlättade den mycket för elevhälsan.

– Till exempel kan vårdnadshavare signera handlingsplaner och  
ge samtycke digitalt, berättar Ann-Louise.

Plattformen har också hjälpt kollegorna att behålla en gemensam 
bild av läget. I systemet har varje elev en egen profil. Där samlas 
all information om eleven under taggar som till exempel frånvaro, 
anpassningar och samtal.

–  Viss information har enbart elevhälsan tillgång till medan annat  
kan göras synligt även för lärarna, säger Ann-Louise.

Ådalsskolan är det kommunala gymnasiet i Kramfors med cirka 
600 elever och 90 anställda. Hälften av eleverna går yrkesförberedande 
program och hälften högskoleförberedande. Några av lärarna 
har utrymme i sina tjänster för att kunna ge extra stöd. Under 
distansperioden fortsatte lärarna att ge sådant stöd via skärm istället.

– Det gick snabbt att komma igång eftersom alla elever redan hade 
program för chatt och videosamtal installerade på sina datorer. Skolan 
kunde också hjälpa det fåtal elever som saknade uppkoppling hemma 
genom att låna ut wifi-routrar, säger Ann-Louise.

Hon konstaterar att skolan hade förhållandevis lite teknikstrul 
i samband med distansundervisningen. Det som däremot blev 
problematiskt för några elever var bristen på sammanhang och rutiner.

– Lärarna signalerade att distansarbetet inte fungerade särskilt bra för 
vissa. Det gällde till exempel elever med neuropsykiatriska diagnoser. 
De behövde någon att resonera med, få förklaringar och stöd för att 
börja och slutföra uppgifter, berättar hon.

Elevhälsoteamet hade förutspått det här scenariot och hade därför 
omgående inrättat en studiestödsstuga i skolans lokaler.
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–  Vi tog kontakt med de här eleverna och bokade in dem. Vi tog emot 
tio elever åt gången och hade besök av ett femtiotal elever under hela 
perioden. Några av dem kom flera gånger i veckan.

Det fanns också några elever som upplevde att distansundervisningen 
underlättade. Det handlade främst om elever med 
autismspektrumtillstånd eller sociala utmaningar av andra skäl.

– De uppskattade att sitta hemma. Där utsattes de för färre intryck 
och hade fler tillfällen för vila och återhämtning. Några lärare märkte 
också att de här eleverna började ställa fler frågor när de kunde skriva 
i chatten utan att andra elever såg, säger Ann-Louise.

Sedan höstterminens start är elever och personal tillbaka i skolans 
lokaler. De allra flesta upplever det som en stor lättnad.

– Men vi gjorde flera viktiga erfarenheter under distansperioden. Den 
här terminen har några lärare valt att koppla upp sina lektioner ibland. 
Det underlättar för elever som inte kan vara i skolan just då av olika 
anledningar, säger Ann-Louise.

Text: Annika Wallin
Foto: Maria-Thérèse Sommar

Guldtrappan för digital skolutveckling

Kramfors kommun var en av nio skolhuvudmän som i år fick 
utmärkelsen Guldtrappan. Den delas ut till skolhuvudmän som ligger 
i framkant när det gäller skolutveckling i en digital tid. I juryn finns 
bland annat Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.
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Nya arbetssätt med kollegialt lärande  
och promenadsamtal

I mitten av mars ställde Kullagymnasiet i Höganäs om till 
distansundervisning från en dag till en annan. Nu finns kunskap och 
beredskap att arbeta digitalt på distans om det blir aktuellt igen.

Kollegialt lärande fick stor betydelse när all personal skulle lära sig 
hantera digitala arbetssätt på distans. Initiativet kom från personal 
som delade med sig av sin kompetens, i arbetslag och fikarum. Behovet 
av stöd i den nya studiesituationen fanns också hos elever som inte 
hade så stor vana att arbeta digitalt. 

Nu har Region Skåne återigen fått restriktioner som kan förändra läget 
för skolorna.

– I nuläget är det mesta som vanligt med undervisning på plats.  
Om vi har lärare med symtom sköter de undervisningen på distans. 
Skulle vi få några bekräftade fall får vi ändra och ha all undervisning 
på distans. Det handlar om att upprätthålla undervisningen, säger 
Britt-Inger Suneson, gymnasiechef i Höganäs kommun.

För de elever som har behov av att veta var de ska vända sig för  
att få stöd behövdes en fast digital plats. Personalen på Studieteket,  
dit eleverna vanligtvis kom för att få stöd, löste det direkt genom  
att sätta upp ett digitalt klassrum för att nå den gruppen. 

– När vi jobbade med lektioner på distans såg vi också att det var 
viktigt att vi både checkar in och checkar ut för att se att alla elever 
varit med under hela lektionen. För eleverna var det viktigt att de 
kunde ställa frågor under lektionerna. En annan åtgärd var att 
den personal som arbetade med stöd fick i uppdrag att hålla koll 
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på specifika elever för att vi inte skulle tappa dem i undervisningen, 
berättar Britt-Inger.

Stödbehoven handlade ofta om studieplanering för att klara under visning 
på distans. Några behövde också den sociala kontakten med skolan. 

I den centrala elevhälsan i kommunen, där Maria Gustavsson är 
elevhälsochef, ingår olika professioner. Maria såg en fördel i en 
centraliserad organisation, som gjorde det möjligt att anpassa 
resurserna till det nya läget. Nu finns viktiga erfarenheter som bland 
annat handlar om de alternativa lösningar som kommit till för att  
inte tappa kontakten med de elever som behöver stöd.  

– Vi gjorde en inventering ganska snabbt för att få syn på vilka  
elever vi behövde ha koll på. Samtidigt tittade vi på vilka elevhälsans 
personal arbetade med, som beredskap för att kunna täcka upp om 
personal inom elevhälsan blev sjuka. Vi använde också telefon, mejl  
och promenadsamtal för att hålla kontakt med eleverna, berättar hon. 

Promenadsamtalen planerades in på tider när det var rast mellan 
lektioner. Några elever erbjöds även hälsosamtal. 

– Vi märkte att det var svårare för elever att söka upp elevhälsan  
när de hade studierna på distans, så den lösningen vill vi helst inte ha, 
säger Maria.

Distansundervisningen innebar även sämre insyn i samband med 
examination, vilket var en utmaning. Men med hjälp från Studieteket 
fungerade det trots allt bra. 

– Vi har sett att undervisning på distans kan vara ett verktyg som vi 
kan använda lite mer i det vardagliga, även om det fysiska mötet är 
viktigast, avslutar Britt-Inger. 

Text: Malou Nordlöf Ekström
Foto: Stefan Lindblom

Samverkanskontoren vill ha dialog

När Specialpedagogiska skolmyndighetens samverkanskontor i Malmö 
bjöd in till möte i augusti delade Höganäs kommun med sig av sina 
erfarenheter av undervisning på distans. 

Myndigheten satsar på återkommande dialog med kommunala och 
fristående skolhuvud män om behovet av specialpedagogiskt stöd. 

spsm.se/samverkanskontor

http://spsm.se/samverkanskontor
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”Pandemin har kickat oss in i framtiden”

Hällsboskolan i Stockholm har vänt pandemin till en fördel.

– Våra elever kan ha vinster av att undervisas på distans. Det blir en  
en-till-en situation där eleven får sina instruktioner riktade rakt till sig  
via sin skärm, säger Annely Tärning, rektor på skolan.

Hällsboskolan på Kungsholmen i Stockholm är en av 
Specialpedagogiska skolmyndighetens tre specialskolor som riktar sig 
till elever med språkstörning.

Skolans verktyg, som en lärplattform med tydliga instruktioner, 
underlättar för eleven vare sig hen befinner sig på distans eller i 
klassrummet. Läraren kan då lägga fokus på att förklara muntligt för 
de elever som behöver det specifikt. Under en skoldag prövade skolan 
att låta all undervisning ske virtuellt. Eleverna hade rustats för att 
kunna ta emot instruktioner på distans. Alla lärare fick förbereda  
sin lektion digitalt.

–Vi hade lärare som satt i korridorerna och i diverse skrubbar 
som fanns att tillgå, säger Cecilia Sommerfeld, it-pedagog på 
Hällsboskolan. 

– Jag sprang mest emellan och försökte vara så mycket stöd jag kunde, 
tillägger hon med ett skratt. Men visst lärde vi oss mycket under 
den här dagen. Och användarna har framförallt blivit säkrare på att 
använda de verktyg vi har.

Även om experimentet inte har behövt bli verklighet ännu, så ser Annely 
det som en utveckling och ett bra komplement inför framtida stöd. 
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– Det är den största tjänsten med situationen vi befinner oss i, vi blir 
kickade in i framtiden på gott och på ont, men mycket på gott. Redan 
nu finns åtgärdsprogram som innefattar viss undervisning på distans. 
Kan vi skärpa till oss så att vi blir bättre så blir det en vinst oavsett.

Som rektor kan Annely ha upp till fem arbetsplatsträffar på raken  
och alla på distans. Det har blivit många möten sedan i mars. 

– Det har underlättat för personal som annars hade behövt komma in 
till skolan, men jag måste tänka på att förhålla mig på ett annat sätt. 
Det kan lätt bli ett föredrag istället för ett möte.

Framtiden är redan här, snart kommer det att finnas en robot i 
klassrummet. 

–Vi kommer att på försök låta en elev delta i undervisningen via en 
robot i klassrummet, berättar Annely. 

Förhoppningen är att roboten ska öka elevens deltagande, inte bara 
på lektionerna utan även bland klasskamraterna. Via roboten kommer 
eleven både få och skicka ljud och bild i realtid. Då blir eleven en 
person att förhålla sig till för klasskamraterna.

– Interaktionen blir lättare med en fysisk avatar, som kan följa med i 
de naturliga situationerna, ut på skolgården eller i uppehållsrum, säger 
hon. Robot i klassrummet har använts tidigare för barn som behandlas 
längre tid på sjukhus. 

– Syftet i vårt fall är inte att låta eleven stanna hemma utan att inbjuda 
till en mjuk övergång tillbaka till klassrummet. Vi vet sedan tidigare 
att det är kompisarna som är viktigaste faktorn för att få en elev att 
komma till skolan igen, avslutar Annely.

På Hällsboskolan fortsätter elever och lärare att träna på att 
använda digitala verktyg, så att alla är rustade för alternativa 
undervisningsalternativ, pandemi eller inte.

Text: Kajsa Wirén
Foto: Mikael Sjöberg
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Råd från SPSM:  
Alla som styr behöver agera

Vad bör en skolhuvudman, rektor eller lärare tänka på när 
undervisningen ska ges på distans till elever med funktionsnedsättning? 
Eva Rännar, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger 
några råd.

– Skolhuvudmannen behöver skapa digitala förutsättningar för 
undervisningen, så att det finns verktyg och kanaler att använda. Det 
är också bra om det finns en it-support för lärare, elever och föräldrar.

Ett råd Eva har till rektorer är att se till att elevhälsoarbetet kan 
fungera även när eleverna inte kommer till skolan. 

–  Lärande på distans innebär en annan undervisningskontext än 
vanligt. Det betyder att behov av stöd kan ändras, tillkomma eller rent 
av försvinna. Därför är samtal med eleven och det arbetet extra viktigt.

Charlotta Hillis forskning om distansundervisning generellt, visar på 
ett behov av tydlig struktur och goda relationer.

– Utifrån det har jag fyra råd till lärare. Prioritera vad som är viktigast 
för respektive elev just nu. Avgränsa och strukturera uppgifter så att de 
omfattar lagom många kursmål. Tydliggör vad som förväntas av eleven. 
Återkoppla kontinuerligt med nyfikna och undersökande frågor.

Vårens distansundervisning har gett alla inblandade erfarenheter och 
lärdomar. Inför uppföljningen har Eva följande råd:

– Låt uppföljningen genomsyra hela styrkedjan, till exempel kan 
lärarna ha svårigheter som skolhuvudmannen bör lösa. För vissa elever 
fungerade distansundervisningen bättre än traditionell undervisning, 
fundera på hur ni kan ta vara på det. Och vilka utmaningar har ni 
upptäckt som ni behöver beredskap för om ni hamnar i en liknande 
situation igen?

Text: Sara Hamrén Håkansson

spsm.se/undervisning-pa-distans

http://spsm.se/undervisning-pa-distans
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Så har det fungerat på gymnasiet under pandemin

Över 80 procent av skolhuvudmännen tycker att det har fungerat  
bra att följa Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder. 
Det visar Skolverkets ”Lägesbild av situationen i gymnasieskolan 
under pandemin” från början av hösten. Den visar också att strax över 
hälften av de tillfrågade huvudmännen erbjudit distansundervisning i 
viss omfattning även under början av höstterminen.

skolverket.se

http://skolverket.se
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Podd om undervisning på distans

I avsnitten 26–39 tar podden Lika värde upp olika teman kopplade till 
undervisning på distans. De handlar bland annat om digitala verktyg, 
vuxenutbildning och elevhälsoarbete. Dessutom gästas podden av fyra 
gymnasieelever med funktionsnedsättning, som berättar om vad som 
var bra och mindre bra under perioden av distansundervisning.

spsm.se/podd

http://spsm.se/podd
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Skillnaden på fjärr- och distansundervisning

Fjärrundervisning innebär att lärare och elever träffas samtidigt, men 
befinner sig på olika platser. Den formen av undervisning är reglerad 
i skollagen. Distansundervisning innebär vanligtvis att eleverna kan ta 
del av undervisningens innehåll när de vill. Innehållet kan exempelvis 
vara texter, filmer och presentationer. Ofta kombineras denna form  
av undervisning med digitala eller fysiska träffar.
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Nytt från Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Kurser och konferenser

Webbinarier
Under våren 2021 erbjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten 16 
olika webbinarier. Teman är bland annat elevhälsoarbete, skolnärvaro, 
språkstörning och matematiksvårigheter. Det finns även webbinarier 
som riktar sig särskilt till förskola och vuxenutbildning.

Digitala kurser
I vår kan du välja mellan 17 digitala kurser i Specialpedagogiska 
skolmyndighetens utbud. Kurserna pågår i två dagar och vissa av dem 
ges flera gånger. De flesta handlar om synnedsättning, men det finns 
även kurser om hörselnedsättning och om språket bliss. Inom vissa 
områden erbjuds även kurser för föräldrar.

Nätbaserade kurser
Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurser är 
kompetensutveckling som pågår under en längre tid. De ges i en digital 
utbildningsmiljö, med inslag av arbetsuppgifter och kollegialt lärande. 
Under våren erbjuder myndigheten 24 kurser, vissa av dem ges flera 
gånger. De handlar bland annat om hörselnedsättning, synnedsättning, 
dövblindhet, rörelsehinder och digitalt lärande. Det finns även kurser 
om och för förskola, fritidshem och vuxenutbildning.

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

http://spsm.se/kurser
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Bidrag till projekt för barn och elever  
med synnedsättning

Under 2021 är barn och elever med synnedsättning ett prioriterat 
område för Specialpedagogiska skolmyndighetens bidrag till 
utvecklingsprojekt inom förskolor och skolor. En förutsättning 
för att kunna få bidrag är att syftet med projektet är att öka 
måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt. 
Ansökningsperioden öppnar den 21 januari och stänger den 29 oktober. 
Beslut och utbetalning sker löpande under året. 

spsm.se/bidrag-utvecklingsprojekt

http://spsm.se/bidrag-utvecklingsprojekt
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Planera och utforma idrott och hälsa

I skriften ”En tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och 
hälsa” finns inspiration till hur lärare kan planera och utforma en 
undervisning för alla genom att skapa tillitsfulla relationer, struktur 
och stöd samt ett utvecklande klimat. Skriften är en systematisk 
översikt med fokus på att elever som möter svårigheter i det sociala 
samspelet behöver en tillgänglig lärmiljö. Översikten är framtagen  
av Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

spsm.se/webbutiken

http://spsm.se/webbutiken
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Titta på vodden Lika värde

Vodden Lika värde är en podd i videoformat. Den tar upp frågor och 
teman som har koppling till en likvärdig utbildning för elever i statens 
specialskolor. Ett avsnitt tar upp fjärr- och distansundervisning och 
ett annat handlar om tvåspråkig läs- och skrivutveckling. Voddarna 
är tolkade till talad svenska eller svenskt teckenspråk och har valbara 
svenska undertexter.

spsm.se/vodd

http://spsm.se/vodd


TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD VERSION

4 • 2020   Lika värde SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 31

Inspiration för grundsärskolan 

Nu finns inspirationsmaterial för grundsärskolans olika 
ämnesområden på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats. 
Förutom tips för lektioner finns även annan användbar inspiration.

spsm.se/inspiration-amnesomraden

http://spsm.se/inspiration-amnesomraden
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Nya material om två svårigheter

För dig som lärare finns nu ett nytt 
studiepaket om läs- och skrivsvårigheter samt ett 

nytt stödmaterial om matematiksvårigheter. 
 

Allt för att ge dina elever rätt stöd i rätt tid.

spsm.se/studiepaket-las--och-skrivsvarigheter-f-3/

spsm.se/stodmaterial-matematiksvarigheter

http://spsm.se/studiepaket-las--och-skrivsvarigheter-f-3/
http://spsm.se/stodmaterial-matematiksvarigheter
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Nya läromedel

Natten och Skuggan
Det här läromedlet är utformat som en 
serietidning om superhjältarna Natten och 
Skuggan. Det är inriktat på att ge eleverna 
möjlighet att utöka sitt ordförråd. I den första 
tidningen behandlas prepositioner som vävs 
in i berättelsen och återkommer i ett flertal 
övningar och i en musikvideo. All text är 
förstärkt med ritade tecken som alternativ  
och kompletterande kommunikation.

Målgrupp: elever som läser utifrån 
grundsärskolans ämnesområden.

Små sånger för stora hjärtan
Ett sånghäfte som hör ihop med teckensånger som finns på Youtube. 
I häftet finns noter, ackord, text och ritade tecken som alternativ 
och kompletterande kommunikation. Texterna är förankrade i 
styrdokumenten för det individuella programmet.

Målgrupp: elever som läser på individuellt program i gymnasiesärskolan, 
men även andra som lär genom musik och ritade tecken.

Luna kollar källan | Luna tränar | Luna byter stil
Nu finns tre nya böcker i serien om Luna. Den första handlar om 
sambandet mellan träning, kost och mående och den andra boken om 
hur man förhåller sig till information. Den tredje tar upp genre och 
ungdomskultur. Berättelserna konkretiserar abstrakta begrepp på ett 
enkelt sätt. Sist i böckerna finns korta fakta och frågor att samtala 
vidare kring.

Målgrupp: elever som läser utifrån grundsärskolans ämnesområden.

spsm.se/webbutiken

http://spsm.se/webbutiken


TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD VERSION

4 • 2020   Lika värde SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 34

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

Allas lika värde?

”Stökiga elever tvångsförflyttas till det gamla 
fängelseområdet”. Så lyder en rubrik i en 
dagstidning som jag läste för en tid sedan. 
Begreppet stökiga elever förekommer allt 
oftare i media. Det är en sorglig utveckling 
av retoriken kring individer som av olika 
anledningar visar att de inte mår bra. 

Visst önskar vi alla att elever ska känna sig trygga och uppleva 
studiero i skolan. I skollagens kapitel om trygghet och studiero står 
det att skolan ska göra en utredning om en elev stör ordningen eller 
uppträder på olämpligt sätt vid upprepade tillfällen. Utredningen ska 
visa om eleven behöver särskilt stöd och vilket stöd eleven behöver. 
Det står också att utredningen ska ske i samråd med elevhälsan och  
att barnets bästa ska beaktas inför att det särskilda stödet sätts in.

Det är skolans skyldighet att genomföra utredningen och att ge det 
särskilda stödet till eleven. I utredningen kan skolan komma fram till 
att eleven kan få undervisning i en särskild undervisningsgrupp om  
det finns särskilda skäl.

Vad kan då särskilda skäl innebära? Är det att skolans kapacitet inte 
räcker till för att anpassa och ge stöd? Är det att andra samhällsaktörer 
inte räcker till eller något annat i elevens levnadsvillkor som påverkar 
situationen och agerandet? Orsakerna till att en elev uppträder på 
ett sätt som upplevs störande för omgivningen kan vara många. Min 
erfarenhet av att möta elever som varit utåtagerande är dock att de 
inte uppträder störande om de får förståelse, respekt för den de är och 
det stöd som de behöver. Alla uppträder på ett bra sätt om de kan. 

Sverige har ställt sig bakom den allmänna förklaringen av de 
mänskliga rättigheterna vilket innebär att vi ska främja respekten 
för medborgarnas inneboende värde. Tyvärr får jag inte ihop dagens 
retorik kring stökiga elever med respekten för elevernas inneboende 
värde. Är vi på väg att lägga skulden på eleverna då vi som är i 
samhällets tjänst inte räcker till för att främja, skydda och säkerställa 
alla människors inneboende värde?

Foto: Drago Prvulovic

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

Karin Bertills

Filosofie doktor i handikappvetenskap vid Jönköping university, 
medverkar i forskningsgruppen CHILD som forskar om delaktighet  
hos barn i behov av särskilt stöd.

Aktuellt
 Avhandlingen ”Different is cool! Self-efficacy 
and participation of students with and without 
disabilities in school-based Physical Education ”.

Stärk elevernas självtillit

Förmedla till elever som behöver anpassningar att dessa är lika mycket 
värda som att inte behöva anpassningar. Och tänk på att även anpassa 
och kommunicera betygskriterierna. Och låt alltid elever som är i behov 
av särskilt stöd göra sina röster hörda – det gynnar alla.

Karin Bertills är i grunden idrottslärare och har i sin avhandling 
fokuserat på hur högstadieelevers självtillit och delaktighet påverkar 
resultaten när det kommer till ämnet idrott och hälsa, men även  
i skolarbetet generellt. 

–  Jag har valt att rikta in mig på en ålder som inte så ofta forskas 
på, men där det händer oerhört mycket när det gäller bland annat 
egen mognad. Genom enkäter och observationer har jag studerat 
olika grupper av elever. En grupp består av 30 elever med olika 
funktionsnedsättningar, de andra grupperna består av deras 
klasskamrater indelade i en grupp med höga betyg och en grupp med 
låga betyg i idrott och hälsa. Därtill har även 23 av deras idrottslärare 
valt att ingå i studien. 

I årskurs sju och nio skattade eleverna sin självtillit och sin delaktighet 
via en enkät. De fick också svara på hur de upplevde att de fungerade 
både ur ett fysiskt och ett sociokognitivt perspektiv, som exempelvis 
förmåga att umgås, uppföra sig och kommunicera. Resultaten visar 
att självtillit och delaktighet hos elever med funktionsnedsättning 
sammantaget är lägre men att skillnaden inte är stor i jämförelse med 
gruppen som har låga betyg. 

–  Faktum är att de som påverkades mest av sin sociokognitiva 
förmåga var de med låga betyg. Under högstadietiden förbättras denna 
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förmåga, men det verkar som att elever med funktionsnedsättning 
får tillräckligt med stöd och klarar sig förhållandevis bra ur det 
perspektivet. Medan de som har låga betyg påverkas mycket och  
de är otrolig medvetna om att de inte riktigt fungerar. 

När Karin tittade på det fysiska fungerandet så står det klart 
att påverkan på självtillit växer i takt med ålder. En fysisk 
funktionsnedsättning påverkar nästan inte alls självtilliten i sjunde 
klass, men är mycket påtaglig i nionde klass.

–  Med mognad kommer en insikt av vad funktionsnedsättningen 
för med sig för konsekvenser. I sjunde klass har den insikten inte 
riktigt hunnit sjunka in och påverkar inte viljan att vara med – man 
upplever sig varken bättre eller sämre än sina kompisar. I nionde klass 
är det däremot väldigt påtagligt att det fysiska fungerandet påverkar 
självtilliten och viljan att vilja vara med. Sammantaget verkar dock  
alla elevers självtillit stärkas under högstadieåren, men det tar längre 
tid för elever med funktionsnedsättning. Och det är kanske inte så 
konstigt. Tonårstiden och puberteten är besvärlig för vem som helst 
och om man dessutom har en funktionsnedsättning att förhålla sig  
till så underlättar knappast det. 

När eleverna gick i årskurs sju besvarade lärarna en enkät med frågor 
direkt kopplade till kursplanen om hur de upplever sin förmåga 
att inkludera elever och hur de resonerar kring betygssättning och 
anpassningar. Därefter genomförde Karin observationer när eleverna 
gick i årskurs åtta.

– På så sätt har jag också försökt att mäta hur tydligt de olika lärarna 
undervisar enligt kursplanen och hur det inverkar. 
Jag såg att de lärare som i tydligare grad arbetar utefter kursplanen 
instruerar eleverna mer, undervisar oftare i helgrupp och har lektioner 
med större variation som är mer komplexa och fokuserade. Specifikt 
för elever med funktionsnedsättning var att de höll sig närmare dessa 
lärare vilket går att tolka antingen som att eleverna själva höll sig nära 
för att de ville ha stöd, eller att läraren höll sig i närheten av de som 
behöver stöd. 

En av avhandlingens mest förvånande resultat är att elever generellt 
sett verkar må väldigt bra av de lärare som tydligare undervisar enligt 
kursplanen, men att just gruppen elever med funktionsnedsättning, 
som hade dessa lärare i årkurs sju, uppgav lägre självtillit och mindre 
vilja att delta. 

– Det kan vara så att när det blir tydligt för elever med 
funktionsnedsättning vad de förväntas uppnå i årskurs nio, och 
förväntningarna kanske upplevs helt ouppnåeliga, så rasar självtilliten. 
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Därför behöver lärarna tidigt ha en individuell kommunikation 
med berörda elever och resonera kring anpassningar och förmedla 
att anpassningarna är lika mycket värda som att inte behöva ha 
anpassningar. 

Även betygskriterierna behöver vara anpassade och kommunicerade 
redan från början. Delaktigheten behöver vara viktigare än 
prestationen och elevers självtillit är ett viktigt mått för att följa 
elevens utveckling.

Vikten av att ta in synpunkter från elever i behov av särskilt stöd är 
någonting som Karin betonar. Ska skolan exempelvis starta ett nytt 
hälsofrämjande projekt behöver skolan först fråga dessa elever vad 
som krävs för att insatserna ska kunna fungera för dem. Och utifrån 
det erbjuda olika alternativ för alla.

–  Det behöver finnas en flexibilitet och valbarhet i anpassningar 
av undervisningen. Om elever i behov av särskilt stöd får göra sina 
röster hörda så gynnar det många, det är en av de absolut viktigaste 
slutsatserna av allt jag har gjort i min forskning.

Text: Karina Johansson 
Illustration: Helena Halvarsson
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