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Generaldirektören har ordet
Svårare att ge och att ta emot stöd under pandemin 

Det statliga stöd som barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning får 
är avgörande för deras utbildning. Men det är också ett stöd och en kom-
petens som bidrar till att utveckla och förbättra lärmiljön för alla barn och 
elever. Under pandemin har förmågan att ge och ta emot stöd utmanats.

Staten säkerställer sedan lång tid tillbaka att barn, 
elever och vuxna med funktionsnedsättning får 
stöd i sin utbildning. SPSM erbjuder stöd i form 
av utbildning i specialskolor, läromedel, särskilda 
resurscenter, statsbidrag och specialpedagogisk 
rådgivning.

Under det gångna året har pandemin fortsatt 
att påverka både förmågan att ge och att ta emot 
stöd. För många barn och elever i behov av stödin-
satser på grund av funktionsnedsättning eller av 
andra skäl har pandemin lett till att möjligheterna 
till måluppfyllelse försämrats. Det har varit utma-
nande för många skolor att upprätthålla stödin-
satser till barn och elever och det har också varit 
svårt för verksamheterna att ta emot specialpeda-
gogiskt stöd från SPSM, eftersom frånvaron bland 
både personal och barn och elever varit så stor.

”Det ställs höga krav på staten att  
aktivt och lyhört utveckla förmågan  
att ge stöd.”

Situationen har inte underlättats av att läget redan 
tidigare var tufft för barn, elever och vuxenstude-
rande med funktionsnedsättning. Skolhuvudmän-
nen kämpar med att rekrytera behörig personal, 
den ekonomiska situationen är inte sällan utma-
nande, elevantalet växer på alla nivåer och utbild-
ningarna kräver, precis som samhället i övrigt, allt 
mer av elevers förmågor.

Det här innebär sammantaget att det ställs 
höga krav på staten att aktivt och lyhört utveckla 
förmågan att ge stöd. Om SPSM tidigare kunde 

nöja sig med att vara en expertmyndighet som 
erbjöd rådgivning på förfrågan krävs idag ett mer 
proaktivt arbetssätt där staten erbjuder stöd till 
olika professioner i skolan. Den nyligen antagna 
nationella strategin för funktionshinderspolitiken 
innebär dessutom att statliga myndigheter och an-
dra aktörer måste öka takten i arbetet för jämlika 
levnadsvillkor och full delaktighet.

Det är också bakgrunden till att vi 2020 lade 
om vårt arbetssätt och inrättade sexton samver-
kanskontor från Luleå i norr till Malmö i söder. 
Våra samverkanskontor har i uppdrag att initiera 
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och genomföra regelbundna dialoger med landets 
skolhuvudmän. Dialogerna går ut på att kartlägga 
och identifiera behov i huvudmännens organisa-
tion, utveckla deras kapacitet att omhänderta sina 
utvecklingsbehov och utveckla och anpassa SPSM:s 
stöd till skolverksamheter. 

Under 2021 genomförde vi 359 dialoger med 
474 huvudmän (fler än vår målsättning) och fick 
genom dessa en bild av huvudmännens utmaning-
ar, styrkor och stödbehov från SPSM. 

Verksamheternas behov som delvis påverkats 
av pandemin och restriktioner, har medfört att vi 
fortsatt ställa om vårt specialpedagogiska stöd. 
Genom utvecklad hjälp till självhjälp på vår hem-
sida och genom att frågor besvaras direkt har färre 
ärenden blivit rådgivningsuppdrag. Vi har erbjudit 
digitala läromedel kostnadsfritt och vi har sett en 
kraftig ökning av deltagarantalet på våra digita-
la fortbildningar. Besöken på vår webbplats har 
ökat till drygt 960 000, en ökning med knappt en 
fjärdedel jämfört med 2019. Antalet användare i 
vår webbutik var aningen fler 2021 än 2020 och 
betydligt större än 2019. Vi ser också att det vi 
förmedlar via sociala medier och poddar har nått 
avsevärt fler. Antalet användare som tog del av 
forskningsutblickar och forskningsnyheter via vår 
webb ökade också jämfört med 2020.  

Behovet av vårt stöd överstiger i vissa fall vår 
kapacitet. Vad gäller statsbidraget särskilda insat-
ser inom skolområdet, var antalet ansökningar för 
bidrag till utvecklingsprojekt mycket större än vad 
vi hade medel att bevilja. Detsamma gäller behovet 
av produktionsstöd som var större än tillgängliga 
medel. Det beror delvis på att digitala läromedel är 
dyrare att producera än analoga.  

Att upprätthålla undervisningen i specialskolan 
har varit utmanande eftersom både personal och 
elever varit mer frånvarande än vanligt. Distansun-
dervisning fungerar dåligt för specialskolans mål-
grupp och personal i specialskolan har täckt upp 

vid frånvaro och gjort stora ansträngningar för att 
säkerställa en undervisning med hög kvalitet. Med 
något enstaka undantag har våra skolor kunnat 
bedriva närundervisning hela året och trots pan-
demin har undervisningstiden av behöriga lärare i 
princip varit densamma som tidigare.

”Vi har sett en kraftig ökning av  
deltagarantalet på våra digitala 
fortbildningar.”

I årsredovisningen berättar vi bland annat att en 
hög andel av våra elever kommer till specialskolan 
i senare årskurser och att det ställer stora krav på 
insatser. I 2021 års avgångsklass började till ex-
empel mer än 50 procent av eleverna som ingår i 
betygsstatistiken hos oss i årskurs 5 eller senare. 
2021 hade vi fler avgångselever med gymnasiebe-
hörighet vid läsårets slut än i prognosen för året. 
Våra elevers trygghet och delaktighet står i fokus 
och vi lägger stor vikt vid arbetet med rättighets-
baserad skola. Vi kan även i år konstatera att 
specialskolan fortsätter att växa, nu för nionde 
året i rad.  

Vårt interna stöd inom myndigheten uppvisar 
goda resultat i vår årliga mätning. Sjukfrånvaron 
är aningen lägre än ifjol, även om den är högre än 
före pandemin. Vår företagshälsovård har genom-
fört en medarbetarundersökning som sammantaget 
visar på ett gott och balanserat resultat.  

När jag sammanfattar året kan jag konstatera 
att vi trots de påfrestningar som pandemin fortsatt 
inneburit, har klarat av att nå våra viktigaste mål. 
Jag känner stor stolthet över medarbetarnas enga-
gemang och insatser under det gångna året.  

Fredrik Malmberg
Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten
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Om Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges 
största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Alla barn, unga och vuxna har rätt att lära 
utifrån sina egna förutsättningar och att nå målen 
för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsför-
måga.

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

Umeå

Härnösand

Örebro

Vänersborg

Lund

Stockholm
Solna

Östersund

Luleå

Gävle

Västerås

Linköping

Kalmar

Jönköping

Växjö
Halmstad

Göteborg

Malmö

Huvudkontor

Lokalkontor

Nationella skolor

Regionala skolor

Skellefteå

Skövde

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

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

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

Verksamhetsområde Kunskapsutveckling
arbetar med kunskapsutveckling, sammanstäl-
ler och sprider forskning inom det specialpeda-
gogiska området samt tar tillvara på digitalise-
ringens möjligheter.

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

Vi finns i hela Sverige
Specialpedagogiska skolmyndigheten finns i hela 
landet. Våra medarbetare finns på 20 orter. 
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Intern styrning och kontroll

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

• riskanalys och upprättande av åtgärder  
genomförs som ett led i verksamhetsplanering

• uppföljning sker i samband med  
tertialuppföljning och årsredovisning.

Ledningen har ett uttalat ansvar för arbetet såväl 
på verksamhetsnivå som myndighetsnivå, vilket är 
nödvändigt för organisationens riskmedvetenhet. 
Att ha god intern styrning och kontroll skapar 
goda förutsättningar för att kunna nå målen.

Intern miljö
Den årliga analysen av den interna miljön som ge-
nomfördes med myndighetens ledningsgrupp i bör-
jan av året, visade på förbättrade resultat när det 
gäller integrering av intern styrning och kontroll 
i vår verksamhetsstyrning. Resultatet indikerade 
dock en viss försämring när det gäller tydlighet 
i ansvar och befogenheter samt i efterlevnad och 
uppföljning av beslut.

Vi har hanterat våra risker
Riskhanteringen inleddes med en uppföljning 
av fjolårets resultat och en nulägesanalys av den 
interna miljön. Verksamhetsområdena beslutade 
om sina verksamhetsplaner inklusive riskanalyser 
och åtgärder, varefter värderings- och prioriterings-
arbetet påbörjades på central nivå. Generaldirek-
tören fastställde sedan myndighetens väsentligaste 
risker. I samband med uppföljning av andra res-
pektive tredje tertialen genomfördes en självutvär-
dering av kontrollefterlevnaden för dessa risker. 
Resultatet av denna självutvärdering samman-
ställdes och lämnades till ledningsgruppen som ett 
underlag för nästa års verksamhetsplanering. 

Myndighetens väsentligaste risker uppgick till 
13 stycken, varav fem bedömdes vara kritiska för 
myndighetens möjlighet att nå ett eller flera mål 
för verksamheten. Samtliga risker begränsades 
utom en som avser bristande skalskydd. Arbetet 

för att begränsa risken pågår, risken kommer dock 
att kvarstå även under 2022.

Pandemin innebar under 2021 fortsatt särskilda 
förutsättningar, som vi hanterade via myndighe-
tens krisledningsgrupp och en särskilt inrättad 
stabsgrupp. Åtgärderna handlade till stor del om 
kontinuitetsplanering och intern kommunikation 
samt löpande riskbedömningar avseende arbets-
miljön. 

Sammanfattningsvis följdes processen för in-
tern styrning och kontroll och ingen inverkan på 
måluppfyllelsen har skett. 

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

Internrevisionen lämnade under året följande 
rapporter: 

• Granskning av registrering av ärenden.

• Granskning av brandskyddet.

• Uppföljning av åtgärder avseende  
leverantörsavtal.

• Uppföljning av åtgärder avseende 
rekryteringsprocess.

Samtliga dessa granskningar ingår i underlaget för 
den dokumentation som utgör grund för general-
direktörens bedömning av myndighetens interna 
styrning och kontroll i samband med underteck-
nandet av årsredovisningen.

I årets årsredovisning skrivs föregående  
års värden i parentes, i ordningsföljden 
2020, 2019.
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Nuläget för våra målgrupper 2021

1 Novus (2021) Viktigaste politiska frågan augusti 2021. (Enligt väljarna är skolan den fjärde viktigaste politiska frågan.)
2 Specialpedagogiska skolmyndigheten (2021) Covid-19-pandemins påverkan på skolväsendet: Delredovisning 3 – Tema elever i behov av stödinsatser.

Pandemin, en stegvis återgång mot det nya normala och skoldebatter både 
inom politik och opinion1 präglade 2021. Året var ovanligt både för skolan 
och för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. För 
att kunna nå en likvärdig utbildning behöver stödet förstärkas och komma 
in tidigare.  

Redan innan pandemin fanns det skillnader i lik-
värdighet mellan olika skolor och elevgrupper och 
utmaningar i skolornas möjlighet att uppfylla sitt 
kompensatoriska uppdrag. Skillnaderna blev ännu 
tydligare under pandemin. Distansundervisning 
passade vissa, men långt ifrån alla.  

Behovet av stöd kommer att öka
Rapporter och forskning ger en splittrad bild av 
hur utbildningssituationen för elever i behov av 
stödinsatser var under pandemin. För många elever 
i behov av stödinsatser på grund av funktionsned-
sättning eller av andra skäl verkar distansundervis-
ning försämrat möjligheterna att nå målen. 

Men det finns också elever med funktionsnedsätt-
ning eller i behov av stödinsatser som upplevde en 
förbättrad skolsituation. Vissa elever med proble-
matisk skolfrånvaro, ökade sin närvaro när under-
visningen skedde på distans. 

Våra egna specialskolor var öppna under pan-
demin. Men frånvaron bland både elever och per-
sonal var större än vanligt. Därför var det stund-
tals utmanade att upprätthålla undervisningen. 

Vår bedömning är att många elever inte fick de 
stödinsatser de behövde under perioden av restrik-
tioner. Behovet av riktade åtgärder för att stärka 
det elevnära stödet kommer att öka.2 
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Elever med NPF oroade sig  
för terminsstarten
De flesta elever blev lättade när huvudregeln återi-
gen blev att undervisning skulle ske i skolan. Men 
en del elever oroade sig över att starta terminen på 
plats. I Riksförbundet Attentions skolenkät uppgav 
65 procent av de elever som svarade, att de upplev-
de en stor eller ganska stor oro inför terminsstart. 
Deras vårdnadshavare var också oroliga, särskilt 
över brister i den pedagogiska tillgängligheten och 
bristande kunskaper om neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning, NPF. Nästan tre fjärdedelar av 
alla vårdnadshavare uppgav att deras barn inte 
får de anpassningar och det stöd som de behöver. 
Vårdnadshavarnas svar gav också skäl att tro att 
bristerna påverkar elevernas skolnärvaro.3 

Fler behöver stöd tidigare
Generellt sett behöver stödet förstärkas och kom-
ma in tidigare oavsett ålder och stadium. Den 
första delredovisningen av garantin för tidiga 
stödinsatser visade dels att skolor gav stöd till de 
yngsta eleverna i mindre utsträckning och dels att 
flickor i de flesta fall fick mindre stöd än pojkar i 
de lägre åldrarna. Det fanns också tendenser till 
positiva förändringar. Vårdnadshavare uppgav att 
både antalet åtgärdsprogram och antalet stödinsat-
ser i förskoleklassen ökade något. Dessutom fick 
fler barn stöd trots att behovet inte var konstaterat 
vid övergången från förskolan.4 

Stödet brister eller dröjer också i grundskolans 
senare årskurser. Drygt hälften av de elever som 
saknar godkända betyg i flera ämnen fick särskilt 
stöd på högstadiet. Det tyder på att många elever 
som kan ha behövt särskilt stöd för att nå godkän-
da betyg i ett eller flera ämnen, inte fick det. Det 
visade sig också att många elever som fått särskilt 
stöd ändå inte fick godkända betyg i alla ämnen.5 

3 Attention (2021) Attentions skolenkät 2021.
4 Skolinspektionen (2020) Delredovisning av regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.
5 Skolverkets lägesbedömning (2020) sid 34.
6 Skolinspektionen (2021) Arbetet med individuella stödinsatser i gymnasieskolan – Fokus på skyndsamhet, helhetsperspektiv och elevdelaktighet.
7 Skolinspektionen (2021) Enskilda huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget i gymnasieskolan.
8 Skolinspektionen (2020) Undervisningen i grundsärskolan – med särskilt fokus på årskurserna 6–9.

Olika tillgång till stöd på gymnasiet
Skolinspektionen rapporterar att övergången 
mellan grundskola och gymnasiet fungerat väl på 
de flesta av de skolor som ingick i deras gransk-
ning. Däremot behöver arbetet när stödbehov 
har uppmärksammats utvecklas för att bli likvär-
digt. Bland annat var många möten kring elevers 
stödbehov informella. Lärare på samma skola 
arbetade på olika sätt med det individuella stödet.  
Tillgången på stöd som lärarna hade från special-
pedagogisk personal varierade också mellan olika 
skolor. Det var inte tydligt för lärarna när de skulle 
förmedla information om elevers stödåtgärder till 
mentorn eller när de skulle kontakta skolans elev-
hälsa. Stödets kvalitet kunde alltså bero på vilken 
skola, vilket ämne eller vilken lärare eleven hade. 
Det tyder på att utbildningen inte var likvärdig.6 

På gymnasieskolor som drivs av enskilda hu-
vudmän utformades stödet oftare generellt och 
byggde på frivillighet, till exempel med stödstugor. 
Det var också få huvudmän som följde upp stödet 
till elever för att kunna avgöra om det var tillräck-
ligt och varierat.7 

Stor skillnad i kvalitet i grundsärskolan
För elever som går i grundsärskolan verkar möjlig-
heterna att få en god kvalitet i undervisningen ha 
förbättrats. Skolinspektionens granskning visade 
att de flesta av grundsärskolorna prioriterade kun-
skapsuppdraget högre och att deras arbete var väl 
utvecklat. Men det fanns fortfarande flera områ-
den som behövde utvecklas för att alla elever inom 
målgruppen skulle få en likvärdig utbildning. De 
förtydligade kunskapsuppdragen i styrdokumen-
ten verkade har fått genomslag i skolornas arbete 
med de individuella utvecklingsplanerna. De både 
upprättades och innehöll de delar som ska ingå. 
Men även andra egenskaper och förmågor till-
mättes fortfarande betydelse i bedömningsarbetet. 
Sammantaget fanns dessutom en för stor skillnad i 
kvalitet mellan olika skolor.8 
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Skolgången påverkar hela livet
Nästan alla ungdomar påbörjar en gymnasieut-
bildning. Men en stor andel, nära tre av tio elever, 
lämnar gymnasieskolan utan examen.9 Det är van-
ligare att elever med funktionsnedsättning påbör-
jar sina studier utan att avsluta dem. Det tyder på 
att de inte är lika delaktiga.10 

Övergången till ett aktivt och självständigt 
vuxenliv är en ännu större utmaning för de elev-
er som gått i gymnasiesärskolan. Antalet elever i 
gymnasiesärskolan har minskat de senaste åren. 
Elever med lindrig intellektuell funktionsnedsätt-
ning väljer i högre utsträckning att gå i gymnasie-
skolan.11 Antalet personer i särskild utbildning för 
vuxna har också minskat.12 

Allt detta sker i ett sammanhang där elever upp-
lever att förväntningarna från kompisar, föräldrar, 
skola och samhälle är för höga och stressande. 
De unga tycker själva att skolan är viktig, men de 
önskar att de vuxna i skolan tog ett större ansvar, 
särskilt när det gäller mobbning, utanförskap och 
psykisk ohälsa.13  

9 Skolinspektionen (2021) Enskilda huvudmäns styrning av det kompensatoriska uppdraget i gymnasieskolan.
10 Myndigheten för delaktighet (2018) Uppföljning av funktionshinderspolitiken, statistikbilaga.
11 Skolverket (2021) Skolverkets lägesbedömning 2020.
12 Myndighetens för delaktighet (2020) Begränsade livsval – Situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
13 UNICEF Sverige (2021) Lyssna – vi har något att säga.
14 IFAU (2021) Unga som varken arbetar eller studerar – En beskrivning av gruppen och effekter av insatser för att möta problemet.  
15 Myndigheten för delaktighet (2018) Uppföljning av funktionshinderspolitiken, statistikbilaga.

Likvärdig utbildning  
är en samhällsinvestering
Bland unga som varken arbetar eller studerar har 
nästan en tredjedel någon form av funktionsned-
sättning. Funktionsnedsättning är en faktor för att 
hamna i detta slags utanförskap. Problemen blir 
dessutom ofta långvariga. För den här gruppen 
unga går det oftare sämre på arbetsmarknaden 
även senare i livet.14 

En genomförd skolgång och gymnasieutbildning 
är en förutsättning både för ett vuxenliv med god 
hälsa och för att kunna etablera sig på arbetsmark-
naden. Därför behöver vi bli bättre på att förstå 
hur skillnaderna i utbildningsnivå mellan personer 
med funktionsnedsättning och den övriga befolk-
ningen hänger ihop med bristande pedagogiskt 
stöd, vantrivsel och utanförskap i skolmiljön.15 

Tillgång till en likvärdig utbildning är en förut-
sättning för att alla barn, elever och vuxenstude-
rande oavsett funktionsförmåga ska få bästa möj-
liga förutsättningar att utvecklas och forma sina 
liv. Det handlar både om hälsa och rättighetsfrågor 
utifrån konventionerna och om en god samhälls- 
ekonomisk investering. Vi behöver därför stärka 
det individnära stödet på alla nivåer i skolan. 
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Resultatredovisning

Målbild 2022  
och måluppfyllelse 
Vi har en målbild som utgår från myndighetens uppdrag och situationen för 
våra målgrupper. För att uppnå målbilden behöver vi utveckla vår förmåga 
att vara stödaktör, utvecklingsaktör, kunskapsaktör och rättighetsaktör.

För att uppnå Målbild 2022 och samtidigt ge-
nomföra instruktionen, myndighetsförordningen, 
regeringsuppdrag och uppdrag i regleringsbrev har 
vi definierat nyckelmål på myndighetsnivå. Vår 
styrfilosofi är tillitsbaserad styrning och ledning. 
Det präglar vår styrning genom våra styrprinciper 
utifrån och in, likvärdighet och kvalitet samt mål- 
och resultatorientering. 

Våra verksamhetsområden har omsatt de myn-
dighetsgemensamma nyckelmålen till mål, indi-
katorer och aktiviteter i sina verksamhetsplaner, 
utifrån de effekter man vill se för våra målgrupper. 

Verksamhetsområdenas måluppfyllelse följs upp 
tre gånger per år i tertialdialoger mellan generaldi-
rektören och cheferna för verksamhetsområdena. 

Nyckelmålen visar vår långsiktiga strävan. De 
är inte mål vi når under ett verksamhetsår. En 
sammanfattande analys och bedömning genomförs 
för vart och ett av nyckelmålen. Detta baseras på 
utfallet och återrapporteringen av de indikatorer 
och aktiviteter som grundas på nyckelmålen. För-
djupade analyser finns i respektive avsnitt i årsre-
dovisningen. 

Specialpedagogiska 
skolmyndighetens 
uppdrag

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

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

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

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

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

Målbild
2022

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

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

Tillfredsställande:   Vid en sammanvägd bedömning avviker resultatet inte väsentligt 
i förhållande till målformuleringarna.

Ej tillfredsställande:  Vid en sammanvägd bedömning avviker resultatet väsentligt från den nivå  
som är önskvärd i förhållande till målformuleringarna.

Nyckelmål 1: Vi skapar delaktighet i en tillgänglig och inkluderande lärmiljö 

Måluppfyllelse: Tillfredsställande

Analys av måluppfyllelse 2021
Måluppfyllelsen bedöms vara tillfredsställande för 
2021. Vi grundar bedömningen på följande: 

Elevgrupperna i specialskolan är små och därför 
varierar andelen elever som är behöriga till gymna-
sieskolan i respektive avgångsklass över tid. An-
delen elever i våra specialskolor som var behöriga 
minskade jämfört med 2020. Vi nådde inte målet. 
Andelen elever som fick betyg i tre av ämnena 
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 
matematik minskade. 

Elever har rätt att vara delaktiga i sin utbildning. 
I elevenkäten fick eleverna ta ställning till påståen-
det: Jag får vara med och planera mitt skolarbete. 
Resultatet visade att andelen elever i årskurserna 
F–4 som upplevde hög delaktighet i sitt lärande var 
högre än i årskurserna 5–10. Det var ett något lägre 
resultat än 2020 i båda åldersgrupperna. Vi nådde 
inte målet. 

Boendet är också en del av lärmiljön. Eleven-
käten visade att andelen elever i årskurserna 5–10 
som trivdes i boendet ökade för andra året i rad. Vi 
nådde nästan målet och bedömer att måluppfyllel-
sen var god. 

Pandemin fortsatte att påverka hur vårt special- 
pedagogiska stöd utformades. Antalet deltagare i 
våra digitala kurser fördubblades. Resultatet ligger 
över uppsatt målvärde.  

Våra samverkanskontor arbetar proaktivt och 
stödjer skolhuvudmän för att de ska ha bättre 
förutsättningar att ge våra målgrupper stöd. Antalet 
dialogmöten med huvudmän var fler än förra året 
och fler än det uppsatta målvärdet. 

Kunskapsbanken Frågor och svar på vår webb-
plats baseras på de frågor som kommit in till 
tjänsten Fråga en rådgivare. Genom de publicerade 
frågorna och svaren har skolverksamheterna till-
gång till en del av vårt specialpedagogiska stöd när 
de utvecklar lärmiljön. Antalet besökare minskade 
och vi nådde inte målet.

Att den sammanlagda bedömningen inte är 
högre än tillfredsställande beror bland annat på att 
målvärdet för behörighet till gymnasieskolan inte 
uppnåddes, även om resultatet blev bättre än tidiga-
re prognoser. Flera av årets målvärden överträffades 
när det gäller vårt specialpedagogiska stöd.
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Nyckelmål 2: Våra beslut och stöd baseras på bästa tillgängliga kunskap

Måluppfyllelse: God

Analys av måluppfyllelse 2021
Måluppfyllelsen bedöms vara god för 2021. Vi 
grundar bedömningen på följande: 

Våra forskningsnyheter på webben samman-
fattar aktuell forskning i forskningsutblickar och 
i intervjuer med forskare. De läsare som vill för-
djupa sig leder vi vidare till aktuell vetenskaplig 
publicering. Antalet användare av den sida som 
presenterar våra forskningsnyheter ökade under 
året jämfört med året innan och målet uppnåddes.

Fler tog del av vår kunskap och uppsatta mål-
värden överträffades. Vi sprider kunskap via soci-
ala medier och inte minst via vår webbplats. Spsm.
se är vår viktigaste kanal för den som vill skaffa 
sig kunskap i specialpedagogiska frågor. Antalet 
användare på spsm.se ökade jämfört med föregå-
ende år. Vi nådde vårt mål. 

I vår podd Lika värde tar vi upp specialpedagogis-
ka frågor och dilemman med myndighetens exper-
ter. Avsnitten som har publicerats bildar tillsam-
mans en bank av kunskap för lyssnaren. Antalet 
nedladdningar ökade jämfört med förra året och vi 
nådde vårt uppsatta mål.

I vår webbutik finns våra egna läromedel, andra 
förlags läromedel som vi anpassat samt myndighe-
tens olika publikationer. Under pandemin erbjuder 
vi våra digitala läromedel kostnadsfritt. Antalet 
användare ökade jämfört med förra året, och må-
let nåddes.

Att den sammanlagda bedömningen är god 
beror på majoriteten av våra målvärden överträffa-
des 2021.

 

Nyckelmål 3: Rättigheter främjas, tillvaratas och tillämpas

Måluppfyllelse: God

Analys av måluppfyllelse 2021
Måluppfyllelsen bedöms vara god för 2021. Vi 
grundar bedömningen på följande: 

Det är en förutsättning att våra elever är tryg-
ga för att de ska kunna ta till sig undervisning-
en. Upplevelsen av trygghet ökade för de yngre 
eleverna jämfört med 2020. För de äldre eleverna 
minskade den något. Vi bedömer att resultatet var 
tillfredsställande.

Vår webbplats har åtgärdats under året för att 
förbättra tillgängligheten. Det handlade till exem-
pel om anpassningar för skärmläsare och syntolk-
ning av videor. Åtgärderna tillsammans med det 
fortlöpande tillgänglighetsarbetet bidrog till att 
tillgängligheten på webbplatsen är cirka 90 pro-
cent, vilket uppfyller målet.

Under 2021 fortsatte specialskolorna att arbeta 
med modellen Rättighetsbaserad skola från UNI-

CEF. Skolorna upprättade handlingsplaner för att 
stärka elevernas rättigheter. Lektioner i barnrätt 
ökade elevernas kunskap och engagemang om sina 
rättigheter. Vi vidtog åtgärder för att öka elevernas 
inflytande och elevdemokrati. De olika skolornas 
elevråd samverkade. 

Sedan 2019 arbetar vi strategiskt för att öka 
våra medarbetares kunskaper om de mänskliga 
rättigheterna och om vårt ansvar för att respektera 
och omsätta dessa i alla våra uppgifter i myndig-
heten. Under 2021 fortsatte vi att arbeta med olika 
stödverktyg i utvecklingen av myndighetens rättig-
hetsarbete, som till exempel kollegial verksamhets-
utveckling, främjande granskning, rättighetsbase-
rad skola och prövning av barnets bästa.

Vi fortsatte att utveckla arbetet med jämställd-
hetsintegrering, för att bidra till att de jämställd-
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hetspolitiska målen nås. Vi fokuserar på det tredje 
delmålet – jämställd utbildning, eftersom vi har 
störst möjlighet att påverka det målet. Under året 
har vi beslutat om vår inriktning för arbetet med 
jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

Kunskapen om elever med funktionsnedsättning 
och deras skolgång är mycket begränsad. Statistik 
saknas i stor utsträckning. Det är utmanade att 
säkra att rättigheter främjas, tillvaratas och tilläm-
pas. Utbildningssystemet har inte information om 
hur rättigheterna för barn, elever och vuxenstude-

rande med funktionsnedsättning blir tillgodosedda. 
Under året har vi tagit fram underlag om nuläget 
för elever med funktionsnedsättning på flera sätt. 
Vi har bidragit med inspel till ny forskning. Vi har 
också haft dialoger med de aktörer som har statis-
tikuppdrag för att skapa förutsättningar för att få 
aktuella nulägesbilder i framtiden.

Att den sammanlagda bedömningen är god 
beror på majoriteten av våra målvärden överträffa-
des 2021.

Nyckelmål 4: Vi har en framtidsorienterad och utmanande pedagogik

Måluppfyllelse: Tillfredsställande

Analys av måluppfyllelse 2021
Måluppfyllelsen bedöms vara tillfredsställande för 
2021. Vi grundar bedömningen på följande: 

Vi ändrade våra arbetssätt och blev mer digi-
tala. Vi inrättade en ny enhet för att utveckla vår 
digitala fortbildning för skolorna. Vi vidareutveck-
lade råd och stöd för distansundervisning på vår 
webbplats. Där samlade vi också information om 
forskning om pandemins inverkan på hur elever 
mår. Vi erbjöd också digitala läromedel kostnads-
fritt. 

Vår målsättning är att våra elever ska få under-
visning av behöriga lärare. Andelen legitimerade 
lärare i specialskolan var ungefär lika stor som 
året tidigare, cirka 90 procent. 

Vi erbjuder fjärrundervisning i svenskt tecken-
språk. I fjärrundervisningen kopplar eleverna upp 
sig från sin hemskola en gång i veckan. 

Då får de teckenspråksundervisning tillsammans 
med elever från andra skolor runt om i landet. 
Fjärrundervisningen genomfördes som plane-
rat trots pandemin. Antalet elever i var i princip 
detsamma som 2020. Vi fyllde de platser vi har att 
erbjuda, vilket är ett gott resultat.

I vår informations- och söktjänst Hitta lärome-
del kan man söka efter läromedel från oss och flera 
andra förlag. Antalet användare av Hitta lärome-
del minskade jämfört med 2020. Vi nådde inte 
målvärdet.

Att den sammanlagda bedömningen inte blev 
högre än tillfredsställande beror bland annat på att 
vi inte uppnådde målvärdet för antalet användare 
på Hitta läromedel. När det gäller fjärrundervis-
ning nådde vi våra målvärden.
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Specialpedagogiskt stöd 
Vårt specialpedagogiska stöd

Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd erbjuder specialpedagogisk 
rådgivning, specialpedagogiska utredningar, främjande av och information 
om tillgången till läromedel, fortbildning samt fördelning av statsbidrag. 
Våra samverkanskontor identifierar behoven av vårt stöd genom proaktiva 
dialogmöten med landets skolchefer.

Vi verkar för att alla barn, elever och vuxenstu-
derande med funktionsnedsättning ska få tillgång 
till en likvärdig utbildning och annan verksamhet 
av god kvalitet i en trygg miljö. Utgångspunkten 
i vårt stöd är att våra målgrupper har rätt till en 
lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för 
alla, oavsett funktionsförmåga.

Vårt stöd är ett komplement till skolhuvudman-
nens eller annan utbildningsanordnares egen 
förmåga att utveckla lärmiljön. Huvudmän och 
utbildningsanordnare ansvarar för att själva sätta 
in rätt resurser i form av stöd där det bäst behövs 
för att skapa en likvärdig utbildning. Vårt stöd ser 
olika ut beroende på mottagarens unika behov.  

Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd

 Specialpedagogisk rådgivning Specialpedagogisk utredning  

 Läromedel och fortbildning Statsbidrag 

Samverkanskontor
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Chefen för verksamhetsområdet har ordet

Det blev återigen ett år som präglades av pandemins konsekvenser. Dels 
för de målgrupper vi jobbar för, dels för vår verksamhet. 

Medarbetarengagemang
Jag imponeras över alla medarbetares engagemang 
och förmåga att ställa om när det har behövts. 
Här kommer några exempel på det: 

• Under 2021 mötte vi 474 skolhuvudmän i dia-
loger om deras förutsättningar och behov. Det 
gjorde vi för att kunna ge rätt stöd på ett klokt 
sätt utifrån vårt uppdrag. 

• Antalet deltagare i de digitala kurser och webbi-
narier vi erbjöd under året mer än fördubblades.

• Medarbetarna inom resurscenteravdelningen 
jobbade under slutet av året med alla de spe-
cialpedagogiska utredningar som inte kunde 
genomföras tidigare då skolorna varit stängda 
för besök under pandemin. Det var ett viktigt 
arbete för att ge skolorna förutsättningar att ge 
bra stöd i undervisningen.

• Inom statsbidragsenheten såg vi att antalet an-
sökningar för bidrag till utvecklingsprojekt var 
fortsatt fler än vad vi hade medel till att bevilja. 
Hela verksamhetsområdet samverkade kring att 
hantera utvecklingsprojekt. Det medförde att 
delar av bidraget kunde riktas till de områden 
och mottagare som vi såg hade ett särskilt stort 
behov av vårt stöd. Under 2021 prioriterade vi 
bland annat utvecklingsprojekt som rörde syn-
nedsättning och vuxenutbildning.  

• Statsbidraget särskilt utbildningsstöd finansierar 
och stärker förutsättningarna för kursdeltagare 
och studerande med funktionsnedsättningar på 
folkhögskola, universitet och högskola. Här såg 
vi bland annat att antalet studenter som fick 
stöd via bidraget till universitet och högsko-
lor ökade jämfört med 2020, men var färre än 
2019.

• Inom avdelningen för läromedel och fortbild-
ning såg vi under året att de digitala läromed-
lens användning i skolorna ökade. Här pågår 
bland annat ett arbete för att utforska hur vi på 
bästa sätt kan samverka med och stödja förlag 
och andra aktörer. Att arbeta tillsammans med 
marknad, statliga aktörer och lärosäten för att 
skapa förutsättningar för delaktighet för små 
målgrupper ser vi som en framgångsfaktor.

Samverkan med Skolverket
Under 2021 bidrog vi i flera regeringsuppdrag till-
sammans med Skolverket. Några exempel var:

• Fortbildning i specialpedagogik.

• Stödjande insatser avseende en garanti för tidiga 
stödinsatser.

• Bidrag med kunskap och erfarenheter till 
Skolverkets uppdrag om stöd för tillämpningen 
av bestämmelserna om tilläggsbelopp.

• Arbete med att tillgängliggöra digitala  
nationella prov för våra målgrupper.
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Vi utvecklade vårt  
specialpedagogiska stöd 
Vårt specialpedagogiska stöd är ett viktigt stat-
ligt stöd för skolor och skolhuvudmän, så att de 
kan ge förutsättningar för våra målgrupper att nå 
målen för sin utbildning. Vi arbetade för proaktiva 
och hållbara insatser.

Vi styrde om delar av våra arbetssätt i kärn-
verksamheten och blev mer digitala. Genom det 
uppnådde vi mer effektivitet, likvärdighet och 
nationellt samarbete.

En ny fortbildningsenhet inrättades som fick i 
uppdrag att utveckla vår digitala fortbildning för 
skolorna.

Vi påbörjade ett arbete med att samordna och 
hantera ärenden och uppdrag så att vi på ett smart 
sätt kan ta oss an de stödinsatser som är vårt upp-
drag, med nya stödformer och produkter.

Tjänsten Fråga en rådgivare är en viktig stöd-
form för dem vi finns till för. Nu finns förutsätt-
ningar att stärka upp och utveckla den under 
kommande år.

Under hösten satsade vi särskilt på att nå ut med 
vårt stöd eftersom de flesta skolor återigen bedrev 
undervisning på plats. Vi vet att just de målgrupper 
vi jobbar för hade det extra tufft. Därför arbeta-
de vi proaktivt med att nå ut till skolor som hade 
störst behov av vårt specialpedagogiska stöd så att 
fler kunde få del av det.  

Under 2022 ser vi fram emot att utveckla våra 
dialoger med skolhuvudmän. Detta gör vi tillsam-
mans med Skolverket. För två år sen införde vi 
samverkanskontor. Vi har många erfarenheter att 
ta med oss in i arbetet med Skolverket.

Att blicka tillbaka på året som gått och se allt 
som alla medarbetare åstadkommit gör mig stolt!

Nu när jag blickar framåt ser jag att vi under år 
2022 kommer att ta ytterligare steg i vårt arbete 
– att göra än mer skillnad för barn, elever och vux-
enstuderande med funktionsnedsättning så att de 
får förutsättningar att nå målen för sin utbildning. 

Åsa Vikström-Nilsson 
Verksamhetsområdeschef, Specialpedagogiskt stöd
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Förtydligat och förenklat erbjudande  
av vårt specialpedagogiska stöd 

Vi utvecklade och testade nya sätt att arbeta för att 
stärka våra förutsättningar att använda den sam-
lade kompetensen inom vårt specialpedagogiska 
stöd. Det ska bidra till att barn, elever och vuxen-
studerande med funktionsnedsättning får ett bättre

och snabbare stöd. När vi utvärderade våra arbets-
sätt fick vi både kunskap om vad som fungerar bra 
och de områden som behöver förbättras i fortsatta 
utvecklingsarbeten.

Pandemins konsekvenser för barn och elever  
som är i behov av stödinsatser

Specialpedagogiska skolmyndigheten bidrog till 
Skolverkets delredovisning med att följa upp 
pandemins konsekvenser för barn och elever som 
är i behov av stödinsatser på grund av funktions-
nedsättning eller av andra skäl. Vi bidrog med 
data, analys, resultat och slutsatser om pandemins 
inverkan på 

• barns och elevers behov av stödinsatser på 
grund av funktionsnedsättning eller av andra 
skäl

• skolhuvudmännens behov av stöd 

• specialskolan.

Analysen gav en splittrad bild av utbildningssitu-
ationen för elever i behov av stödinsatser. Konse-
kvenserna av pandemin på individnivå varierade 
beroende på individuella förhållanden och smittlä-
get i regionen. Det berodde också på hur huvudmän 
och skolor lyckades bemöta utmaningarna med till 
exempel frånvaro bland elever och personal. 

Det var utmanande för många skolor att upp-
rätthålla stödinsatser till elever under pandemin. 
För många elever i behov av stödinsatser på grund 
av funktionsnedsättning eller av andra skäl, verka-
de distansundervisning haft en negativ inverkan på 
möjligheterna till måluppfyllelse.

Distansundervisning leder till olika konsekven-
ser för elever med olika funktionsnedsättningar. 
Undervisningen ställer höga krav på att eleven tar 
eget ansvar, både vad gäller planering och genom-
förande av studier. Det kan missgynna elever med 
exempelvis neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
(NPF). Elever med hörselnedsättning kan drabbas 
av att tekniken förstärker mekaniskt störande eller 
förvrängda ljud. Det kan också vara svårt att skilja 
röster från varandra och det är särskilt svårt för 
elever med hörsel-, syn-, eller intellektuell funk-
tionsnedsättning. För elever med synnedsättning 
behöver visuella material beskrivas och syntolkas 
för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig materi-
alet.

Det fanns också elever med funktionsnedsätt-
ning eller i behov av stödinsatser som upplevde 
en förbättrad skolsituation under pandemin. Det 
gällde till exempel en del elever med problematisk 
skolfrånvaro. Vissa elevers närvaro ökade när un-
dervisningen skedde på distans.  

Vår analys ingick i ett lunchseminarium om 
pandemins konsekvenser för våra målgrupper.
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Digitalt stöd under pandemin 

Under 2021 hade vi fortsatt fokus på digitalise-
ringens möjligheter i skolan, anpassat efter pande-
mins påverkan på elevers studiesituation. Vi vida-
reutvecklade råd och stöd för distansundervisning 
på vår webbplats. Där samlade vi också infor-
mation om forskning kring pandemins påverkan 
på elevers mående. Under pandemin erbjuder vi 
digitala läromedel kostnadsfritt.

Eftersom myndighetens medarbetare finns över 
hela landet har SPSM sedan länge arbetat digitalt 
och på distans. Under pandemin utvecklade vi 
digitala sätt för att möta skolans personal. I vårt 
utvecklingsarbete av digitalt stöd utgick vi från 
kunskap om användarnas behov och beteenden.

Vår viktigaste kanal
Antalet användare på vår webbplats spsm.se fort-
satte att öka under 2021 till 961 323. Det mot-
svarar en ökning med ungefär 24 procent sedan 
2019. Vi nådde därmed vårt målvärde om 900 000 
användare.

För första gången hade vi fler användare som 
använde mobil eller surfplatta istället för dator när 
de besökte vår webbplats. Under 2021 var andelen 
54 procent, jämfört med 47 procent 2020.

Figur 1. Utvecklingen av antal användare spsm.se

Källa: Google Analytics

Tillgänglighet
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, har 
i uppdrag att övervaka att digital service som 
tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagens 
krav på tillgänglighet. Under 2021 granskade 
DIGG spsm.se vilket ledde till en översyn av webb-
platsen och även vårt intranät. Webbplatsen och 
intranätet justerades för att förbättra tillgänglighe-
ten. Justeringarna avsåg till exempel vissa anpass-
ningar för skärmläsare och syntolkning av videor.

Vi analyserar och förbättrar fortlöpande webb-
platsen spsm.se med hjälp av ett digitalt verktyg. 
Under 2021 bidrog åtgärderna till att tillgänglig-
heten på webbplatsen låg runt 90 procent, vilket 
uppfyller målet.

SPSM i sociala medier
Vi använder sociala medier dels för att informera 
om våra tjänster, dels för att ge goda exempel på 
tillgängliga lärmiljöer och delaktighet i undervis-
ningen.

Antalet följare i sociala medier fortsatte att öka 
under 2021. Sedan 2020 har antalet följare ökat 
med ungefär 11 procent. Sedan 2019 har antalet 
följare ökat med ungefär 40 procent. Drygt 90 
procent av våra följare var kvinnor.

Figur 2. Utvecklingen av antal följare i sociala medier.

Källa: Facebook, Instagram och Linkedin. Antalet följare bör  
betraktas som ungefärligt.
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Vi delade kunskap i podden, 
vodden och tidningen Lika värde
Podden Lika värde tar upp specialpedagogiska 
frågor och dilemman med myndighetens experter. 
Hittills har 66 avsnitt publicerats varav 17 under 
2021. Målvärdet för 2021 var 35 000 nedladd-
ningar. Utfallet blev 38 700 nedladdningar. 
(35 900, 13 000). Eftersom frågorna som tas upp 
ofta är tidlösa skapar antalet avsnitt en bank att 
hämta information ur oberoende av tid och rum.

Vodden Lika värde är en podd i videoformat 
som handlar om våra specialskolor och som star-
tade hösten 2020. Vodden vänder sig till vård-
nadshavare, skolpersonal och andra som stödjer 
barn som är döva eller har en hörselnedsättning. 
Under 2021 publicerade vi tio avsnitt med olika 
teman. Avsnitten visades totalt 2 472 gånger under 
2021. Avsnitten publiceras på vår webbplats, så 
även detta innehåll växer i takt med att nya avsnitt 
läggs till. Det avsnitt som hittills fått flest visningar 
totalt publicerades 2021 och handlar om nyanlän-
da elever som är döva och om språkdeprivation. 
Det andra mest sedda avsnittet hittills handlar om 
tvåspråkig läs- och skrivutveckling som publicer-
ades 2020.

Tidningen Lika värde vänder sig till skolledare, lä-
rare och annan skolpersonal, skolpolitiker, tjänste-
män och andra som är intresserade av frågor kring 
lärande för elever i behov av särskilt stöd. Tidning-
en beskriver skolors och lärares arbete och hur vi 
stöttat dem i deras utveckling. 2021 kom tidningen 
ut med fyra nummer som handlade om utbildning 
och struktur, måluppfyllelse, tillgänglig förskola 
och skola respektive elevens rätt till stöd.

Hitta läromedel 
Hitta läromedel är en informations- och söktjänst. 
I tjänsten presenterar vi läromedel från flera olika 
förlag. 

Figur 3. Antal användare på Hitta läromedel.

Källa: Google Analytics 

Antalet användare av Hitta läromedel minskade 
jämfört med 2020. Målvärdet var 270 000 använ-
dare. Minskningen av besök kan eventuellt ha be-
rott på att skolverksamheterna efter mars månad 
2021 kunde återgå från distansundervisning. Vi 
såg en ökning av trafiken under hösten 2020 och 
våren 2021 som vi antar kommer av omställningen 
till distansstudier. När vi jämförde siffrorna för 
2021 med siffror för 2019, innan restriktionerna 
infördes, så såg vi att siffrorna var jämförbara. Det 
tyder på att ett besöksantal inom det intervallet 
kan ses som en normal nivå.

Vi publicerade nya inspirationssidor och upp-
daterade befintliga. Under året genomförde vi även 
olika marknadsföringsinsatser för att nå ut med 
stödet. 
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Ökat antal användare av webbutiken  
Webbutiken innehåller våra egna läromedel, andra 
förlags läromedel som vi anpassat samt myndig-
hetens olika publikationer. I webbutiken ansöker 
man också om att få anpassningar gjorda av läro-
medel från andra förlag.

Figur 4. Antal användare i webbutiken.

Källa: Google Analytics

Antalet användare i webbutiken var aningen fler 
2021 än föregående år och betydligt högre än 
2019. Ökningen jämfört med 2019 antogs bero 
på distansundervisning och att vi erbjöd digitala 
läromedel kostnadsfritt.

Målvärdet var satt till 170 000 användare. Vi 
anser därmed att det är en god måluppfyllelse. An-
delen användare på samlingssidan för våra digitala 
läromedel minskade med 50 procent jämfört med 
2020. Det kan bero på att erbjudandet blivit mer 
känt och att besökarna når respektive läromedel 
direkt, utan att passera samlingssidan. 

0

25 000

50 000

75 000

100 000

125 000

150 000

175 000

200 000

Användare i webbutiken
202120202019

160 326
175 753 178 517



Specialpedagogiska skolmyndigheten  Årsredovisning 2021 Resultatredovisning 22

Samverkanskontoren hade dialoger med skolhuvudmän

Våra samverkanskontor har i uppdrag att initiera 
och genomföra regelbundna dialoger med landets 
skolhuvudmän för att

• kartlägga och identifiera behov i huvudmans 
organisation 

• utveckla huvudmans kapacitet att omhänderta 
sina utvecklingsbehov 

• utveckla och anpassa vårt stöd till skolverksam-
heter. 

Samverkanskontoren samverkar också med sam-
hällsaktörer i varje län. 

Under 2021 hade vi skolchefsdialoger med både 
kommunala och enskilda skolhuvudmän inom 
samtliga skolformer. Vi genomförde ett ökat antal 
dialogmöten. Flertalet av dialogerna genomfördes 
digitalt med anledning av pandemin. 

Figur 5. Dialogmöten.

Källa: 1 STY 2021/962

Enskilda huvudmän för fristående skolor
Under 2021 påbörjade SPSM ett arbete för att 
utöka dialogsamtalen till att i högre grad omfatta 
även enskilda huvudmän. Samverkanskontoren 
kartlade fristående förskolor och deras huvudmän 
eftersom det saknades ett register liknande skolen-
hetsregistret för fristående förskolor. Vår strategi 
och den kartläggning som vi tog fram för arbetet 
med enskilda huvudmän resulterade i ett ökat an-
tal dialoger under 2021.

Under 2021 hade vi också möten med bransch-
organisationer för fristående verksamheter och 
enskilda skolhuvudmän. Ett samarbete påbörjades 
med Friskolornas riksförbund. Samarbetet resulte-
rade i en intervju i ett nyhetsbrev från Friskolornas 
riksförbund. I intervjun beskrev medarbetare från 
samverkanskontoren hur enskilda skolhuvudmän, 
förskolor och skolor kan samverka med oss och 
hur de kan ta kontakt.
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Uppföljning och effekter av  
dialoger med skolhuvudmän
Genom dialogmötena fick vi en samlad bild av 
behovet av specialpedagogiskt stöd inom samt-
liga skolformer. Vi kunde identifiera utmaningar 
som huvudmännen har kring barn och elever med 
funktionsnedsättningar i de olika skolformerna. Vi 
identifierade även styrkor som vi lyfte fram som 
lärande exempel för andra. Den samlade bilden av 
landets skolhuvudmän sammanställdes i en natio-
nell rapport. Den gav oss en inriktning för insatser 
till landets skolhuvudmän, rektorer och skolor 
inför kommande år. 
Exempel på utmaningar hos samtliga huvudmän 
var

• systematiskt kvalitetsarbete

• elevhälsoarbete

• måluppfyllelse och stödprocesser

• tillgängliga lärmiljöer.

Exempel på utmaningar hos huvudmän för  
fristående skolor var

• resurser

• barn och elever med stora stödbehov

• småskalighet.         

Vi intervjuade två skolchefer för att få en bild av 
hur huvudmän upplever dialogmöten och vad de 
kan leda till. I samtalen framkom att dialogmöte-
nas coachande förhållningssätt bidrog till reflek-
tion. Det hjälpte skolcheferna att se styrkor och 
svagheter. Den uppfattningen styrktes av en enkät 
som vi skickade till 461 skolhuvudmän. Enkäten 
följde samma frågestruktur som intervjuerna. När 
enkäten stängdes var svarsfrekvensen 29 procent. 

Enkäten visade behov av stöd, men också att 
samtalen påverkat huvudmännens agerande och 
tankar om framtiden. De flesta svaren var positiva 
när de beskrev innehållet och genomförandet av 
dialogerna. Enkäterna visar också att utbytet med 
andra i liknande situation var uppskattat.
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Specialpedagogisk rådgivning

Våra rådgivare ger stöd i specialpedagogiska frå-
gor. De ger också kompetensutveckling till försko-
lor, skolor och vuxenutbildningar. Förskolor och 
skolor vänder sig till oss med konkreta dilemman 
som rådgivarna arbetar med i sina rådgivningsin-
satser.

Vilken kompetens och erfarenhet  
har våra rådgivare? 
Våra rådgivare har specialpedagogisk kompe-
tens med en relevant examen från högskola eller 
universitet. Förutom en bred pedagogisk kom-
petens inom lärprocesser har de ofta fördjupad 
kunskap inom ett specifikt kunskapsområde 
eller en funktionsnedsättning.  

Rådgivarna har erfarenhet av arbete med 
komplexa specialpedagogiska frågeställningar 
på individ- grupp- och organisationsnivå. 

Många rådgivningsinsatser  
genomfördes digitalt 
Vi ger stöd till att stärka huvudmannens förmåga 
att skapa förutsättningar för likvärdighet, tillgäng-
lighet och delaktighet. Rådgivningen är ett samspel 
mellan oss och huvudmannen. Den utgår antingen 
från en förfrågan om specialpedagogiskt stöd från 
huvudmannen eller ett riktat erbjudande om stöd 
på vårt initiativ. På grund av pandemin började 
vi ge stöd digitalt under 2020. Vi fortsatte med 
det arbetssättet under 2021. Det möjliggjorde en 
snabbare återkoppling och tätare kontakter mellan 
rådgivare och skolhuvudmän. 

En rådgivningsinsats kan variera i tid. Det kan 
bero på hur komplext uppdraget är eller vilka i 
organisationen stödet riktar sig till. Ofta behövs 
stöd i kompetensen om hur lärmiljön kan utveck-
las. Det kan gälla såväl enskilda barns som elevers, 
gruppers eller hela skolors lärmiljö. Insatser kan 
handla om att utveckla det pedagogiska arbetssät-
tet i relation till anpassningar och särskilt stöd. I 
samtliga rådgivningsinsatser frågar rådgivaren om 
barnet, eleven eller den studerande fått uttrycka sin 
åsikt. Vi ser att allt fler insatser handlar om orga-
nisatoriska frågor som till exempel att utveckla ett 
elevhälsoteams tvärprofessionella arbete. 

Figur 6. Antal nya och aktiva specialpedagogiska  
rådgivningsuppdrag.

Källa: W3D3

Andelen nya förfrågningar om specialpedago-
gisk rådgivning minskade med cirka 18 procent i 
jämförelse med 2020. Vi bedömer att det i huvud-
sak beror på pandemin men det kan även bero på 
att vi utvecklade våra sätt att ta emot och svara 
på frågor under året. Vi svarade på många frågor 
direkt och det behövde inte leda till rådgivnings-
uppdrag. Informationen på vår webbplats spsm.
se förstärktes också för att ge stöd och hjälp till 
självhjälp. Förskolors och skolors möjligheter att 
ta emot vårt stöd varierade eftersom pandemin 
ledde till att verksamheterna behövde ta emot stöd 
digitalt.

Fler pojkar än flickor fick vårt stöd

Figur 7. Andel rådgivningsuppdrag, fördelade på kön.

Källa: W3D3.
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Som tidigare år handlade den största delen av 
förfrågningarna om pojkars situation, 46 procent 
(47, 47). Andelen flickor var något större 2021 än 
tidigare år 23 procent (21, 20). Förfrågningar om 
blandade grupper utgjorde 31 procent (32, 33), 
vilket är en minskad nivå. 

 Fler pojkar än flickor har fått diagnosen adhd 
under barndomen. En av förklaringarna tros vara 
underdiagnostisering av flickor. Flickors symtom 
skiljer sig ofta från pojkars. Flickor har ofta adhd 
som visar sig i koncentrationsproblem, medan 
pojkar oftare har en kombination av koncentra-
tionsproblem och hyperaktivitet eller impulsivitet. 
Dessutom verkar det som om flickor oftare visar 
tecken på ångest och depression. Det gör att en 
utredning riskerar att missa adhd som en underlig-
gande orsak.1 

Flickor med autismspektrumtillstånd, AST, upp-
täcks ofta senare än pojkar. Detta kan bero på att 
de döljer sina svårigheter och anpassar sig mer till 
de förväntningar som ställs på dem. Flickor med 
autismspektrumtillstånd verkar generellt uppfattas 

1 Kopp 2010.
2 1 Borg & Carlsson Kendall, Utanförskap i skolan (2018) Gren-Landell, Främja närvaro (2018).
3 Inom några av dessa områden kan det finnas en diagnostiserad funktionsnedsättning, inom andra områden görs endast en bedömning av rådgivare tillsammans 

med skolhuvudmannen. Dessa bedömningar utgör kategoriseringen. Antalet uppdrag inom ett funktionsnedsättningsområde är inte det samma som antalet elever. 

som mer sociala och kommunikativa än pojkar 
med autismspektrumtillstånd.

Många av de elever i grund- och gymnasiesko-
lan som har en problematisk skolfrånvaro har 
också en funktionsnedsättning.2 Det märks i våra 
rådgivningsuppdrag som ofta handlar om att att 
förebygga frånvaro och främja närvaro i skolan. Vi 
bedömer att stödet får större effekt när elevhälsan 
samverkar. 

De flesta förfrågningar handlade om kom-
binationer av flera funktionsnedsättningar
Rådgivningsuppdrag kategoriseras så långt som 
möjligt i huvudsaklig funktionsnedsättning, kön 
och skolform.  

Rådgivningsuppdragens fördelning på funk-
tionsnedsättningar förändrades knappt de tre 
senaste åren. Kategorin kombinationer av funk-
tionsnedsättning var enskilt störst och ökade även 
2021, vilket speglar att uppdragen blev allt mer 
komplexa.

Tabell 1. Den totala andelen frågeställningar i rådgivningsuppdragen kategoriserade utifrån funktionsnedsättningar.3

2019 2020* 2021**
Antal frågeställningar 3 803 3 105 2 275

Funktionsnedsättning
Andel uppdrag 
i procent

Andel uppdrag 
i procent

Andel uppdrag
 i procent

Dövblindhet 2 2 2

Dövhet/hörselnedsättning 3 3 3

Övergripande 16 15 11

Förvärvad hjärnskada 0 0 0

Kombination av funktionsnedsättningar 23 24 28

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 2 2 2

Matematiksvårigheter 1 1 1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 19 20 21

Rörlsehinder 2 2 2

Synnedsättning 12 13 13

Tal-och språksvårigheter 11 10 10

Intellektuella funktionsnedsättningar 4 4 4

Övriga funktionsnedsättningar 5 4 3

Totalt 100 100 100

Källa: W3D3. *83 respektive **134 ärenden som inte kategoriserats har exkluderats ur beräkningen.



Specialpedagogiska skolmyndigheten  Årsredovisning 2021 Resultatredovisning 26

Inom kategorin förekom neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning (NPF) respektive tal, språk och 
kommunikation i de flesta uppdragen. Vi fick flest 
förfrågningar om neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar (NPF) i kategorierna för enskilda 
funktionsnedsättningar. Det var sammantaget vårt 
största område. Synnedsättning var den näst störs-

ta kategorin bland våra uppdrag. Det är en liten 
grupp i samhället som har denna funktionsnedsätt-
ning. En bidragande orsak till att vi fått så många 
förfrågningar är att skolorna saknar kompetens 
om synnedsättning. Det blir ofta uppdrag som vi 
följer under längre tid.

  

Tabell 2. Andel rådgivningsuppdrag fördelade på kön och funktionsnedsättning.

2019 2020* 2021**
Antal rådgivningsuppdrag 767 1 767 1 269 665 1 453 987 558 1 105 612
Funktionsnedsättning Andel 

uppdrag 
flickor

Andel 
uppdrag 
pojkar

Andel 
uppdrag 
blandade 
grupper

Andel 
uppdrag 
flickor

Andel 
uppdrag 
pojkar

Andel 
uppdrag 
blandade 
grupper

Andel 
uppdrag 
flickor

Andel 
uppdrag 
pojkar

Andel 
uppdrag 
blandade 
grupper

Dövblindhet 4 2 0 3 2 0 3 2 1

Dövhet/hörselnedsättning 4 3 2 4 2 2 4 2 4

Övergripande 4 3 42 4 4 40 2 3 20

Förvärvad hjärnskada 1 1 0 1 0 0 1 0 0

Kombination av 
funktionsnedsättningar 29 28 14 27 29 17 30 32 31
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Matematiksvårigheter 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 14 26 13 13 27 14 15 28 19
Rörelsehinder 3 3 1 3 2 1 2 2 0

Synnedsättning 23 14 2 26 13 3 24 13 2

Tal-och språksvårigheter 10 11 10 9 11 9 10 11 10

Intellektuella 
funktionsnedsättningar 3 2 7 3 2 7 3 2 6
Övriga funktionsnedsättningar 3 4 6 4 5 4 3 3 3

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Källa: W3D3. *83 respektive **134 ärenden som inte kategoriserats har exkluderats ur beräkningen.

När vi delade upp statistiken på kön, såg vi att 
fördelningen mellan funktionsnedsättningar var 
likartad mellan flickor och pojkar. Kombination av 
funktionsnedsättningar var den största kategorin 
både för flickor och pojkar. Två kategorier avvek 
markant. Neuropsykiatriska funktionsnedsättning-
ar (NPF) var näst störst för pojkar och synnedsätt-
ning var näst störst för flickor. Detta gällde även 
tidigare år. 

Jämställdhetsperspektivet inkluderades i stödet 
för ökad kunskap om en tillgänglig lärmiljö. 
Perspektivet lyftes även i de dialogmöten med 
skolhuvudmän som genomfördes av myndighet-
ens samverkanskontor. Vikten av att arbeta med 
ett jämställdhetsperspektiv poängterades också i 
samverkan med den övergripande elevhälsan på 
huvudmannanivå. I vårt digitala studiematerial om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
hänvisar vi specifikt till föreläsningar om flickors 
situation.
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Flest förfrågningar kom från  
obligatoriska skolformer 

Figur 8. Andel rådgivningsuppdrag fördelat på skolformer.

Källa: W3D3

Vi fick som tidigare år flest förfrågningar om stöd 
från de obligatoriska skolformerna. Inom denna 
kategori kom 86 procent (84) av förfrågningarna 
från grundskolan, nio procent (10) från grundsär-
skolan och fyra procent (4) från förskoleklass. Res-
terande andel kom från våra egna specialskolor. 

Andelen förfrågningar från fristående verksam-
heter var mindre än från kommunala verksam-
heter. 18 procent (19) av alla förfrågningar kom 
från enskilda huvudmän. Av de förfrågningar som 
gällde förskolan var andelen från enskilda huvud-
män 45 procent.  

4 Uttag Netigaterapport den 2021-12-13.

Inom grundskolan var andelen förfrågningar från 
enskilda huvudmän 13 procent och inom gymna-
sieskolan var den 22 procent. 

Siffrorna visar att enskilda huvudmän inom 
grundskolan och gymnasiet var mindre benägna 
att söka vårt stöd och att vi inte fullt ut lyckades 
nå dem. Våra samverkanskontor arbetade därför 
strategiskt för att öka kontakten med enskilda 
huvudmän. 

Uppföljning och effekter 
av rådgivningsuppdrag
Under 2021 skickade vi ut en enkät när stödet 
avslutats.4 244 av 976 besvarades, vilket innebär 
en svarsfrekvens på cirka 25 procent. Under 2021 
tog vi fram en ny enkät som testades under senare 
delen av året. Därför går inte enkäternas utfall att 
jämföra. Vi utvecklade en mer generell modell för 
effektutvärdering med den nya enkäten som grund. 
Bättre kunskap om effekterna av vårt stöd förbätt-
rar förutsättningarna att arbeta mer proaktivt. 
Resultaten visade att mottagandet av rådgivningen 
var positivt. I svaren från den första enkäten med 
resultat från tertial 2, innan vi bytte enkät, sva-
rade 92 procent av respondenterna att målet för 
uppdraget uppfylldes. 84 procent menade att vår 
insats lett till en positiv utveckling. Fritextsvaren 
bekräftade att vår närvaro, kompetens, expertis 
och perspektiv bidrog till förändringar i organisa-
tion och i lärmiljön.
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Fråga en rådgivare

Tjänsten Fråga en rådgivare ger svar på frågor via 
telefon eller ett webbformulär. Rådgivarna kan 
också ge vägledning till ett mer fördjupat stöd. 
Frågorna som kommer in dokumenteras och bildar 
sedan tillsammans med svaren underlag till vår 
webbaserade kunskapsbank Frågor och svar. 

Figur 9. Antal frågor till Fråga en rådgivare.

Källa: Servicedesk plus

Under 2021 besvarade vi 4 359 frågor vilket inne-
bar en marginell ökning jämfört med 2020.

Figur 10. Andel frågor till Fråga en rådgivare,  
fördelade på kön. 

Källa: Servicedesk plus

De tre senaste åren minskade andelen frågor som 
gällde individer från 52 procent till 29 procent. 
Liksom tidigare år handlade de frågor då kön upp-
givits, oftare om pojkar än flickor. Men det före-
kommer att frågeställaren inte vill uppge kön. Ett 
ökande antal frågor var av mer generell karaktär. 
De handlade till exempel om att utveckla lärmiljön 
på en skola eller en önskan om information om 
något av våra studiepaket. 

Vem använde Fråga en rådgivare?
Specialpedagoger använde Fråga en rådgivare mest 
(24 procent). Specialpedagogen är ofta den som 
ska utveckla skolans lärmiljöer på individ-, grupp- 
och skolnivå och hitta balansen mellan den enskil-
da elevens och hela skolans behov. Andra grupper 
som kontaktade oss var speciallärare (10 procent), 
skolledare (8 procent) elevhälsa (2 procent) och 
pedagoger (15 procent).

20 procent av dem som kontaktade tjänsten 
Fråga en rådgivare var vårdnadshavare. Det visade 
att de hade ett stort behov av stöd.
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Den totala andelen inkomna frågor till Fråga en 
rådgivare som är kategoriserade efter funktions-
nedsättning, se tabell 3 nedan.5 

5 Inom några av dessa områden kan det finnas en diagnostiserad funktionsnedsättning, inom andra områden görs endast en bedömning.

Tabell 3. Inkomna frågor fördelade på funktionsnedsättning.

2019 2020 2021
Antal frågor 4 745 4 310 4 359
Funktionsnedsättning Andel frågor i 

procent 
Andel frågor i 

procent 
Andel frågor i 

procent 
Dövblindhet 0 0 0 
Dövhet/hörselnedsättning 5 4 3
Funktionsnedsättning övergripande 6 8 8
Förvärvad hjärnskada 1 1 1
Kombination av funktionsnedsättningar 10 11 7
Läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi 14 15 14
Matematiksvårigheter 3 3 4
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 27 24 26
Rörelsehinder 4 3 3
Synnedsättning 6 7 6
Tal- och språksvårigheter 13 11 13
Intellektuell funktionsnedsättning 7 9 9
Övriga funktionsnedsättningar 4 4 6
Totalt 100 100 100

I denna tabell har 925 frågor som inte rört funktionsnedsättningar exkluderats. Det kan exempelvis vara frågor 
om distansundervisning eller frågor om antagning till specialskolan. Källa: Servicedesk plus

Frågor och svar
2021 besökte 167 358 användare Frågor och svar 
på vår webbplats. Genom de publicerade frågorna 
och svaren har skolverksamheterna tillgång till en 
del av vårt specialpedagogiska stöd när de utveck-
lar lärmiljön.

Figur 11. Antal användare publicerade Frågor och svar.

Källa: Google Analytics

Att frågan om impressiv och expressiv språkstör-
ning legat bland de tre mest besökta frågorna de 
tre senaste åren visar på fortsatt kunskapsbehov 
inom området. Intresset för frågor om arbetsmin-
net och om hur dyspraxi utreds har ökat under 
året. 

De tre mest besökta frågorna  
på Frågor och svar 2021 var:

• Vad är impressiv och expressiv  
språkstörning?

• Jag skulle vilja veta mer om träning  
av arbetsminnet.

• Hur utreds dyspraxi?
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Resurscentren gör specialpedagogiska utredningar 

En förskola eller skola som har beviljats specialpe-
dagogiskt stöd kan få en specialpedagogisk utred-
ning. En sådan utredning kan bli aktuell om den 
bidrar till att svara på pedagogiska frågeställningar 
kring barnet eller eleven. 

I en specialpedagogisk utredning kartlägger vi 
lärmiljön, undervisningen och individuella faktorer 
hos barnet eller eleven. Det blir ett komplement till 
rektorns utredning av särskilt stöd när barn eller 
elever riskerar att inte nå kunskapsmålen. 

Våra resurscenter genomför specialpedagogisk 
utredning för barn eller elever 

• med synnedsättning med eller utan ytterligare 
funktionsnedsättning 

• med grav språkstörning 

• som är döva eller har hörselnedsättning  
i kombination med utvecklingsstörning 

• med dövblindhet.

Det är viktigt att barn och elever är delaktiga i de 
specialpedagogiska utredningarna. De ska komma 
till tals och bli lyssnade på för att kunna påverka 
sin lärmiljö. När vi berättar om den specialpeda-
gogiska utredningen får barnet eller eleven en egen 
rapport, ett elevbrev. I brevet skriver utrednings-
teamet direkt till barnet eller eleven om utredning-
en. Brevet är anpassat till barnets ålder och utveck-
lingsnivå. Det ger information om vad som hände 
under den specialpedagogiska utredningen och vad 
barnet eller eleven var bra på. Det beskriver ock-
så vad utredningsteamet berättade för lärare och 
vårdnadshavare om vilken hjälp barnet eller eleven 
behöver i förskolan eller skolan. Brevet kan ock-
så innehålla information om barnets eller elevens 
funktionsnedsättning och tips vad eleven själv kan 
tänka på. Det innehåller ofta bilder, till exempel 
foton från utredningen. Eleven kan få texten inläst 
eller anpassad på annat sätt för att brevet ska bli 
tillgängligt.

Citatet kommer från en elev med CHARGE syn-
drom som såg sig själv på inspelad film från en 
lektion:

”Tala om för lärarna att jag måste få resa 
mig upp och hoppa så att jag kan sitta 
ner vid i bänken och jobba igen”  

Proaktivitet inför skolbyten  
och stadieövergångar 

När vi gjort en specialpedagogisk utredning re-
kommenderar vi skolan att ta kontakt med oss 
när det är dags för skolbyte eller övergång till ett 
nytt stadium. På så sätt får den mottagande skolan 
del av utredningen och rekommendationerna för 
lärmiljön. 

Figur 12. Andel pågående uppdrag om specialpeda- 
gogiska utredningar fördelade på resurscenter.

Källa: W3D3

I slutet av 2021 hade vi 79 pågående ärenden om 
specialpedagogisk utredning. Av dem beslutades 30 
under 2021. 

En specialpedagogisk utredning förutsätter att 
vi kan mötas i elevens lärmiljö. Att observera och 
samtala med barn, elever, personal och vårdnads-
havare är en viktig del av utredningen. 
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Pandemins konsekvenser gjorde att bara ett fåtal 
påbörjade utredningar kunde avslutas under 2021. 
De insatser där barn och elever ska börja försko-
leklass, skolan eller byta skolform prioriterades. 
Medarbetare med kompetens och erfarenheter från 
arbetet med specialpedagogisk utredning har även 
kompletterat vår specialpedagogiska rådgivning 
under 2021. På så sätt har elevhälsan, habilitering-
en och barn- och ungdomspsykiatrin fått stöd. Un-
der senare delen av 2021 öppnade skolorna återi-
gen för besök och specialpedagogiska utredningar 
kunde genomföras under årets sista kvartal.

Fler pojkar än flickor fick del av 
en specialpedagogisk utredning

Figur 13. Pågående utredningar 2021  

fördelat på kön. 

Källa: W3D3

Under 2021 utjämnades könsfördelningen på 
specialpedagogiska utredningar. Det avvek från de 
senaste årens6 mönster. Det var fortfarande en skev 
könsfördelning i specialpedagogiska utredningar 
av tal och språk där antalet pojkar övervägde. För-
klaringarna kan vara flera. De barn och elever som 
fick utredning på Resurscenter tal och språk hade 
en komplex problematik. Många hade ytterligare 
funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska 
området. 

6 2020: flickor 35 procent och pojkar 65 procent 2019: flickor 36 procent och pojkar 64 procent.

Flest förfrågningar från de  
obligatoriska skolformerna
Figur 14. Andel specialpedogiska utredningar  
fördelat på skolform.

Källa: W3D3

Fördelningen mellan skolformerna var förväntad 
eftersom elever befinner sig i de obligatoriska skol-
formerna under cirka tio års tid.

Kunskapshöjande information
Utöver de specialpedagogiska utredningarna ger vi 
information till vårdnadshavare och verksamheter 
för att förbättra lärmiljön för barn och elever

• med synnedsättning med eller utan ytterligare 
funktionsnedsättning 

• med grav språkstörning 

• som är döva eller har hörselnedsättning  
i kombination med utvecklingsstörning 

• med dövblindhet.

Exempel på nytt material för 2021 var information 
på webbplatsen

• specifikt till vårdnadshavare samt tre nyproduce-
rade filmer som beskriver hur en specialpedago-
gisk utredning går till

• angående selektiv mutism  

• information om att arbeta med språkstörning i 
matematikundervisning. 
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Läromedel

7 2020: 48 produktionsstödsprojekt och 95 utvecklade och beställningsbara läromedel.

Vi främjar och informerar om tillgången till läromedel för barn, ungdomar 
och vuxna med funktionsnedsättning. Vi utvecklar, anpassar, framställer 
och distribuerar sådana läromedel som inte kan tillgodoses på den kom-
mersiella läromedelsmarknaden. 

Främja tillgången till läromedel  
genom produktionsstöd
Vårt främjande arbete gäller både läromedelsråd-
givning och ekonomiskt stöd. Läromedelsförlagen 
ansöker om det ekonomiska stödet. Stöd kan ges 
för hela eller delar av produktionen av tillgängliga 
läromedel. Vi har kontakt med ett 60-tal lärome-
delsförlag, dels genom vårt främjande arbete och 
dels i arbetet med söktjänsten Hitta läromedel. 
I kontakten med förlagen beskriver vi våra mål-
grupper och berättar om deras behov. Vi lyfter 
även fram behovet av en universell utformning av 
läromedel eftersom det innebär att de blir tillgäng-
liga för många. Som ett kompletterande stöd har vi 
sammanställt rekommendationer som ökar möjlig-
heten att hantera, komma åt, förstå och använda 
innehållet.

Universell utformning är sådan utformning av 
produkter, miljöer, program och tjänster för att 
de ska kunna användas av alla i största möjli-
ga utsträckning utan behov av anpassning eller 
specialutformning. Begreppet förstärker vikten 
av tillgänglighet och användbarhet.

Antal utvecklade läromedel varierar från år till 
år. Förlagen söker bidrag till produktion utifrån 
de behov som vi beskriver, men också utifrån sina 
egna utvecklingsplaner. För att en ansökan om 
produktionsstöd ska beviljas behöver ett antal 
olika villkor uppfyllas. Under 2021 genererade 41 
produktionsstödsprojekt totalt 68 utvecklade och 
beställningsbara läromedel. Det var en minskning 
av både produktionsstödsprojekt och läromedel 
jämfört med 2020.7 Förlagen uppgav att pandemin 
innebar stora utmaningar. Flera pågående läro-
medelsprojekt försenades eftersom det inte fanns 
möjlighet att komma ut till skolorna för att möta 
elever och pedagoger.

Tabell 4. Läromedel utvecklade genom produktionsstöd.

Totalt antal läromedel utvecklade genom produktionsstöd
2019 2020 2021

81 95 68

Källa: W3D3

Behovet av produktionsstöd var större än tillgäng-
liga medel. Den främsta förklaringen var att ande-
len ansökningar om produktionsstöd för digitala 
läromedel ökade. Digitala läromedel är dyrare att 
producera än analoga. 

Främja tillgången till läromedel genom att 
producera och anpassa själva
För att ta ställning till vilka läromedel vi ska 
producera utgår vi från de önskemål vi får in från 
lärare. Därefter prioriterar vi efter de skolformer, 
ämnen och ämnesområden som har flest och störst 
behov. Många gånger kan vi utforma läromedlen 
så att de passar för fler än en målgrupp.
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Läromedelsutveckling
Vi utvecklar de läromedel som vi har förlagsrätt 
till. Det kan vara tryckt, digitalt eller laborativt 
material som eleven kan använda direkt eller ett 
klassrumsnära material till pedagoger. Läromedlen 
kan skilja sig åt i antal, komplexitet och omfång 
mellan olika år. Under 2021 arbetade vi mindre 
med utveckling av nya läromedel för att ge utrym-
me för produktvård av våra befintliga läromedel.

Tabell 5. Antal egenutvecklade produkter.

Antal utvecklade läromedel 
2019 2020 2021

20 23 17

Källa: UBW

Läromedel för elever med hörselnedsättning
Det finns 35 digitala läromedel för elever med 
hörselnedsättning. Två stycken togs fram under 
2021 i ämnet svenska och historia på teckenspråk. 
Spsm play utökades 2021 med 74 filmer. Tjänsten 
innehåller 328 teckenspråkiga filmer med valbar 
undertextning och tal.  

Användningen av våra digitala teckenspråki-
ga läromedel fortsätter att öka. Under 2021 var 
antalet besök totalt 50 680. Besökare använde 
playtjänsten, våra digitala webbprodukter 123 
ABC samt Teckenspråk online mest. Ökningen an-
togs bero på att våra digitala läromedel var kost-
nadsfria under pandemin samt att produkten 123 
ABC lanserades under 2021. 123 ABC möter upp 
skollagens garanti för tidiga stödinsatser i försko-
leklass och lågstadium. 

Tabell 6. Antal besök av digitala teckenspråkiga produkter.

Antal besök av digitala teckenspråkiga produkter 
2019 2020 2021

13 010 36 156 50 680

Facebooksidan SPSM Svenskt teckenspråk hade 
drygt 2 600 följare. Där marknadsförde vi våra 
teckenspråkiga produkter och gav exempel på del-
aktighet i undervisningen samt rätten till sitt språk. 

Läromedel för elever med synnedsättning

SPSM har ett särskilt nationellt ansvar att främja 
punktskrift. Vi erbjuder särskilda läromedel som 
taktila bilder och laborativt material för barn och 
elever med synnedsättning eller blindhet. 

Vi erbjuder även kompetensutveckling i läs- och 
skrivinlärning med punktskrift för förskolor och 
skolor. SPSM har idag inte möjlighet att producera 
tryckt punktskrift på egen hand utan arbetet är 
helt beroende av ytterst få externa producenter. 
Marknaden är extremt skör då bortfall av en en-
staka producent kan få stora konsekvenser. Detta 
för att det i dagsläget med säkerhet inte går att 
trygga produktionen för målgruppen.

Vi anpassar läromedel för elever som läser 
punktskrift. Målet är att elever med svår synned-
sättning eller blindhet ska kunna använda läro-
medlet på samma sätt som sina klasskamrater. Vi 
anpassar även nationella prov, bedömningsstöd 
och kartläggningsmaterial för elever som läser 
punktskrift. Vi informerar också lärare om vilka 
anpassningar som har gjorts i varje läromedel och 
hur man kan arbeta med det i klassrummet. 2021 
anpassade vi 238 produkter. 

2021 utvecklade vi det digitala läromedlet Nyfik-
na fingrar tillsammans med elever och lärare. Det 
introducerar på ett lekfullt sätt elever med blind-
het till att använda dator och punktskriftsskärm. 
Läromedlet bygger på samspelet mellan lärare och 
elev. Vi utvecklade Nyfikna fingrar för att eleven 
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ska bli nyfiken på det som känns och händer på 
punktskriftsskärmens läsrad. Eleven ska lockas till 
att själv vilja styra sin punktskriftsskärm för att till 
slut bli en van datoranvändare.

Läromedel för elever med andra 
funktionsnedsättningar 

Grundsärskolan med inriktning ämnesområden 
och det individuella programmet på gymnasiesär-
skolan är de enda skolformerna där eleverna inte 
läser ämnen utan istället läser ämnesområden.  
1 av de 17 nya läromedelsprodukter som tagits 
fram 2021 riktar sig huvudsakligen till elever i 
grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Pictogram, Ritade tecken och Bliss 
Vi arbetar också med bildstöd. Bildstödet omfattar 
flera olika bildbaser och tjänster, däribland Picto-
gram, Ritade tecken och Bliss. 

Bildbasen Pictogram ger material till ett visuellt 
språk som är utvecklat för personer med intellek-
tuell funktionsnedsättning. Varje piktogram står 
för ett ord eller ett begrepp. Ritade tecken är bilder 
på tecken i det svenska teckenspråket. 

Bliss är ett symbolspråk som används av elever 
som är i behov av alternativ och kompletterande 
kommunikation (AKK). Bliss kan användas genom 
vår webbtjänst Bliss Online som är ett pedagogiskt 
verktyg för användning inom skola och utbildning. 

8 https://www.vinnova.se/p/virtuella-larmiljoer-for-grupparbete-mellan-seende-och-svart-synskadade-elever/, hämtad 2022-01-24

Distribution av läromedel

Tabell 7. Antal beställda och distribuerade läromedel.

Antal beställda och distribuerade läromedel
2019 2020 2021

Egenutvecklade läromedel 19 149 18 181 19 560
Anpassade läromedel 1 147 1 224 1 191
Totalt 20 296 19 405 20 751

Källa: UBW

Tabellen visar efterfrågan som mått på effekt. Ef-
terfrågan beskrivs som antal beställda och distri-
buerade produkter. 

Utveckling skedde i samverkan 
Några av våra viktigaste samarbetspartner var 
de barn, elever och lärare som var involverade i 
vår produktion av läromedel under året. Vi sam-
verkade även med andra aktörer. Vi bidrog med 
specialpedagogisk kompetens om produktionssätt 
till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Vi 
samproducerade läromedel med Sveriges Utbild-
ningsradio (UR) och Forum för levande historia. Vi 
samverkade också med Skolverket och Skolinspek-
tionen om riktlinjer och standarder utifrån princi-
perna för universell utformning.

Under 2021 avslutades ett tvåårigt Vinnovafi-
nansierat projektsamarbete8 mellan SPSM, Kung-
liga tekniska högskolan, (KTH), Synskadades riks-
förbund, (SRF), Örebro universitet och företaget 
Axess Lab. Projektets fokus var virtuella lärmiljöer 
för grupparbete för elever med svår synnedsättning 
eller blindhet. Användare involverades i att ut-
veckla två applikationer för att stödja eleverna vid 
grupparbeten i skolan. En applikation för ämnen 
som involverar geografiska kartor och tillhörande 
textinformation samt en applikation i matematik, 
koordinatsystem och linjära ekvationer. 
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Fortbildning och stödmaterial

Alla kan ta del av vårt utbud av fortbildning. Våra 
fortbildningsaktiviteter sker digitalt och det går 
att delta på ett kort webbinarium kring ett speci-
fikt tema, en sammanhållen webbinarieserie eller 
en nätbaserad kurs. Det går också att använda 
våra stödmaterial på egen hand. Vi anordnar även 
större konferenser och medverkar som sakkunniga 
i kompetensutveckling som arrangeras av andra.

Figur 15. Antal deltagare i fortbildningsaktiviteter.

Källa: Aktivitetsdatabasen

2021 erbjöd vi 215 aktiviteter jämfört med 201 
aktiviteter 2020. Antalet deltagare i fortbildnings-
aktiviterna ökade med 6 682. Det var mer än 
dubbelt så många än 2020 och avsevärt många fler 
än 2019 då vi mötte 10 308 fördelat på 350 aktivi-
teter. Ökningen berodde på att vi övergick till att 
erbjuda samtliga fortbildningsaktiviteter digitalt. 
Vårt utbud blev därmed likvärdigt över hela landet 
och det blev enklare att ta del av utbudet då det 
erbjuds digitalt.

Figur 16. Andel deltagare i extern kompetensutveckling 
per skolform. 

De senaste åren var fördelningen av antal deltagare 
från de olika skolformerna relativt konstant. Vi 
hade ett större antal deltagare från grundskolan 
vilket var rimligt då grundskolan har flest verk-
samma medarbetare.

Fler aktiviteter för särskolan
2021 erbjöd vi fler aktiviteter än tidigare till 
skolpersonal som möter elever som är integrerade 
i grundskolan eller går i grundsärskolan. Det var 
korta webbinarium, webbinarieserier och nätba-
serade kurser. Under aktiviteterna deltog 2 217 
personer. Stödmaterial gav personal i verksamhe-
ter möjlighet till fortbildning på egen hand. Att 
aktiviteter och material erbjöds digitalt gav goda 
förutsättningar för spridning över hela landet. Vi 
genomförde också två digitala konferenser där 
Skolverket och Skolinspektionen bidrog med sin 
kunskap. Det var ett stort intresse och konferen-
serna hade 1 158 deltagare.
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Nytt stödmaterial om  
matematiksvårigheter
I december 2020 lanserades stödmaterialet Ma-
tematiksvårigheter. Tre månader senare hade 
materialet 70 625 sidvisningar. Att intresset var 
stort berodde sannolikt på att matematik är ett av 
de ämnen där flest elever får betyget F. Vårt stöd 
togs emot väl, såväl av lärare, speciallärare, rekto-
rer som av universitet. 628 personer deltog i fem 
webbinarier om stödmaterialet som ett kunskaps-
höjande komplement.

Uppföljning och effekter av  
vår fortbildning
Efter genomförd kurs fick kursdeltagare möjlighet 
att utvärdera kursen. Svarsfrekvensen på utvär-
deringarna var 62 procent. På frågan om kursen 
kunde möta de utmaningar och behov man har, 
svarade 86 procent att det tillgodosågs helt eller 
till stor del. Vi kompletterade utvärderingarna med 
en enkät tre månader efter avslutad kurs för att 
kunna förstå kursens effekter. Svarsfrekvensen var 
så låg att det inte gick att redovisa tillförlitlig data. 
Under 2021 utvecklade vi en ny enkät som ska tes-
tas 2022. Syftet är att förbättra förutsättningarna 
att arbeta mer proaktivt. 
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Statsbidrag

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

9 Ap 4.2 och ap. 5 administreras och handläggs av CSN.
10 Inklusive nyttjad anslagskredit om 56 tkr.
11 Inklusive nyttjad anslagskredit om 494 tkr kronor.
12 Inklusive nyttjad anslagskredit om 15 tkr kronor.

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

Anslag

2019 2020 2021
Antal Belopp 

(tkr)
Antal Belopp 

(tkr)
Antal Belopp 

(tkr)
Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i 
teckenspråk/Statsbidrag till utbildning  
(15:1:5 ap 4.1)9 

Ansökt 5 17 720 5 16 631 6 17 731

Utfall 5 13 97210 5 10 374 6 10 505
Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasie-
skolan/omvårdnadsinsatser (16:1:6 ap 1)

Ansökt 4 70 370 4 66 413 4 63 713
Utfall 4 68 758 4 58 632 4 60 257

Särskilda insatser inom skolområdet  
(16:1:14 ap 1) Innefattar bidrag till utbildnings-
anordnare avseende regionala  
utbildningsinsatser, särskild undervisning på 
sjukhus, utvecklingsprojekt och mellanår för 
elever med grav synnedsättning.

Ansökt 445 477 928 507 564 561 402 402 424

Utfall 196 162 844 189 162 970 248 163 176

Bidrag till vissa studier (16:1:16 ap 1)
Innefattar bidrag till studerande inom folkbild-
ningen och kommunal vuxenutbildning samt 
till elever inom kommunal vuxenutbildning som 
särskild utbildning.

Ansökt 610 27 384 478 25 278 369 23 325

Utfall 561 14 441 447 6 199 345 7 842

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

Ansökt 143 199 651 141 207 122 143 223 796

Utfall 143 190 83211 141 192 67912 143 193 130

Totalt ansökt 1 207 793 053 1 135 880 005 924 730 989
Totalt utfall 909 450 847 786 430 854 746 434 908

Under 2021 kom det in cirka 900 ansökningar. Vi 
betalade sammanlagt ut cirka 435 miljoner kronor 
i statsbidrag. Bidraget till omvårdnadsinsatser på 
riksgymnasier för elever med rörelsehinder och 
bidrag till viss föräldrautbildning i teckenspråk 
fördelas till en grupp utbildningsanordnare som är 
relativt oförändrad år efter år. Övriga bidrag riktar 
sig till större och mer föränderliga grupper. 

Vi kan se att utbetalt statsbidrag var aningen högre 
än 2020. Summan för ansökt bidrag var betydligt 
större än det som betalades ut. Det berodde främst 
på att ansökta medel översteg tillgängliga medel. 
Under 2021 hade myndigheten totalt cirka 460 
miljoner kronor att fördela. I vissa fall nyttjade 
våra bidragsmottagare inte medlen eller kunde 
inte genomföra planerade insatser under året. Det 
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resulterade i att medlen inte förbrukades. Några 
bidragsmottagare uppgav att pandemin fortsatte 
att påverka verksamheten och insatserna under 
2021. Flera utbildningsanordnare ställde om för 
att genomföra insatser digitalt eller för att följa 
direktiv från Folkhälsomyndigheten. Trots detta 
kvarstod en påverkan på kostnader och genomför-
da insatser. Undantaget var bidrag till universitet 
och högskolor inom anslaget Särskilt utbildnings-
stöd, där kostnaderna och antalet studenter (se 
avsnitt Särskilt utbildningsstöd) som behöver stöd 
har ökat jämfört med 2019.

När det gäller anslaget Särskilda insatser inom 
skolområdet var antalet ansökningar för bidrag 
till utvecklingsprojekt mycket högre än vad vi 
hade medel att bevilja. Kännedomen om bidraget 
till utvecklingsprojekt var god bland skolhuvud-
männen. Tidigare år ökade antalet ansökningar 
till utvecklingsprojekt. Men under 2021 blev det 
ett trendbrott, med färre antal ansökningar. Efter-
som antalet ansökningar minskade och satsningar 
gjordes på projekttypen Särskilda prioriteringar 
beviljade vi 56 procent av alla inkomna projektan-
sökningar inom årets anslagsutrymme. Det var en 
större andel än 2020.13 

Uppföljning och effekter av statsbidrag
Vi följer upp hur bidragen används genom bi-
dragsmottagarnas återrapportering, våra verksam-
hetsbesök och aggregerad statistik för jämförelser 
och analyser.

Vi inhämtar också uppgifter via enkäter, inter-
vjuer och dialogmöten med våra målgrupper och 
andra som på olika sätt berörs av våra bidrag. Vi 
samtalar med bidragsmottagare, huvudmän och 
utbildningsanordnare för att stimulera distans-
undervisning och anpassningar av verksamheten 
under pandemin. 

Vår uppföljning visar att behovet av stöd till 
elever och studerande med funktionsnedsättning är 
stort. Vi kan se att våra bidrag gjorde skillnad för 
studerande med funktionsnedsättning. Våra bidrag 
ger dem möjlighet att delta i studier utifrån sina 
förutsättningar.

Vissa bidrag påverkar våra målgruppers förut-

13 2020: 29 procent av alla inkomna projektansökningar beviljades.
14 2020:309 deltagande föräldrar och 7 559 kurstimmar. 2019: 433 deltagande föräldrar och 11 808 kurstimmar.

sättningar direkt medan andra ger förutsättningar 
till utbildningsanordnare, verksamhetsansvariga 
och nära anhöriga att ge stöd till våra målgrupper.

Under 2021 resulterade uppföljningen också i 
att vi gjorde en del förbättringar av fördelningen 
av bidrag. Förbättringarna handlade främst om 
förändringar av styrdokument och information 
om olika bidrag. Syftet var att förtydliga för våra 
målgrupper och dem som ansöker om bidrag vad 
bidragen används till. 

Bidrag till kostnader vid viss  
föräldrautbildning i teckenspråk, 
Statsbidrag till utbildning 
Vi ger bidrag till utbildningsanordnare som be-
driver teckenspråksutbildning för vissa föräldrar. 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) administrerar 
enskilda bidrag till de föräldrar som deltar. Bi-
dragen underlättar för föräldrar att delta i teck-
enspråksutbildning. Teckenspråksutbildningen 
stärker förutsättningarna för föräldrar att kom-
municera med sina barn som är i behov av tecken-
språk. 

Under 2021 erbjöd utbildningsanordnarna 
bland annat anpassad utbildning i form av  
digitala kurser och utomhuspedagogik.

Inför 2021 ansökte en ny utbildningsanordnare 
om att få bedriva teckenspråksutbildning. Det 
resulterade i att totalt sex utbildningsanordna-
re beviljades bidrag. Men den nya anordnaren 
lyckades inte genomföra någon kurs på grund av 
bristande deltagarunderlag. Under året deltog 259 
föräldrar i utbildningen och läste sammanlagt  
5 867 kurstimmar. Både antalet föräldrar som gick 
utbildningen och det totala antalet kurstimmar 
som genomfördes minskade kraftigt jämfört med 
2019.14 Utbildningsanordnarna uppger att den 
främsta orsaken till minskningen var pandemin. 

Majoriteten av föräldrarna (65 procent) som 
deltog i föräldrautbildning i teckenspråk under 
2021 var kvinnor, något som stämde med hur 
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könsfördelningen såg ut tidigare år.15 Vi uppmunt-
rade utbildningsanordnare att ställa om till digital 
undervisning, vilket de också gjorde. Under 2021 
erbjöd utbildningsanordnarna bland annat anpas-
sad utbildning i form av digitala kurser och utom-
huspedagogik. Trots detta ställdes många kurser 
in. De skäl som föräldrar angav till att avstå från 
att delta i digitala kurser var att de ville delta i 
fysiska kurser, eller att de inte hade tillgång till bra 
digitala verktyg eller barntillsyn.

Statligt stöd till särskild utbildning i gym-
nasieskolan för omvårdnadsinsatser
Vi ger statsbidrag och administrerar ersättning 
till riksgymnasier för rörelsehindrade, som finns 
på fyra olika orter i Sverige. Statsbidraget och 
ersättningen finansierar omvårdnadsinsatser som 
habilitering och anpassat elevhemsboende. Det gör 
det möjligt för elever med svåra rörelsehinder att 
studera på gymnasiet. 

Samtliga fyra huvudmän för riksgymnasier för 
rörelsehindrade fick bidrag till att tillhandahålla 
habilitering och elevhem. Vid början av läsåret 
2021 gick 111 elever utbildningen och fick habi-
litering, varav 43 även bodde på elevhem. Under 
2021 studerade färre elever på rörelsehinderanpas-
sad utbildning och därför minskade antalet elever 
inom habilitering och elevhem.16 Majoriteten av 
eleverna (59 procent) både på utbildningen och 
inom habiliteringsinsatserna var män. På elevhem-
met var könsfördelningen jämnare med viss ma-
joritet av kvinnor (53 procent). Könsfördelningen 
inom utbildning och habilitering låg på ungefär 
samma nivå som tidigare medan andelen män som 
bodde på elevhemmet var densamma.17 Vad det 
beror på är inte klarlagt men eftersom det totala 
antalet elever på elevhem är så lågt, får enstaka 
elever stor påverkan på könsfördelningen. 

Den årliga verksamhetsuppföljningen av elev-
hem och habilitering visade att huvudmännen 
gjorde förbättringar inom verksamheterna 
utifrån kvalitetskraven i anvisningarna. 

15 2020 63 procent kvinnor och 37 procent män. 2019: 64 procent kvinnor och 36 procent män.
16 Läsår 2020-21: 116 elever inom habilitering varav 46 även med elevhem.
17 Könsfördelning läsår 2020/21: Habilitering 42 procent kvinnor och 58 procent män, elevhem 48 procent kvinnor och 52 procent män. Könsfördelning läsår 

2019/20: Habilitering 41 procent kvinnor och 59 procent män, elevhem 48 procent kvinnor och 52 procent män.
18 2020: 37 verksamheter fick bidrag. 5 888 elever fick sjukhusundervisning.
19 2019: 9 095 elever fick sjukhusundervisning.

Den årliga verksamhetsuppföljningen av elevhem 
och habilitering visade att huvudmännen förbätt-
rade verksamheterna utifrån kvalitetskraven i 
anvisningarna. Elevhemsverksamheterna rappor-
terade bland annat förbättringar för anpassade 
lokaler. De redovisade också att personalen deltog 
i kompetensutveckling om elevernas funktionsned-
sättningar och rättigheter. Habiliteringsverksamhe-
terna uppgav bland annat att de stärkt insatserna 
för elevernas delaktighet i habiliteringen. Både 
elevhem och habilitering uppgav att elevernas fri-
tidsaktiviteter förändrades på grund av pandemin. 
De rapporterade att det var svårt att stödja och 
erbjuda aktiviteter i grupp. I stället genomfördes 
aktiviteter för individer. 

Särskilda insatser inom skolområdet
De stödinsatser som bidraget finansierar gav stöd 
till vissa elever i form av sjukhusundervisning, 
anpassad undervisning eller förberedande studier. 
Bidrag beviljades också för utvecklingsprojekt som 
gagnar barn och elever med funktionsnedsättning. 

Särskild undervisning på sjukhus 
35 verksamheter fick bidrag för att bedriva sär-
skild undervisning på sjukhus för totalt 7009 elev-
er. Antalet verksamheter som fick bidrag minskade 
något jämfört med 2020, medan antalet elever 
ökade.18 Men antalet elever nådde inte upp till 
samma nivåer som 2019.19 Verksamheterna upp-
gav i sina redovisningar att pandemin påverkade 
elevunderlaget på sjukhusen och förutsättningarna 
att bedriva sjukhusundervisning. Av de elever som 
tog del av sjuhusundervisning var 56 procent flick-
or eller kvinnor och 41 procent pojkar eller män. 
Flickor var framför allt överrepresenterade inom 
vårdformerna BUP och behandlingshem. Fördel-
ningen liknar i stort sett tidigare år.
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Regionala utbildningsinsatser 
22 verksamheter, varav en bedrev förberedande 
studier för elever med grav synnedsättning, fick 
bidrag för att bedriva regionala utbildningsinsatser 
för totalt 1 128 elever.  Det var något fler elever än 
202020 men skillnaden var inte anmärkningsvärt 
stor. Vi kan se att det var en större andel pojkar 
(57 procent) än flickor (43 procent) som tog del av 
insatserna. Fördelningen liknar i stort tidigare år.

Utvecklingsprojekt 
191 utvecklingsprojekt beviljades bidrag 2021, 
vilket var en ökning jämfört med 2020.21

En del av bidragen till utvecklingsprojekt rik-
tade sig till huvudmän som hade ett stort behov 
av stöd eller som ville utvecklas inom områden 
som myndighetens samverkanskontor utredde och 
föreslog som prioriterade. Under 2021 prioriterade 
vi bidrag till utvecklingsprojekt som riktade sig 
till målgruppen barn eller elever med synnedsätt-
ning eller blindhet samt utvecklingsprojekt inom 
kommunal vuxenutbildning. Under 2021 bevilja-
des 90 sådana projekt. De prioriterade projekten 
hade en kortare projekttid och ett maxbelopp som 
ledde till lägre kostnader än i ordinarie projekt. 
Det resulterade i att vi kunde bevilja bidrag till fler 
utvecklingsprojekt 2021 än 2020.

Vissa utvecklingsprojekt kunde särskilt väljas 
ut och genomfördes med både bidrag och pro-
jektstödjare. Åtta utvecklingsprojekt beviljades 
bidraget särskilda insatser på skolområdet (SIS) i 
kombination med stöd från SPSM i själva projekt-
genomförandet under 2021, vilket var en ökning 
jämfört med 2020.22 

20 2020: 1 045 elever.
21 2020:130 beviljade utvecklingsprojekt.
22 5 utvecklingsprojekt beviljades SIS-bidrag i kombination med stöd från SPSM i själva projektgenomförandet under 2020.
23 2020:41 procent.
24 2019: 55 procent pojkar/män, 44 procent flickor/kvinnor, 1 procent annan könstillhörighet. 2019: 52 procent var pojkar/män och 44 procent flickor/kvinnor,  

1 procent annan könstillhörighet.
25 58 procent i de aktuella projekten 2020 beskriver att de arbetat med jämställdhet, i jämförelse med 49 procent 2019.

I uppföljningen av 2020 års projekt uppskatta-
de 45 procent av projektgrupperna att de nåd-
de samtliga uppsatta mål och 55 procent att de 
delvis uppnådde sina uppsatta mål. Andelen som 
uppskattade att de nådde samtliga mål ökade lite 
jämfört med 2019.23 I de allra flesta projekten (88 
procent) involverades projektets målgrupp på olika 
sätt. Målgruppens involvering handlade främst om 
att barn och elever intervjuades, deltog i enkäter, 
workshops eller utvärderingar. Nästan alla pro-
jektgrupper angav att projektet ledde till att sko-
lan förändrade sina arbetssätt. Majoriteten av de 
genomförda projekten genomfördes i grundskolan 
och förskoleklass, huvudsakligen i kombination 
med varandra eller i kombination med till exempel 
fritidshem. Många projekt riktade sig till mål-
grupper med en kombination av olika funktions-
nedsättningar men med ett särskilt fokus, som till 
exempel tillgänglighet utifrån tal- och språksvårig-
heter. Redovisande projektgrupper uppskattade att 
sammanlagt drygt 8 000 barn och elever gagnades 
av projekten 2020. Vi såg att en något större del 
av anslaget gick till att utveckla verksamheten för 
pojkar eller män med funktionsnedsättning jäm-
fört med flickor eller kvinnor med funktionsned-
sättning, i likhet med tidigare år.24 Samtidigt ökade 
antalet projekt som uppgav att de arbetar med 
läroplanens jämställdhetsmål jämfört med 2020.25
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Fritidshemmet blev tryggare  
för elever med språkstörning

Ett exempel på ett utvecklingsprojekt är Kom-
munikation på lika villkor som genomfördes 
under 2021 i grundskolan Prolympia i Gävle 
med hjälp av bidrag och projektstödjare från 
SPSM. Målet var att eleverna med språkstör-
ning skulle känna sig tryggare på fritidshemmet 
och att de skulle kommunicera på sina villkor. 
Samtidigt skulle personalens kompetens om 
språkstörning i F–3 förbättras.

Projektledarna hade regelbundna träffar med 
SPSM. Diskussionerna utgick från vårt studie-
paket Språkstörning. Uppföljningen visar att 
projektet bidrog till att fritidshemmet blev mer 
tillgängligt för eleverna. Strukturen i övergång-
ar, information och kommunikation blev tydli-
gare. Eleverna kommunicerade friare utan stöd 
av vuxna och använde sig av de hjälpmedel för 
kommunikation som fanns tillgängliga. 

Bidrag till vissa studier
Bidrag till vissa studier stärker de ekonomiska för-
utsättningarna för deltagare med funktionsnedsätt-
ning och deras anhöriga i samband med kortare 
studier. Bidraget fungerar även som studiefinansie-
ring för studerande inom kommunal vuxenutbild-
ning som särskild utbildning. 

1 429 deltagare med funktionsnedsättning eller 
anhöriga till personer med funktionsnedsättning 
fick bidrag under kortare studier 2021. Antalet 
deltagare på kortare kurser ökade jämfört med 
2020 då pandemin fick en stor påverkan på kurs-
utbudet. Men antalet deltagare var avsevärt färre 
jämfört med 2019.26 Majoriteten av deltagarna i 
kortare studier var kvinnor (61 procent), i likhet 
med tidigare år. Många korta kurser som anordna-
des av folkhögskolor och studieförbund ställdes in 
under första halvåret på grund av pandemin. Un-
der andra halvåret kom fler utbildningsanordnare 

26 Antal deltagare med bidrag på kortare kurser 2020: 928 deltagare, 2019: 5 294 deltagare.
27 Elever med bidrag inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning 2020:122 studerande, 2019: 135 studerande.
28 Antalet kursdeltagare på folkhögskola som har fått stöd av stödperson 2020: 9 928 deltagare, 2019: 11 897 deltagare.
29 Deltagarveckor är ett mått på kursomfattning som används inom folkhögskolan. Deltagarveckor räknas ut genom att multiplicera antalet deltagare på en kurs med 

antalet kursdagar och dividera detta med fem.

igång med sin kursverksamhet, men fortfarande i 
liten skala jämfört med 2019. 

133 studerande inom kommunal vuxenutbild-
ning inom särskild utbildning fick bidrag under 
sina studier. Antalet elever som tog emot bidraget 
ökade jämfört med 2020 och låg på samma nivå 
som innan pandemin.27 När det gällde studerande 
inom kommunal vuxenutbildning som särskild 
utbildning, var det något fler kvinnor än män som 
var bidragsmottagare (56 procent kvinnor, 44 
procent män). 

Särskilt utbildningsstöd
Bidrag till särskilt utbildningsstöd finansierar olika 
stödinsatser och stödpersoner för kursdeltagare 
och studerande med funktionsnedsättningar på 
folkhögskola, universitet och högskola. Producera-
de studiematerial ger anpassat stöd till elever med 
synnedsättning inom studieförbund och folkhög-
skola. 

126 folkhögskolor fick bidrag för särskilt 
utbildningsstöd. 10 991 kursdeltagare med funk-
tionsnedsättning fick stöd av en stödperson. Det 
innebar en ökning av antalet deltagare jämfört 
med 2020 men en minskning jämfört med 2019.28 
Däremot ökade antalet genomförda deltagarveck-
or.29 Det tyder på att de deltagare som fick stöd av 
en stödperson gick långa kurser i högre utsträck-
ning.

Flera folkhögskolor uppgav att deltagarna 
med funktionsnedsättning hade en mer komplex 
problematik än tidigare, vilket medförde att kost-
naderna för stöd av till exempel en stödperson 
ökade. Deltagare i gruppen med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar var den största gruppen 
inom folkhögskolan. De ökade påtagligt i antal 
samtidigt som andra grupper låg på samma nivåer 
eller minskade de senaste åren.

16 högskolor och universitet tog del av bidrag 
för särskilt utbildningsstöd. 2 823 studenter med 
rörelsehinder, neuropsykiatrisk eller psykisk funk-
tionsnedsättning, fick stöd i sina studier. 
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Stödet var mentor, anteckningsstöd eller förflytt-
ningsstöd. Antalet studenter som fick stöd via bi-
draget till universitet och högskolor ökade med 43 
procent jämfört med 2020.30 Det ansökta beloppet 
ökade kraftigt jämfört med 2020. Enligt lärosätena 
berodde det på att det var fler studenter som be-
hövde ett mer omfattande stöd. Kostnadstäckning-
en för bidraget blev drygt 45 procent. De senaste 
åren låg kostnadstäckningen på cirka 70 procent. 

68 procent av de studerande som fick stöd på 
universitet och högskola var kvinnor. Bland de 
studerande som fick stöd av en stödperson på folk-
högskolor var fördelningen jämnare (53 procent 
kvinnor). Det stämde väl överens med fördelningen 
tidigare år.  

1 717 anpassade studiematerial producerades 
till elever med synnedsättning inom studieförbund 
och folkhögskola vilket var något mer än 2020.31

I samband med handläggningen av bidrag till 
folkhögskolorna har vi även uppdraget att hand-
lägga det förstärkningsbidrag som Folkbildnings-
rådet sedan beslutar om och betalar ut. Folkbild-
ningsrådet är också en viktig samarbetspartner i 
arbetet att kontinuerligt följa folkhögskolornas 
utveckling. 

Strategi språkstörning är ett exempel på 
ett brett specialpedagogiskt stöd 
Projektet Strategi språkstörning påbörjades 2019 
och avslutas i början av 2022. Projektets syfte var 
att öka det specialpedagogiska stödet till huvud-
män och skolor samt att säkerställa ett likvärdigt 
och systematiskt stöd över hela landet. Projektet 
genomfördes i fem delprojekt, varav vissa byggde 
på varandra. 

Under hösten 2019 lanserades Studiepaket 
språkstörning, ett webbaserat fortbildningsma-
terial för förskola, grundskola samt gymnasium 
och vuxenutbildning. Studiepaketet är tänkt för 
kollegialt lärande inom arbetslaget och ska ledas 
av personal i den egna verksamheten. För att stu-
diepaketet också ska passa den som ville fortbilda 
sig enskilt konverterades innehållet i studiepaketet 
till baskurser med kursansvariga rådgivare. Dessa 
kurser lanserades i februari 2020 och fick ett högt 
deltagarantal. 

30 Antalet studenter som fått stöd via bidraget till universitet och högskolor 2020: 1 980 studenter. 2019: 1 639 studenter.
31 2020: 1 535 anpassade studiematerial, 2019: 2 490 anpassade studiematerial.

Ett delprojekt som avslutades 2021 var medel 
riktade till utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojek-
ten skulle vara klassrumsnära och leda till kon-
kreta råd och lärdomar om lärsituationen, gärna 
ämnesinspirerade. Projekten beviljades medel för 
genomförande och för att sprida sina erfarenheter. 
Urvalet baserades bland annat på projektägarnas 
grundkunskap inom området språkstörning. Pro-
jektägarna hade tidigare gått vår fördjupningskurs. 
Projektledningen fick kontinuerligt råd och stöd av 
våra projektstödjare. Ett av utvecklingsprojekten 
gick ut på att höja personalens kompetens med 
hjälp av studiepaketet om språkstörning. Ett annat 
projekt resulterade i att kommunen tillsatte en 
tjänst som ett centralt stöd till rektorer för elever 
med generell språkstörning i grundskolan.

Vi producerade också ett stödmaterial i språk-
störning för ämneslärare i matematik, ett i ämnet 
samhällskunskap, fem poddavsnitt om språkstör-
ning och översatte skriften Arbeta med språkstör-
ning i förskola och skola. Sammantaget resulterade 
projektet i ett omfattande stöd om språkstörning. 
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Återrapportering av regeringsuppdrag

Under 2021 samverkade vi med Skolverket i flera uppdrag. Dessutom 
återrapporterade vi en uppföljning av analyser och insatser för att utveckla 
folkhögskolornas lärmiljöer.

Förnyat uppdrag att svara för genomför-
andet av fortbildning i specialpedagogik 
U/2019/04371 S
Skolverket och SPSM har ett gemensamt uppdrag 
(2019-12-19 U2019/04371/S) att ansvara för 
genomförandet av kompetensutvecklingsinsatsen 
Specialpedagogik för lärande. Specialpedagogik för 
lärande handlar om att stärka den specialpedago-
giska kompetensen generellt i skolan. Målet är att 
fler barn och elever ska få möjlighet att utvecklas 
så långt som möjligt för att nå skolans mål och 
kunskapskrav. Uppdraget ska redovisas till utbild-
ningsdepartementet senast den 15 oktober 2023.

Det breddade uppdraget innebär att förskollä-
rare och övrig personal i förskolan, lärare i för-
skoleklass, grundskolan, sameskolan, utbildning 
vid särskilda ungdomshem, gymnasieskolan och 
kommunal vuxenutbildning kan ta del av utbild-
ningsmoduler anpassade till målgrupperna. Enligt 
uppgift från Skolverket deltog 14 000 lärare och 
förskolepersonal och 1 100 handledare under hös-
ten 2021.

Under 2021 tog vi fram ett stödmaterial tillsam-
mans med Skolverket för att underlätta rektorers 
och skolchefers arbete med kompetensutbild-
ningsinsatsen. Vi startade också forskningscirklar 
för forskare och 18 rektorer för förskolan. De ska 
utveckla kunskap om rektorns betydelse för  
skolutveckling.

Uppdrag att genomföra stödjande insatser 
avseende en garanti för tidiga stödinsatser
Tillsammans med Skolverket fortsatte vi att er-
bjuda stödjande insatser avseende garantin för 
tidiga stödinsatser (jfr U2018/02959). Skolverket 
är samordnande myndighet för uppdraget som ska 
redovisas till utbildningsdepartementet senast den 
16 december 2022. 

Under 2021 handlade arbetet framför allt om 
att informera om de stödmaterial som publicerats 
och att erbjuda stöd och inspiration till skolorna i 
deras arbete med att uppfylla garantin.

Under 2021:

• gav vi huvudmän möjlighet att söka medel och 
stöd från oss. Medlen ska ges till utvecklings-
projekt under 2022 för Läsa, skriva, räkna – en 
garanti för tidiga stödinsatser. Vi genomförde 
ett webbinarium för att informera och inspirera 
utvalda kommuner och fristående skolor att ta 
del av satsningen

• genomförde vi tre olika kampanjer i sociala 
medier tillsammans med Skolverket. Kampan-
jerna lyfte tre av de stödmaterial som är riktade 
till rektorer, specialpedagoger, speciallärare och 
lärare i förskoleklass till årskurs tre

• genomförde vi tre webbinarier tillsammans med 
Skolverket för att ge stöd och inspiration till det 
systematiska arbetet med att utforma undervis-
ningen utifrån garantin. Målet var att deltagarna 
skulle nå en ökad medvetenhet om hur de kan 
synliggöra, analysera, utforma och följa upp 
undervisningen.
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Återrapporteringskrav avseende anslag 14:4 inom utgiftsområde 17: Uppföljning av 
analyser och insatser för att utveckla folkhögskolornas lärmiljöer

32 2020 fördelade vi 945 tkr till 39 skolor.
33 2020 genomfördes 57 kompetensutvecklingsinsatser. Totalt ca 1000 personer tog del av insatserna.
34 2020 uppskattade folkhögskolorna att 93 procent av de genomförda insatserna helt eller delvis lett till en utveckling av lärmiljön för deltagare med funktionsned-

sättning.

Inom anslaget särskilt utbildningsstöd finns möj-
lighet att fördela bidrag för analys och utveck-
ling av folkhögskolornas lärmiljöer för deltagare 
med funktionsnedsättning. Sedan 2019 har 
folkhögskolor haft möjlighet att söka bidrag för 
kompetensutveckling för att utveckla lärmiljön. 

Under 2021 fördelade vi 1 249 tkr till 49 
folkhögskolor. Antalet folkhögskolor och utbe-
talade bidrag ökade under 202132 trots att flera 
skolor inte kunde genomföra de kompetensut-
vecklingsinsatser de planerat på grund av pande-
min. 

I uppföljningen av fördelat bidrag 2021 
uppskattade folkhögskolorna att 100 pro-
cent av de genomförda insatserna helt eller 
delvis ledde till en utveckling av lärmiljön.

Samtliga bidrag användes till kompetensutveck-
lingsinsatser för att öka kunskapen hos den per-
sonal i folkhögskolan som möter deltagare med 
funktionsnedsättning. Folkhögskolorna genom-
förde sammanlagt 68 kompetensutvecklingsin-
satser med hjälp av utvecklingsbidraget. Totalt 
tog cirka 1 100 personer del av insatserna, varav 
några kan ha deltagit i flera insatser. Antalet 
insatser och personal som tog del av insatserna 
ökade jämfört med tidigare år.33 

Det var främst lärare, men även stödpersoner, 
ledning och övrig personal som tog del av insat-
serna. I sina analyser av den egna lärmiljön angav 
folkhögskolorna att en allt större del av deltagar-
gruppen hade neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar, att den psykiska ohälsan ökat bland delta-
garna, att deltagarna hade svårt att strukturera sin 
vardag och att många upplevde stress kopplat till 
sin funktionsnedsättning. Enligt folkhögskolorna 
påverkade detta samtliga personalgrupper som 
därför efterfrågade kompetensutveckling för att 
kunna vara ett bättre stöd.

De flesta insatserna handlade om att öka folk-
högskolornas förmåga att bemöta och skapa goda 
förutsättningar för deltagare med neuropsykiatris-
ka funktionsnedsättningar. Övriga insatser hand-
lade om att stärka personalens kompetens inom 
matematiksvårigheter, psykisk ohälsa och samtals-
metodik. 

I uppföljningen av de bidrag som fördelades 
2021 uppskattade folkhögskolorna att 100 
procent av de genomförda insatserna helt eller 
delvis lett till en utveckling av lärmiljön för 
deltagare med funktionsnedsättning. Det är en 
ökning jämfört med föregående år.34 Folkhög-
skolorna beskrev att insatserna ledde till bättre 
förståelse, bättre stöd samt praktiska föränd-
ringar vad gäller undervisning och övrig lärmil-
jö för deltagare med funktionsnedsättning.
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Kostnader specialpedagogiskt stöd

Tabell 9. Kostnader specialpedagogiskt stöd, tkr.

 2019 2020 2021
Specialpedagogiska insatser  
Specialpedagogisk 
rådgivning 202 983 200 299 177 577
Extern kompetens- 
utveckling inkl. stödmtrl. 95 735 91 340 100 789
Specialpedagogiska 
utredningar 26 148 22 159 31 544
Summa 324 866 313 798 309 910
  
Läromedel 
Egen utveckling och 
anpassning 60 180 63 834 75 699
Läromedelsinformation 6 723 6 624 7 494
Främjande och 
produktionsstödsarbete 8 646 8 605 10 490
Summa 75 549 79 063 93 683
  
Statsbidrag
Viss föräldrautbildning 
i teckenspråk   2 104 2 336 1 871
Statligt stöd till särskild ut-
bildning i gymnasieskolan/ 
Omvårdnadsinsatser   1 578 3 115 2 673
Särskilda insatser inom 
skolområdet   8 944 7 982 15 506
Bidrag till vissa studier   2 280 1 947 2 139
Särskilt utbildningsstöd   2 631 4 088 4 545
Summa 17 537 19 468 26 734
   
TOTALT 417 952 412 329 430 327

Jämförelsetal för 2019 och 2020 har korrigerats efter kvalitetssäk-
ring av fördelningsmodell. Korrigering har dock endast skett inom 
respektive område, delsummor och totalbelopp är oförändrade.

Analys av kostnadsutveckling 
Verksamhetsområdets totala kostnader ökade i 
jämförelse med tidigare år och det var lärome-
dels-  samt statsbidragsverksamheten som stod för 
ökningen. 

Inom det specialpedagogiska stödet bidrog för-
ändrade arbetssätt till en minskning av kostnader-
na. Detta i kombination med pandemin skapade 
utrymme att arbeta mer proaktivt och möta behov 

på andra sätt än enbart genom specialpedagogisk 
rådgivning. Kostnaderna för extern kompetensut-
veckling inklusive stödmaterial ökade i jämförelse 
med tidigare år. En förklaring är att det genom-
fördes särskilda utvecklingssatsningar inom den 
externa kompetensutvecklingen under 2021 både 
avseende organisation och arbetssätt. Arbetet med 
att digitalisera kursutbudet innebar att vi nådde ut 
till fler kursdeltagare än tidigare.

Kostnaderna för läromedel ökade generellt 
inom alla områden. Kostnaderna för att producera 
digitala och tillgängliga läromedel ökar årligen, vil-
ket påverkar både vår egen produktion såväl som 
externa förlag som ansöker om produktionsstöd. 

Inom statsbidragsverksamheten ökade tiden 
som lades på hantering av anslaget särskilda 
insatser inom skolområdet avsevärt i jämförelse 
med tidigare år. Den huvudsakliga förklaringen var 
att ett nytt arbetssätt togs fram under 2020 och 
effekten syntes under 2021. Det nya arbetssättet 
innebar att vi gav ett utökat stöd till skolhuvud-
män som ansökte om statsbidrag inom anslaget 
och därmed använde mer tid och resurser till den 
hanteringen. 

Enligt 3 kap. 1§ Förordningen om årsredovis-
ning och budgetunderlag ska myndigheter redovisa 
antal och styckkostnad för handläggning av ären-
deslag som omfattar ett stort antal ärenden. Vi har 
valt att inte redovisa en styckkostnad per ärende 
då mängden ärenden inom de olika anslagen varie-
rar stort, liksom hantering och bedömning av de 
olika bidragen inom respektive anslag. Vår bedöm-
ning är att styckkostnad i detta sammanhang på 
grund av de stora olikheterna inte skulle bidra till 
en rättvisande bild av verksamheten.
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Specialskola
Våra målgrupper och specialskolor

Vårt ansvar är att erbjuda utbildning i specialskola, förskoleklass och fritids-
hem för våra målgrupper i hela landet. Elever som tillhör någon av special-
skolans målgrupper kan ansöka om att få sin utbildning hos oss. Lärmiljön i 
våra skolor ger eleverna möjlighet att vara delaktiga och att utvecklas.

I specialskolan läser eleverna enligt specialskolans 
läroplan och kursplaner. De elever som behöver, 
har möjlighet att läsa enligt grundsärskolans kurs-
planer. Alla våra skolor har elevhälsoteam. I vissa 
skolor är elevhälsoteamet förstärkt med exempelvis 
logoped och fysioterapeut för att tillgodose elev-
ernas behov. För elever som bor långt från någon 
av våra skolor, erbjuder vi boende under veckorna. 
Utbildning, elevens resor och boende kostar inget 
för elevens familj.

Utåtriktad utbildning  
i svenskt teckenspråk 
Genom fjärrundervisning och utbildning på plats i 
någon av våra specialskolor, erbjuder vi utbildning 
i svenskt teckenspråk till 

• elever som är döva eller har hörselnedsättning 
och som går i andra skolformer 

• syskon till döva eller hörselskadade barn och 
barn till hörselskadade eller döva föräldrar 
(CODA, Children Of Deaf Adults). 

Umeå

Härnösand

Örebro

Vänersborg

Lund

Stockholm

Regionala skolor
Östervångsskolan, Vänerskolan, Birgittaskolan, 
Manillaskolan och Kristinaskolan.
Elever som är döva eller har hörselnedsättning.

Ekeskolan
Elever med synnedsättning och ytterligare 
funktionsnedsättning. 
Tar emot elever från hela landet.

Åsbackaskolan
Elever som är döva eller har hörselnedsättning i 
kombination med utvecklingsstörning och elever 
med medfödd eller tidigt förvärvad dövblindhet.
Tar emot elever från hela landet.

Hällsboskolorna
Elever med grav språkstörning.
Tar emot elever från hela landet.
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Chefen för verksamhetsområdet har ordet

Förutom att klara vårt uppdrag i en pandemi, utvecklade vi också kvaliteten 
i vår undervisning, våra fritidshem, elevboenden och annan verksamhet. 
Att se våra elevers utveckling, deras frimodighet och självkänsla berör. Att 
möta medarbetare som dagligen, och i år under så exceptionella förhållan-
den, professionellt och skickligt tar sitt ansvar att stödja våra elevers ut-
veckling och lärande, gör mig stolt! 

Alla hade vi väl hoppats på att pandemin skulle 
ta slut och att läget skulle återgå till det normala 
under 2021. Så blev det inte. Jag tycker att spe-
cialskolan klarade av situationen väl trots dessa 
förutsättningar. Mycket tack vare allas vilja och 
ambition att göra sitt yttersta för att verksamheten 
skulle hålla en god kvalitet. Medarbetarna hade 
periodvis en mycket hög arbetsbelastning. Sjuk-
frånvaron innebar stora påfrestningar för våra 
verksamheter.

Undervisningstiden med behöriga lärare höll sig 
trots detta på ungefär samma nivå som 2020. Det 
tyder på att vi lyckades bevara förutsättningarna 
för en undervisning av god kvalitet i ett utmanan-
de läge. 

Fokus på elevers inflytande och våra insatser för 
att möta elevers rättigheter stärktes 2021. Genom 
arbetet med rättighetsbaserad skola och prövning 
av barns bästa togs viktiga steg. I resultatet av vår 
elevenkät visade det sig att trivseln i fritidshem-
men ökade och att resultatet för elevernas trygghet 
i princip var oförändrat. Däremot var det inte 
tillräckligt många elever som upplevde att de fått 
vara med och planera sitt skolarbete, så där kvar-
står ett tydligt utvecklingsområde.  

2021 hade vi fler avgångselever med gymnasie-
behörighet vid läsårets slut än i prognosen för året. 
Det är ett resultat av våra elevers målmedvetna 
jobb och ett kompetent och erfaret stöd av vår per-
sonal. Även om det inte ledde till samma nivå som 
resultatet 2020 ser vi att vi blir allt bättre på att 
ge våra elever tidiga stödinsatser. Med det menas 
vanligtvis insatser mellan förskoleklass och årskurs 
4. Hos oss betyder det också insatser så tidigt som 
möjligt när eleven börjar hos oss. Många elever 
kommer till oss senare än årskurs 4. I 2021 års av-
gångsklass började till exempel mer än 50 procent 

av eleverna som ingår i betygsstatistiken hos oss i 
årskurs 5 eller senare. 

Under 2021 fokuserade vi på att 

• vår undervisning, våra fritids och våra elevbo-
enden skulle vara öppna och hålla god kvalitet, 
trots en pågående pandemi 

• stärka våra elevers möjligheter till inflytande och 
kunskap om rättigheter 

• ta tillvara digitaliseringens möjligheter för våra 
målgrupper. 

Vi kommer att fortsätta det målinriktade arbetet 
med att förbättra kvaliteten i våra verksamheter. 
Det ger våra elever ännu bättre förutsättningar att 
nå sina kunskapsmål. Vi menar allvar med att sätta 
eleven i centrum!

Per Ekström 
Verksamhetsområdeschef, Specialskola
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Språk och kommunikation

Specialskolan kombinerar rätten till språk med rätten till en likvärdig ut-
bildning för elever med funktionsnedsättning. Vårt uppdrag är att möta 
elevers behov av språk, kommunikation och utbildning där grundskolan och 
grundsärskolan inte räcker till. Eleverna lär sig att använda verktyg som ger 
dem nya möjligheter att utveckla sina kunskaper och förmågor.

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

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

Vi bedömer språknivån1 för medarbetare med 
svenskt teckenspråk som andraspråk med hjälp 
av intervjutestet Bedömning i svenskt teckenspråk 
som andraspråk för personal. Under 2021 genom-
förde vi 28 (52) intervjutester med medarbetare 
på de tvåspråkiga specialskolorna. Eftersom vi 
pausade bedömningarna under våren på grund av 
pandemin, var det bara hälften av vad vi planerade 
att genomföra. Totalt har 185 (157) intervjutester 
genomförts sedan starten 2018. Resultatet av be-
dömningen visade att av de 185 som hittills testats 
nådde 63 (65) procent av pedagogisk personal 

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

och 64 (62) procent av övrig personal vår lägst 
rekommenderade språknivå i svenskt teckenspråk. 
Utöver detta hade ett stort antal medarbetare på 
skolorna teckenspråk som förstaspråk.  

För att medarbetare ska nå de språknivåer vi 
fastställt för olika yrkeskategorier genomför vi 
olika typer av kompetensutveckling. En del görs 
i samarbete med Stockholms universitet. 2021 
gick sju (nio) medarbetare grundkursen i svenskt 
teckenspråk på universitetet. Totalt fram till 
höstterminen 2021 har 42 (42) medarbetare gått 
utbildningen på någon av de tre nivåerna. Utöver 
utbildningen på Stockholms universitet genomförs 
fortbildning även på folkhögskolor och på arbets-
platsen med anställda lärare.

Tvåspråkighet och grundsärskolans  
kursplaner 
Undervisningen på Åsbackaskolan är upplevelseba-
serad. Skolan finns för elever som är döva eller har 
en hörselnedsättning i kombination med utveck-
lingsstörning samt elever med medfödd eller förvär-
vad dövblindhet. Svenskt teckenspråk är det gemen-
samma språket. Språket kompletteras också med 
alternativ kompletterande kommunikation (AKK). 
Det förstärker elevens förmåga till kommunikation 
genom verktyg som exempelvis tecken eller bilder. 

Undervisningen läggs upp utifrån teman som 
binder samman ämnen och ämnesområden till en 
helhet för eleven. Under 2021 var hösten och tra-
ditioner teman. Vi arbetar med att utveckla elevers 
sociala samvaro, samspel och kommunikation i 
en teckenspråkig miljö. På så sätt ger vi eleverna 
förutsättningar att lära och utvecklas för ett så 
självständigt liv som möjligt.
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Språkstöttande och  
språkutvecklande lärande 
På Hällsboskolorna, som är skolor för elever med 
grav språkstörning, erbjuds undervisning med 
språket i centrum. Eleverna får utveckla sin kom-
munikativa förmåga och sitt språk i samspel med 
andra. Medarbetarna har särskild kunskap, kom-
petens och bred erfarenhet av språkutvecklande 
och språkstöttande undervisning. 

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

Språkstöttande arbetssätt fokuserar på insatser, 
strategier och verktyg av mer kompensatorisk art. 
För elevens språkutveckling är det viktigt att ha 
tillgång till språkstöttande insatser i alla situatio-
ner. Det gäller både i lärandet och i andra skolsitu-
ationer som till exempel i möten med elevhälsan, 
på rasterna, i boendet och på fritiden. 

Eleverna får de bästa förutsättningarna för 
lärande när kunskapsinhämtning och språkutveck-
ling sker parallellt. 

Orientering och förflyttning, punktskrift 
och taktilt lärande på schemat 
Ekeskolan är en skola för elever med synnedsätt-
ning i kombination med ytterligare funktions-
nedsättning. Här får eleverna tillgång till en syn-
anpassad undervisning. Eleverna får bland annat 
utbildning i orientering och förflyttning, läs- och 
skrivinlärning på punktskrift och i taktilt lärande. 
De får lära sig att använda dessa verktyg både för 
sin kunskapsutveckling och i sin personliga utveck-
ling. Det kan till exempel handla om att utveckla 
sin förmåga att uttrycka sinnesstämningar och 
känslouttryck med hjälp av musik. 

Medarbetarna på Ekeskolan har särskild komp-
tens om synnedsättning. De vet hur elevernas 
lärande påverkas av synnedsättning i kombination 
med ytterligare funktionsnedsättningar. Med sin 
kompetens ger medarbetarna eleverna förutsätt-
ningar för kommunikation, samspel och lärande i 
en trygg miljö. Eleverna får dessutom möjlighet att 
stärka sin identitet, självkänsla och sociala gemen-
skap. 
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Elever som tillhör någon av specialskolans mål-
grupper kan ansöka om att få sin utbildning hos 
oss. Antalet ansökningar till specialskolan minska-
de jämfört med 2020. Den ökning som vi såg 2019 
berodde bland annat på att sista ansökningsdatum 
flyttades från januari 2020 till november 2019. Av 
det totala antalet ansökningar har andelen ansök-
ningar till de nationella skolorna ökat något under 
de tre senaste åren. Om eleven inte antas tar vi 
kontakt med elevens skola. Skolan erbjuds special-
pedagogiskt stöd för att anpassa sin undervisning 
för eleven.  

Figur 17. Antal ansökningar till specialskolan.

Antalet inkomna ansökningar helår 2021, utan hänsyn taget till när 
skolstart önskats. Källa: W3D3

Figur 18. Fördelning flickor och pojkar, ansökningar.

Det är i stort sett samma fördelning mellan flickor 
och pojkar som söker och som antas till årskurs 
1–10. 73 procent av ansökningarna till Hällsbo-
skolorna gäller pojkar. För övriga ansökningar 
är antalet flickor och pojkar detsamma. Att fler 
pojkar söker till Hällsboskolorna kan bero på att 
diagnosen språkstörning är vanligare för pojkar 
än för flickor. Språkstörning är också upp till tre 
gånger vanligare för pojkar än för flickor hos elev-
er med ytterligare funktionsnedsättningar, som till 
exempel adhd.2 

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Utbildning för rörelsehindrade ungdomar 
(Rh-anpassad utbildning) 
Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten finns ett oberoende beslutsorgan: Nämnden för mottagande i specialskolan och för 
Rh-anpassad utbildning. Nämnden agerar utifrån vår instruktion och skollagen när de bedömer om eleven tillhör specialskolans 
målgrupp. De fattar beslut om eleven ska tas emot i någon av våra specialskolor. Besluten kan överklagas. Om eleven önskar 
fortsätta från förskoleklass till årskurs 1 i specialskolan behövs det en ny ansökan och ett nytt beslut. Det beror på att specialsko-
lan årskurs 1–10 är en annan skolform.

Antagning till Rh-anpassad utbildning (anpassad utbildning för personer med svåra rörelsehinder)
Nämnden fattar också beslut om antagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och andra frågor om rätt till 
sådan utbildning. Totalt antal fattade beslut avseende ansökningar till Rh-anpassad utbildning var 29 stycken 2021 (31, 36). Av 
de 29 besluten var 5 stycken beslut om avslag (9, 3). De flesta av avslagen beror på att eleven inte bedömts ha ett svårt rörelse-
hinder och därför inte anses tillhöra målgruppen för Rh-anpassad utbildning.
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årskurs 1–10. 

Källa: Inrapportering till SCB

Antalet inskrivna elever i specialskolan ökade med 
29 elever mellan 2020 och 2021. De nationella 
skolorna står för ökningen. Regionskolorna uppvi-
sade ett oförändrat elevantal totalt. Tre regionsko-
lor ökade sitt elevantal. Störst ökning hade Bir-
gittaskolan. Manillaskolan och Östervångsskolan 
minskade sitt elevantal något. 

Figur 20. Fördelning flickor och pojkar elever  
årskurs 1–10.

Källa: Inrapportering till SCB

Under åren 2019 till och med 2021 ökade antalet 
pojkar lite. Vi bedömer att ökningen beror på att 
fler pojkar söker till specialskolan.

Lärares behörigheter  
(endast tillsvidareanställda)
Den 31 december hade myndigheten 246 (240) 
tillsvidareanställda lärare. Av dessa var 178 (173) 
legitimerade lärare och 45 (43) legitimerade speci-
allärare. 23 (24) av de tillsvidareanställda lärarna 
saknade legitimation. I dessa 23 räknas anställda 
in som har en annan befattning i sin tillsvidarean-
ställning och som under året arbetade som lärare. 

Figur 21. Fördelning tillsvidareanställda lärares behörigheter.

Källa: UBW och Extens

Undervisningstid med behöriga lärare års-
kurs 1–10 (oberoende av anställningsform) 
Vår målsättning är att våra elever ska få undervis-
ning av behöriga lärare. Det är också vår ambition 
att en stor andel av lärarna ska vara speciallärare 
med inriktning på våra målgrupper. Detta beaktas 
vid rekryteringar och kompetensutvecklingsinsatser. 
Under hösten 2021 studerade 14 av våra lärare till 
speciallärare. 

Elever i årskurs 1–10 fick under 2021 under-
visning av 308 (309) medarbetare. Av dessa var 
249 (246) legitimerade lärare, varav 48 (48) med 
legitimation som speciallärare. 59 (63) medarbe-
tare inklusive visstidsanställda, saknade lärarle-
gitimation och räknas därmed som obehöriga att 
undervisa. Våra elever i årskurs 1–10 fick 84 (81) 
procent av undervisningstiden med legitimerad 
lärare eller speciallärare. Trots att pandemin kan 
ha bidragit till att skolan behövt ta in obehöriga 
vikarier, var ändå undervisningstiden av behöriga 
lärare i princip densamma. Det bedömer vi som ett 
gott resultat. 
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Figur 22. Fördelning av tid i undervisning  
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Källa: UBW och Extens

Kunskapsutveckling
Varje individs utveckling och framsteg är en del 
av specialskolans samlade resultat. Utbildningens 
kvalitativa resultat och mervärdet för eleverna be-
skrivs på flera sätt. Både som behörighet till gym-
nasieskolans nationella program och med annan 
data på gruppnivå. 

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

Fakta om gymnasiebehörighet 
För behörighet till något av gymnasieskolans yrkesprogram 
eller högskoleförberedande program behövs som lägst bety-
get E i samtliga av huvudämnena matematik, svenska eller 
svenska som andraspråk och engelska. För behörighet till 
yrkesprogram krävs betyg i totalt åtta ämnen. För behörighet 
till högskoleförberedande program krävs som lägst betyg i 
12 ämnen. Gymnasiet erbjuder också program för dem som 
saknar behörighet.

Avgångselevernas resultat, totalt
2021 gick 60 elever ut specialskolans årskurs 9 
eller 10. 53 elever läste enligt specialskolans läro-
plan. Det är dessa elevers resultat som redovisas 
i vår betygsstatistik. 55 procent (61, 59) av dessa 
elever började i specialskolan i årskurs 5 eller sena-
re. Sju elever läste enligt grundsärskolans kurspla-
ner och redovisas inte i denna betygsstatistik.

3 Meritvärdet är en summering av de 16 bästa betygen (eller 17 bästa betygen om eleven läst moderna språk). Betyg sätts som A-F där A=20, B=17,5, C=15, 
D=12,5, E=10 och F=0.

Meritvärdet3 har betydelse för elevers fortsatta 
studier och för vilken gymnasieutbildning de kan 
komma in på. 

Tabell 10. Antal avgångselever totalt och 
 i betygsstatistiken.

2019 2020 2021
Antal avgångselever totalt 80 65 60

Varav antal elever i  
betygsstatistiken 66 51 53
Varav antal elever som läst 
enligt grundsärskolans  
kursplaner och därför inte  
ingår i betygsstatistiken 14 14 7

Källa: IST Analys

Figur 23. Fördelning flickor och pojkar i betygsstatistiken. 

Källa: IST Analys

Andelen pojkar minskade något i betygsstatistiken 
och i förhållande till specialskolan i övrigt jämfört 
med förra året. Där redovisningen av resultat delas 
upp mellan regionskolor och Hällsboskolor blir 
elevgrupperna för små för att dela upp resultatet 
för flickor och pojkar. 

Målet för 2021 var att minst 55 procent av 
specialskolans avgångselever skulle vara behöriga 
till gymnasiet. Vi nådde 38 procent behöriga elever 
totalt, vilket är en lägre måluppfyllelse än förra 
året.
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Andelen elever som var behöriga till gymnasiesko-
lans nationella program4 minskade 2021 för både 
Hällsboskolorna och regionskolornas. Samtliga 
elever som nådde gymnasiebehörighet var behöriga 
till både yrkesprogram och högskoleförberedande 
program. Ingen av eleverna uppnådde endast det 
lägre behörighetskravet för yrkesprogram. Detta 
mönster har upprepat sig under de nio år vi fört 
den statistiken. 

4 Inom gymnasieskolan finns 18 nationella program: 6 högskoleförberedande och 12 yrkesprogram.

Figur 24. Gymnasiebehörighet, flickor och pojkar

Källa: IST Analys

Andelen av flickorna som uppnådde gymnasiebe-
hörighet var lägre än andelen pojkar. Vi har inte 
kunnat identifiera någon specifik orsak till detta.

Specialskolans resultat uppdelat på regionala skolor och Hällsboskolor

Regionala skolor: resultat för elever som är döva eller har hörselnedsättning

Tabell 11. Avgångselever vid regionskolorna med behörighet till gymnasieprogram.

Regionskolorna 2019 2020 2021
Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)

Avgångselever med behörighet 17 35 18 58 14 44
Avgångselever som saknar behörighet 31 65 13 42 18 56
Totalt antal avgångselever i betygsstatistik 48 100 31 100 32 100

Källa: IST Analys

I 2021 års avgångsklass var andelen elever som 
blev behöriga till gymnasiet lägre än 2020 men 
fortfarande högre än 2019. Vi kan se att en för-
ändring jämfört med 2020 var att andelen elever 
som saknade betyg i alla tre ämnen svenska eller 
svenska som andraspråk, engelska och matematik 
ökade. Det betyder att färre elever nådde gymna-
siebehörighet utifrån kraven på lägst betyget E i 
dessa ämnen. Andelen elever som hade betyg i två 
av ämnena svenska eller svenska som andraspråk, 
engelska och matematik låg på i stort sett oföränd-
rad nivå jämfört med 2020. 

Meritvärdena var något lägre än föregående år. 
För andra året i rad var det genomsnittliga merit-
värdet högre för pojkar än för flickor. Förhållandet 
mellan pojkar och flickor i grundskolans årskurs 9 
är det motsatta.

Figur 25. Genomsnittligt meritvärde avgångsklasserna i 
regionskolorna 2017–2021.

Källa: IST Analys 
Kommentar: Resultat för samtliga elever i regionskolornas  
avgångsklasser över tid, oavsett tid i specialskolan.
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Meritvärdet ökar under elevens utbildning 
Avgångsklassens meritvärde ökade under de fyra 
sista terminerna. Elevernas måluppfyllelse ökade 
därför under hela den sista tiden i utbildningen. 
Pojkarnas meritvärde låg högst under hela den 
perioden. Genom att följa och stödja elevers kun-
skapsutveckling skapar vi goda förutsättningar och 
verktyg för lärande, även för de elever vars resultat 
inte ger behörighet för gymnasiet.

Figur 26. Utveckling genomsnittligt meritvärde de fem 
senaste terminerna för avgångsklassen.  

Källa: IST Analys
Kommentar: I meritvärdet ingår endast resultat för elever som gått i 
specialskolan samtliga 5 sista terminer innan avgång. Därför skiljer 
sig meritvärdet för VT-21 från värdet för 2021 i figur 25.

Hällsboskolorna: resultat för elever med grav språkstörning 

Tabell 12. Avgångselever vid Hällsboskolorna med behörighet till gymnasieprogram.

Hällsboskolorna 2019 2020 2021
Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)

Avgångselever med behörighet 5 28 9 45 6 29
Avgångselever som saknar behörighet 13 72 11 55 15 71
Totalt antal avgångselever i betygsstatistik 18 100 20 100 21 100

Källa: IST Analys

Avgångsklassernas resultat i Hällsboskolorna visar 
att andelen elever som var behöriga till gymnasiet 
minskade 2021 jämfört med 2020. Resultatet för 
2021 låg på ungefär samma nivå som 2019. För 
Hällsboskolorna liksom för regionskolorna var en 
förändring jämfört med 2020 att andelen elever 
som saknade betyg i alla tre ämnen svenska eller 
svenska som andraspråk, engelska och matematik 
ökade. Det betyder att färre elever nådde gymna-
siebehörighet utifrån kraven på lägst betyget E i 
dessa ämnen.

Figur 27. Genomsnittligt meritvärde avgångsklasserna i 
Hällsboskolorna 2018–2021.

Källa: IST Analys
Kommentar. Resultat för samtliga elever i Hällsboskolornas  
avgångsklasser över tid, oavsett tid i specialskolan.
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Meritvärdet ökar under elevens utbildning 
När vi tittar på avgångsklassens meritvärde de se-
naste fyra terminerna, ser vi att gruppens målupp-
fyllelse ökade ända till slutet av utbildningen. Det 
lönar sig att skapa goda förutsättningar och verk-
tyg för lärande. Det ser vi även för de elever vars 
resultat inte gav behörighet för gymnasiet. Merit-
värdena för pojkar och flickor låg nära varandra.

Figur 28. Utveckling genomsnittligt meritvärde de fem 
senaste terminerna för avgångsklassen.

Källa: IST Analys
Kommentar: I meritvärdet ingår endast resultat för elever som gått i 
specialskolan samtliga 5 sista terminer innan avgång. Därför skiljer 
sig meritvärdet för VT-21 sig från värdet för 2021 i figur 27.

Grundsärskolans kursplaner inom specialskolan 
Elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner 
kan vara inkluderade i klasser med elever som lä-
ser enligt specialskolans läroplan. De kan också få 
sin utbildning i grupper där alla elever läser enligt 
grundsärskolans kursplaner. 

I alla specialskolor utom i Hällsboskolan Mälar-
höjden finns elever som läser enligt grundsärsko-
lans kursplaner. Störst andel av våra elever som 
läser enligt någon av grundsärskolans kursplaner 
finns på Ekeskolan och Åsbackaskolan i Örebro 
där 88 procent av eleverna läser enligt grundsär-
skolans kursplaner. 

Tabell 13. Elever som läser enligt grundsärskolans kursplaner

2019 2020 2021
Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)

Hällsboskolorna 9 4 11 4 12 4
Regionskolorna 37 9 39 10 41 10
Ekeskolan/Åsbackaskolan 41 89 29 83 30 88
Totalt 87 12 79 11 83 11

Figur 29. Fördelning pojkar-flickor som läser  
enligt grundsärskolans kursplaner

Av de elever som läste enligt någon av grundsär-
skolans kursplaner 2021 var 43 (41) procent flick-
or och 57 (59) procent pojkar.  

Elever som läser enligt grundsärskolans kurspla-
ner kan få betyg om eleven eller elevens vårdnads-
havare begär det. Höstterminen 2021 var det 39 
elever i åk 7–10 som fick betyg. De elever som fått 
betyg finns till största delen i regionskolorna och 
Hällsboskolorna. Det är mindre vanligt att elever 
på Åsbackaskolan och Ekeskolan får betyg.   
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Förskoleklass 
Förskoleklass ingår inte i specialskolan som skol-
form. Däremot erbjuder vi förskoleklass för de 
barn som tillhör någon av specialskolans mål-
grupper. 2021 hade vi elever i förskoleklass på alla 
regionala skolor. Av våra nationella skolor hade 
alla skolor utom Ekeskolan och Hällsboskolan 
Kungsholmen elever i förskoleklass.

Figur 30. Antal elever i förskoleklass.

Källa: Inrapportering till SCB

De tre senaste åren har antalet elever minskat nå-
got. 60 procent av förskoleklasseleverna fanns i de 
regionala skolorna och 40 procent i de nationella 
skolorna. Hällsboskolan Mälarhöjden hade den 
största förskoleklassen med sina 15 elever. Andelen 
pojkar minskade något under 2021. Förskole-
klassen hade därför en jämnare fördelning mellan 
flickor och pojkar än tidigare, och i jämförelse med 
årskurs 1–10. 

Kvalitetsarbete i förskoleklass 
Under 2021 genomförde lärare från förskoleklas-
ser i de regionala skolorna, gemensamt kollegialt 
lärande. Det var en del i vårt arbete med att stärka 
tidiga stödinsatser för våra elever. Fokus var på 
tvåspråkig teckenspråkig läs- och skrivutvecklan-
de undervisning för elever som är döva eller har 
hörselnedsättning. Lärarna tog del av forskning 
och framgångsfaktorer för att utveckla sin under-
visning.

Fritidshem
Figur 31. Antal elever i fritidshem.

Källa: Inrapportering till SCB

Elevantalet i fritidshemmen var detsamma som 
2020. Även fördelningen mellan flickor och pojkar 
var i princip densamma. Den är ungefär densamma 
som fördelningen i specialskolan i övrigt.

Kvalitetsarbete i fritidshemmet 
Under 2021 genomfördes kollegialt lärande för 
fritidshemmens personal i två olika grupper. En för 
två av myndighetens Hällsboskolor och en för de 
regionala skolorna och Ekeskolan. Under vårter-
minen pausades arbetet för Hällsboskolorna på 
grund av pandemins konsekvenser. Arbetet åter-
upptogs under hösten.  Då fokuserade vi på vad 
vi kan lära av varandra. Vi delade erfarenheter för 
att tillsammans kunna bygga den fritidsverksamhet 
som bäst gynnar målgruppen.

Regionskolorna och Ekeskolan slutförde under 
våren Skolverkets kurs Fritidshemmets uppdrag. 
Under hösten påbörjades kursen Fritidshemmets 
undervisning. Kurserna genomfördes som ett kolle-
gialt lärande.

Vid en muntlig uppföljning beskrev deltagarna 
det kollegiala lärandet som lärorikt. Det bidrog till 
nya tankesätt och kreativa idéer. De beskrev vikten 
av att uppmärksamma fritidshemmets läroplan och 
att känna samhörighet med kollegor. De uppskatta-
de också att kunna fokusera på specifika områden, 
exempelvis digitala verktyg och rastverksamhet.
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När det gäller samverkan med kollegor inom 
fritidshemmet lyfte deltagarna att samverkan leder 
till fler samtal i arbetslaget, att läroplanen används 
mer, vikten av helhetssyn och likvärdighet i arbetet 
med eleverna.

Trivsel i fritidshemmet 
Resultatet i specialskolans elevenkät5 visade att 
majoriteten av eleverna trivdes i fritidshemmet. 
Trivseln har ökat för de yngre eleverna de senaste 
tre åren. 94 procent (90, 88) av eleverna i försko-
leklass till årskurs 5 trivdes i fritidshemmet. För 
elever i årskurs 5–10 var resultatet 85 procent (80, 
81), vilket är högre än 2020, men lägre än för de 
yngre eleverna. I båda åldersgrupperna skattade 
pojkar sin trivsel högre än flickorna. Skillnaden i 
svaren mellan pojkar och flickor var större bland 
de äldre eleverna. Resultatet av enkäten visade inte 
vad det berodde på. Bedömningen av resultatet

5 Elevenkäten är en enkät med frågor om olika delar av elevernas utbildning. Den har genomförs en gång varje höst med samtliga skolor de tre senaste åren.

är att måluppfyllelsen för trivsel var god för den 
yngre åldersgruppen och tillfredsställande för den 
äldre.

Digitaliseringens möjligheter 
i specialskolan
Användningen av digitala verktyg är ett medel för 
att höja måluppfyllelsen och öka likvärdigheten 
i skolan. Eleverna i våra skolor ska ha god och 
relevant digital kompetens och goda förmåga att 
nyttja digitaliseringens möjligheter. Vi har under 
2021 arbetat med initiativ inom olika områden 
såsom digitala läromedel , samarbetsplattformar 
och effektiva skoladministrativa system. Vi har 
också arbetat för att öka den digitala kompetensen 
hos både elever och pedagoger, utveckling av vår 
undervisning i programmering och med att utfors-
ka digitaliseringens möjligheter.
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Robot ökar elevers deltagande
Kan en robot vara ett stöd för en elev som vill 
komma tillbaka till klassrummet? Ja, en elev på 
Hällsboskolan Kungsholmen upplevde roboten 
som ett sätt att öka deltagandet i skolan. Eleven är 
i dag tillbaka i klassrummet med resten av klas-
sen. 

Under vårterminen testade Hällsboskolan 
Kungsholmen en digital lösning för att stötta en 
elev att komma tillbaka till klassrummet. Tack 
vare roboten AV1 kunde eleven delta på lektio-
nerna tillsammans med klasskamraterna, fast på 
distans. Eleven satt tillsammans med en pedagog i 
ett grupprum på skolan. 

En robot i klassrummet.

Med hjälp av en surfplatta kunde eleven kom-
municera med klasskamraterna och läraren via 
robotens mikrofon, högtalare och kamera. Mikro-
fonen, högtalarna och kameran gjorde det möj-
ligt att kommunicera med klasskamraterna och 
läraren. Med ett knapptryck som fick roboten att 
blinka bad eleven om lärarens uppmärksamhet.

Både eleven och läraren var positiva till ro-
boten. Men läraren upplevde också att det blev 
svårare att vara spontan i undervisningen. Det var 
till exempel viktigt att komma ihåg att vända sig 
mot roboten för att visa material och liknande.

”Tanken är att roboten ska användas i andra 
klasser och andra skolor där den kan behövas. 
Nästa steg är att stötta en elev i en annan klass på 
skolan” säger Cecilia Sommerfeld, it-pedagog vid 
Hällsboskolan Kungsholmen.

6 https://infotraff-skolhackathon.confetti.events/, hämtad 2022-01-24

Minecraft för kreativt lärande
Under höstterminen deltog elever på Kristina-
skolan i Härnösand i det nationella skolprojektet 
Skolhackathon 2021. Tillsammans byggde de sin 
drömstad med hjälp av noggrann planering och 
Minecrafts kreativa möjligheter.

Skolhackathon är ett koncept där elever får 
vara delaktiga i samhällsfrågor och samtidigt lära 
sig mer om innovation, demokrati och entrepre-
nörskap.6 Eleverna träffas fysiskt eller digitalt för 
att lösa olika typer av problem. Uppdraget att 
bygga sin drömstad gjorde att eleverna inklude-
rades i arbetet med stadsplanering och samhälls-
byggnad. Uppdraget utfördes i Minecraft: Educa-
tion Edition. Det är en undervisningsversion av 
det svenska datorspelet Minecraft som är ett slags 
digitalt legobygge. Minecraft: Education Edition 
tillåter bland annat flerspelarlägen, klassrumskon-
troller och klassrumsinställningar samt många 
dokumentationsmöjligheter för både elever och 
lärare. Projektarbetet har en tydlig koppling till 
läroplanens centrala innehåll och kunskapskrav. 
Med stöd av en lärarhandledning stöttar lärar-
na sina elever under arbetets gång. ”Det är ett 
fantastiskt sätt att pröva sina tankar och idéer 
och möjliggör att eleverna både kan öva pro-
blemlösning, samarbete och samtidigt utveckla 
den digitala kompetensen” säger Jenny Sundqvist, 
speciallärare på Kristinaskolan.

Projektet avslutades med en tävling där elev-
erna fick pröva sina idéer och lösningar tillsam-
mans med representanter från olika verksamheter 
och kunskapsområden. Kristinaskolan slutade på 
en hedervärd andraplats. 

”Det känns verkligen stort att Kristinasko-
lan kom på en andraplats. Jag har träffat elever 
denna vecka som vuxit en kilometer, de fullkom-
ligt skiner av stolthet.” säger Margareta Wikman, 
tidigare rektor på Kristinaskolan.
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Elevers inflytande, rättigheter och trygghet

7 unicef.se/skolor/rattighetsbaserad-skola.
8 Skolförordning 2011:185, 8 §.
9 Barnkonventionen och funktionsrättskonventionen.

Våra elever är med och påverkar sin utbildning. De 
utvecklar sitt språk och sin språkliga och kulturel-
la identitet. Specialskolans barnombud arbetar fö-
rebyggande och långsiktigt för att öka tryggheten 
och delaktigheten för elever i specialskolan. Barn-
ombudet har kontakt med specialskolans elevgrup-
per genom besök och digitala möten. Eleverna kan 
vända sig direkt till barnombudet för att få råd 
och stöd i sina frågor. Barnombudet samordnar 
arbetet med elevdemokrati och rättighetsbaserad 
skola.

Rättighetsbaserad skola
Rättighetsbaserad skola7 bygger på

• kunskap om barnets rättigheter

• ökat elevinflytande

• engagemang för sina egna och andra barns  
rättigheter

• implementering av barnkonventionens principer 
som praktiseras i verksamheten

• samverkan.

Vi arbetar för att våra skolor ska vara rättighets-
baserade. I en rättighetsbaserad skola får elever-
na både teoretisk och praktisk kunskap om sina 
rättigheter. Enligt skollagen och läroplanen ska ut-
bildningen utformas i överensstämmelse med bar-
nets rättigheter. Mycket av arbetet kan integreras i 
andra ämnen och i skolors värdegrundsarbete.

”Det skulle byggas en ny idrottshall. Då fick 
våra elever rita sin drömidrottshall i ämnena 
teknik och bild” berättar en förstelärare som är 
koordinator för rättighetsbaserad skola. 

Under 2021 kom skolorna igång ordentligt med 
arbetet med Unicefs modell för rättighetsbaserad 
skola som påbörjades under 2020. Flera skolor an-
vände sig av möjligheten med skolans val8 för att 
kunna skapa utrymme att arbeta specifikt med rät-
tighetsfrågor. Varje skola identifierade sina utveck-
lingsområden och planerade insatser. Elevråden på 
åtta av våra tio skolor tog fram en handlingsplan

och hann påbörja arbetet med att genomföra akti-
viteterna i handlingsplanen.   

”Fördelen med rättighetsbaserad skola är att vi 
har fått ett gemensamt språk. Genom modellen har 
vi fått en bättre överblick över det vi redan gör. Vi 
har identifierat utvecklingsområden samt utbildat 
både personal och elever. Det är ett bra arbetssätt 
för att integrera rättigheter i det dagliga arbetet 
och att checka av så att vi är på rätt väg” berättar 
en biträdande rektor som är koordinator för rät-
tighetsbaserad skola.  

Exempel på aktiviteter som genomfördes under 
året:

• Lektioner med reflektioner och rollspel utifrån 
konventionerna.9

• Kontakt med en annan skola för döva barn i ett 
annat land, för att lära om andra elevers förut-
sättningar och möjligheter.

• Förändrad organisation för ökat elevinflytande.
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Elevers delaktighet i sin utbildning
Elever har rätt att vara delaktiga i sin utbildning. 
I elevenkäten fick eleverna ta ställning till påståen-
det: Jag får vara med och planera mitt skolarbete. 
Resultatet visade att andelen elever i årskurserna 
F–4 som upplevde hög delaktighet i sitt lärande 
var 76 procent (80). För årskurserna 5–10 var 
andelen 64 procent (66). Det var alltså ett något 
lägre resultat än 2020 i båda åldersgrupperna. Må-
let var 100 procent. Vi bedömer därför att vi inte 
uppnådde ett tillfredsställande resultat. Det var 
mycket små skillnader i resultatet mellan flickor 
och pojkar inom åldersgrupperna. Av vårdnads-
havarna svarade 58 procent (51) att de i hög grad 
har inflytande över de delar av verksamheten som 
de är berörda av, vilket var en ökning jämfört med 
föregående år.

Elevers trygghet 
Att våra elever är trygga är en förutsättning för 
att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen. I 
elevenkäten svarade 92 procent (89, 81) av elever-
na i årskurserna F–4 att de upplevde en trygg och 
säker miljö. Flickorna kände sig tryggare än poj-
karna. I årskurs 5–10 svarade 73 procent (75, 64) 
att de upplevde en trygg och säker miljö. Bland de 
äldre eleverna var det pojkarna som i något högre 
grad upplevde en trygg och säker miljö. Vårt mål 
är att alla elever, 100 procent, ska känna sig trygga 
i skolan. Det sammanräknade utfallet blev 79 
procent. Vi bedömer att resultatet var tillfredsstäl-
lande. Upplevelsen av trygghet ökade för de yngre 
eleverna jämfört med 2020. För de äldre eleverna 
minskade den något men var fortfarande på en 
högre nivå än 2019.
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Boende för elever i specialskolan

Vi erbjuder boende till de elever som behöver det 
för att kunna gå i specialskolan. 2021 var det 69 
elever. Alla våra skolor utom Manillaskolan och 
Hällsboskolan Mälarhöjden i Stockholm har elev-
boenden. 

Figur 32. Antal elever i boende.

Källa: Inrapportering till SCB

Antalet elever i boendena varierar lite över åren. 
Under 2021 bodde elever från årskurs 1–10 i våra 
elevboenden. Fördelningen mellan flickor och poj-
kar varierade något över en treårsperiod. Variatio-
nen följde inte samma mönster som i specialskolan 
i övrigt.

Nöjdhet bland elever och vårdnadshavare 
Elevenkäten visade att andelen elever i årskurserna 
5–10 som trivdes i elevboendet var 90 procent (80, 
68). Det var en skillnad mellan flickors och poj-
kars upplevelse av trivsel i boendet. Resultatet för 
årskurs F–4 redovisas inte eftersom underlaget är 
för litet. Av vårdnadshavarna angav 85 procent att 
deras barn trivdes. 2020 var andelen 100 procent.
Vårt mål för 2021 var att 100 procent av både 
elever och vårdnadshavare skulle ange att elever-
na trivdes. Utfallet för elever blev 90 procent. Det 
var en höjning från 2020 och 2019. Vi bedömer 
vår måluppfyllelse som god. Vi bedömer att de tre 
senaste årens kompetensutveckling av personalen 
är en förklaring till höjningen. 

Kvalitetsarbetet i boendeverksamheten 
För boendeverksamheten finns en intern före-
skriftsom beskriver hur verksamheten ska genom-
föras. Under våren 2021 antogs en vägledning 
till föreskriften. Föreskriften anger att rutiner ska 
finnas på plats för följande områden:  

• tillgänglighet i boende

• in- och utflyttning med samarbetsformer för 
vårdnadshavare och elever

• planering, uppföljning, utvärdering och doku-
mentation

• att förebygga och uppmärksamma kränkningar

• händelser av hot, övergrepp och våld.

• vårdnadshavares delaktighet

• samarbete mellan boende och skola för elevens 
lärande

• att upprätthålla en drogfri miljö.

Vägledningen innehåller förslag på handlingspla-
ner, rutiner och checklistor för det som anges i 
föreskriften. Det förenklar arbetet på respektive 
skolas boenden. Att arbeta utifrån rutinerna är en 
del av att säkra kvaliteten inom boendeverksam-
heten.  
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Utåtriktad utbildning  
i svenskt teckenspråk för elever i grundskolan

Den utåtriktade utbildningen i svenskt teckenspråk 
riktar sig till elever hos andra skolhuvudmän. Ut-
bildningen genomförs antingen på plats på någon 
av våra tvåspråkiga skolor eller som fjärrundervis-
ning där eleven deltar från sin hemskola, eller både 
och.

Målgrupper för utåtriktad utbildning
• Syskon till döva eller hörselskadade barn, samt 

barn till döva eller hörselskadade föräldrar 
(Children of Deaf Adults, CODA).

• Elever som är döva eller har en hörselnedsätt-
ning och som tillhör andra skolformer (grund-
skola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesär-
skola).

Om utbildningen
Utbildningen utgår från SPSM:s ramkursplan för 
utåtriktad utbildning. Undervisningen syftar till att 
eleverna utvecklar sin flerspråkighet och tillägnar 
sig kunskaper i och om svenskt teckenspråk. Att 
behärska både svenskt teckenspråk och svenska 
ger döva och personer med hörselnedsättning 
förutsättningar att delta aktivt i samhälls- och ar-
betslivet. Det ökar möjligheten till jämlika villkor 
med hörande personer. För elever med syskon eller 
föräldrar som är döva eller har en hörselnedsätt-
ning är det viktigt att utveckla sin flerspråkighet. 
Det är också viktigt att ha tilltro till sin språkliga 
förmåga, att känna till svenskt teckenspråk och att 
kunna använda språket i olika sammanhang. 

Målgrupperna syskon och CODA erbjuds 
utbildning i enlighet med myndighetens instruk-
tion. Vi erbjuder också utbildningen till elever som 
är döva eller har en hörselnedsättning och går i 
grundskola, särskola eller gymnasium. Vi har inte 
ett formellt uppdrag att erbjuda utbildningen, men 
det täcker ett behov. 

Eleverna får inte betyg i utbildningen. Från 
2021 dokumenteras däremot deras kunskaps-
utveckling på ett enhetligt och systematiskt sätt 
utifrån ramkursplanen. Det är en viktig pusselbit i 

uppföljningen och för utvecklingen av den utåtrik-
tade utbildningen.

Utbildningens genomförande, undervis-
ning i klassrum och fjärrundervisning
Elever från målgrupperna kan kombinera under-
visningen på plats med fjärrundervisning. Det 
fysiska mötet med språket på skolorna ger en 
möjlighet att möta andra elever som använder 
teckenspråk i en teckenspråkig miljö. Eleverna har  
också med sig skolarbete från sin hemskola som de 
får möjlighet att arbeta med på teckenspråk.  

Utbildningen på plats i någon av våra skolor 
genomförs för elever i målgruppen syskon och 
CODA som kursveckor. Eleverna deltar en kurs-
vecka per termin. I skolan har eleverna möjlighet 
att ta del av sina syskons vardag. Dessutom får 
de träffa andra elever från skolan och elever som 
tillhör samma målgrupp.

I deltidsutbildningen kan eleverna inkluderas i 
en befintlig klass. De kan också få undervisning i 
grupp tillsammans med andra deltidselever, dels i 
svenskt teckenspråk, dels i vissa andra ämnen. 
I fjärrundervisningen kopplar eleverna upp sig från 
sin hemskola en gång i veckan. Då får de tecken-
språksundervisning tillsammans med elever från 
andra skolor runt om i landet.

Att kombinera undervisning i klassrum med 
fjärrundervisning ger förutsättningar för en mer 
kontinuerlig språkutveckling som inte är beroende 
av var eleverna bor. Fjärrundervisning är ett stöd 
till eleven och ersätter inte modersmålsundervis-
ning eller annan undervisning i svenskt tecken-
språk.

Utåtriktad utbildning under pandemin
Under 2021 försvårade pandemin våra möjligheter 
att genomföra utåtriktad utbildning i våra skolor. 
Det berodde på de åtgärder som skolorna behövde 
sätta in för att förhindra smittspridning. Fjärrun-
dervisningen genomfördes som planerat trots 
pandemin. Eftersom vi hade begränsad tillgång till 
lärare kunde vi inte erbjuda fler platser i fjärrun-
dervisningen. 
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Elever i målgruppen syskon och coda
2021 var 285 elever inskrivna i teckenspråk sys-
kon och CODA. Av dem var 147 flickor och 138 
pojkar. 

Figur 33. Antal elever i teckenspråk för syskon och CODA.

Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten år 2019–2020, Extens 
2021. För 2020 redovisas antal deltagare i kursveckor under 
perioden 16 oktober 2020 till 15 oktober 2021. Från 2021 redovisas 
antal inskrivna elever per den 15 oktober i likhet med övrig elevsta-
tistik för specialskolan. 

Antalet inskrivna elever 2021 var något lägre än 
antalet deltagare under mätperioden för 2020. 
Inga kursveckor genomfördes under vårterminen. 
147 av de inskrivna eleverna kunde delta i utbild-
ningen under höstterminen när kurserna återupp-
togs. 51 elever, 18 procent, hade fjärrundervisning 
eller kombinerade kursveckor i skola med fjärrun-
dervisning. För dem fungerade fjärrundervisningen 
som vanligt även under vårterminen. 

Figur 34. Fördelning över genomförande av utåtriktad 
utbildning för teckenspråk syskon och CODA.

Källa: Extens

Elever från andra skolformer
2021 var 84 elever inskrivna som är döva eller har 
hörselnedsättning och gick i grundskola, grundsär-
skola, gymnasium eller gymnasiesärskola. 51 av 
dem var flickor och 33 var pojkar. Hälften av de 
inskrivna eleverna var deltidselever och hälften 
deltog endast i fjärrundervisning. I diagrammet 
nedan visas fördelningen över hur de genomför sin 
utbildning. 

Figur 35. Fördelning över genomförande av utåtriktad 
utbildning för elever från andra skolformer.

Källa: Extens

Antalet inskrivna deltidselever minskade 2021. 
Kristinaskolan hade flest deltidselever. Det antar vi 
beror på att det är den skola som har störst geo-
grafiskt upptagningsområde.
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Figur 36. Antal elever i deltidsundervisning.

Källa: Specialpedagogiska skolmyndigheten år 2019,  
Extens år 2020–2021.

Fjärrundervisning

Antalet elever i fjärrundervisning 2021 var 116 
totalt, varav 74 flickor och 42 pojkar. Vi fyllde de 
platser vi har, vilket är ett gott resultat för verk-
samheten. 

Figur 37. Antal elever i fjärrundervisning.

Källa: Extens

Av de 116 eleverna var 65 elever döva eller hade 
en hörselnedsättning. 51 av eleverna tillhörde 
gruppen syskon och CODA.

Fjärrundervisning är ett efterfrågat erbjudande
Efterfrågan på fjärrundervisning i svenskt tecken-
språk är fortsatt stor från dem som omfattas av er-
bjudandet om utåtriktad utbildning. Det kan bero 
på att skolhuvudmän som vill erbjuda undervis-
ning i svenskt teckenspråk har svårt att hitta lärare 
med rätt kompetens. Det kan också vara så att för 
få elever i närliggande ålder efterfrågar fjärrunder-
visning på en och samma skola. Skolhuvudmän är 
inte skyldiga att anordna undervisning i svenskt 
teckenspråk om färre än fem elever efterfrågar 
det. Ytterligare en anledning till den fortsatt stora 
efterfrågan på vår fjärrundervisning kan vara att 
rätten till svenskt teckenspråk har stärkts i försko-
lans läroplan, men inte i grundskolans styrdoku-
ment. 

Vid avstämningen den 15 oktober 2021 fanns 
67 (46) elever i kö, vilket var en ökning jämfört 
2020. Väntetiden kan i dagsläget vara ett och ett 
halvt år för att få en plats. En av anledningarna till 
att verksamheten inte har kunnat utökas för att 
möta efterfrågan är att myndigheten inte har ett 
formellt utbildningsuppdrag för delar av elevgrup-
pen.
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Kostnader Specialskola

Specialskolans uppdrag är att erbjuda utbildning 
till de elever som på grund av sin funktionsned-
sättning eller av andra särskilda skäl inte kan gå 
i grundskolan eller grundsärskolan. Elevgruppen 
är liten och finns över hela landet. Därför erbjuds 
eleverna tillgång till både boende och resor. Det bi-
drar till högre kostnader för specialskolan. Genom 
specialskolan tar staten ett viktigt ansvar för att 
undervisningen genomförs i en tillgänglig undervis-
ningsmiljö för målgruppen. 

Analys av kostnadsutveckling 
I detta avsnitt redovisas kostnader för undervis-
ning i specialskolan, förskoleklass, fritidshem, bo-
ende och teckenspråk syskon/CODA, inklusive alla 
myndighetsövergripande kostnader. Total kostnad 
omfattar alla specialskolans verksamheter.

Tabell 14. Kostnadsutveckling för undervisning årskurs 
1–10 och specialskolan totalt.

Kostnader tkr 2019 2020 2021 
Undervisning 528 862 567 827 604 710
Förskoleklass 11 900 12 982 12 613
Fritidshem 45 225 53 607 56 186
Boende 63 431 63 788 62 052
Teckenspråk syskon 3 308 2 910 1 615 
TOTALT 652 726 701 114 737 176 
Varav kostnad för elevresor 63 842 68 657 71 908

I tabellen redovisas alla elevresor och alla resande elever från 
förskoleklass till åk 10. Tidigare år har kostnader för elevresor  
redovisats enbart avseende undervisning.

De totala kostnaderna inom specialskolan ökade 
med cirka 5 procent. Det var en mindre ökning än 
2020 trots att elevantalet ökat mer. Kostnaden för 
elevresor utgjorde cirka 10 procent av de totala 
kostnaderna inom specialskolan. Specialskolan bar 
en något större andel av myndighetsövergripande 
kostnader än föregående år.  Detta beror främst 
på att fördelningen av dessa kostnader baseras 
på personalkostnader. Personalkostnaderna har 
ökat inom specialskola kopplat till elevökningen. 
Se även avsnitt Ekonomisk redovisning. I special-
skolans totala kostnader ingår även kostnader för 
fjärrundervisning.

Kostnadsutveckling per elev
Tabell 15. Kostnader för undervisning per elev årskurs 
1–10.

Kostnader tkr 2019 2020 2021 
Kostnader för undervisning 528 862 567 827 604 710 
Antal elever 699 721 750 
Kostnad per elevplats 757 788 806

Kostnaden per elev ökade något inom undervis-
ningen. Ökningen var dock mindre än föregående 
år. 

Tabell 16. Kostnader för förskoleklass per elev. 

Kostnader tkr 2019 2020 2021 
Kostnader för förskoleklass 11 900 12 982 12 613
Antal elever i förskoleklass 50 48 45
Kostnad förskoleklass 
per elev 238 270 280

De totala kostnaderna för förskoleklass minskade 
jämfört med föregående år. Eftersom även antalet 
elever har minskat, var kostnaden per elev ändå 
något högre än föregående år. 

Tabell 17. Kostnader för fritidshem per elev.

Kostnader tkr 2019 2020 2021 
Kostnader för fritidshem 45 225 53 607 56 186
Antal elever i fritidshem 285 317 317
Kostnad fritidshem per elev 159 169 177

Inom fritidshemsverksamheten såg vi en ökning 
av kostnaden per elev. Kostnadsökningen beror 
framförallt på att mer gemensamma kostnader 
fördelades till fritids, efter att verksamheten kvali-
tetssäkrat kostnadsfördelningsmodellen.



Specialpedagogiska skolmyndigheten  Årsredovisning 2021 Resultatredovisning 66

Tabell 18. Kostnader för boendeverksamhet per elev.

Kostnader tkr 2019 2020 2021 
Kostnader för boende 63 431 63 788 62 052
Antal elever som omfattas 68 66 69
Kostnad per boendeelev 932 966 899

Elevantalet i boendet ökade och ett nytt boende 
har öppnat under 2021. Samtidigt minskade boen-
dets andel av myndighetsövergripande kostnader 
i relation till andra verksamheter. Dessa faktorer 
sammantaget gjorde att såväl totala kostnaderna 
som kostnaden per elev i boendet minskade. 

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

Kostnader tkr 2019 2020 2021 
Kostnader teckenspråk sys-
kon/CODA 

3 308 2 910 1 615

Antal elever som omfattas 367 295 285
Kostnad per elev 9 10 6

För teckenspråk för syskon och CODA nästan 
halverades de totala kostnaderna för verksam-
heten ute på skolorna. Den främsta orsaken till det 
är lägre personalkostnader, då ingen verksamhet 
bedrevs under vårterminen. Personalen användes 
istället i annan verksamhet. Färre genomförda 
kursveckor under året medförde också minskade 
kostnader för elevresor för denna verksamhet. I 
redovisningen i denna tabell ingår inte elever och 
kostnader för den fjärrundervisning målgruppen 
får del av.

Tabell 20. Kostnader för elevresor per elev

Kostnader tkr 2019 2020 2021 
Kostnader för elevresor 63 842 68 657 71 908 
Antal elever som omfattas 735 760 768 
Kostnad per elev 87 90 94

I tabellen redovisas alla elevresor och alla resande elever från 
förskoleklass till åk 10. Tidigare år har kostnader för elevresor redo-
visats enbart avseende undervisning.

De totala kostnaderna för elevresor ökade, lik-
som kostnaden per elev. Kostnaden för elevresor 
är mycket beroende på behoven hos det enskilda 
årets elevgrupp.
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Sprida kunskap om villkoren 
för våra målgrupper

1 Från och med 2021 redovisas antalet användare med siffran för det totala antalet enskilda användare per år på nyhetslöpet för forskningsnyheter enligt Google 
Analytics. Därav är även föregående års siffror justerade utefter samma princip. 

På vår webbplats publicerar vi forskningsnyheter om olika ämnen och 
om olika målgrupper. Vi berättar om forskning både för den som vill få en 
snabb överblick och den som vill fördjupa sig inom ett visst område. Vi 
vänder oss till skolhuvudmän, skolledare och yrkesgrupper inom alla utbild-
ningsformer.

Spridning av forskningsresultat via forskningsnyheter 

Vi sprider forskningsnyheter via vår webbplats och 
i sociala medier, i första hand Facebook, men även 
Linkedin. Forskningsnyheterna sammanfattar ak-
tuell forskning i forskningsutblickar och intervjuer 
med forskare. De läsare som vill fördjupa sig leder 
vi vidare till aktuell vetenskaplig publicering. 

Antalet användare som tog del av forskningsut-
blickar och forskningsnyheter via vår webb öka-
de jämfört med år 2020, se figur nedan.1 Antalet 
publicerade forskningsnyheter var också väsentligt 
fler under 2021 än tidigare år. Fler publiceringar 
än tidigare nådde också målet 1 500 användare. Vi 
såg en skillnad i antalet användare, vilket till stor 
del berodde på hur bred målgruppen för ämnet 
var. 

Figur 38. Antal användare av forskningsnyheter

Källa: Google Analytics

De forskningsnyheter som flest användare intresse-
rade sig för under 2021 var dels forskarintervjun 
Skolan är aldrig körd – det finns alltid vägar tillba-
ka, som hade 2 405 användare, dels forskningsut-
blicken Att kartlägga barns språk på vetenskaplig 
grund – variationer och osäkerhet, som hade 2 015 
användare. Forskarintervjun fick mest genomslag 
i sociala medier med 2 958 interaktioner på Face-
book. 

Forskningsnyheter som sprids via sociala medier 
får ett betydligt högre antal användare. De nyheter 
som inte delades i sociala medier under 2021 hade 
ungefär hälften så många användare. 

Under året delade Skolporten allt mer regelbun-
det våra forskningsnyheter, särskilt forskningsut-
blickar. De flesta utblickar från året vidare- 
publicerades på Skolportens webbplats vilket 
ökade spridningen. Vår bedömning är att våra 
forskningsnyheter generellt hade en räckvidd som 
stämde med ämnesinnehållet och att sättet de 
publicerades var intressant för läsarna. 
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Publikationer i våra FoU-skrifter
För de som är intresserade av en längre populärt 
skriven vetenskaplig text om forskningsresultat 
producerar vi vår FoU-skriftserie. Här skriver fors-
kare själva om sin forskning och sina forskningsre-
sultat inom ett specifikt område. Vi ger redaktörs- 
stöd och är ansvarig utgivare. Skriftserien har ett 
kunskapsutvecklande syfte och gör inte anspråk 
på att ge riktlinjer eller konkret vägledning. Vi har 
producerat FoU-skrifter sedan 2011. Sedan 2020 
ger vi ut häften för att förmedla forskningsresultat 
på ett kortfattat och tillgängligt sätt. 

Under hösten 2021 publicerade vi tre forsk-
ningshäften som beskrev tre olika forskningsper-
spektiv inom området adhd och skola. Ett häfte 
belyste neuropsykologiska svårigheter utifrån 
klinisk psykologi, ett lyfte pedagogiska relationer 
och strategier utifrån ett specialpedagogiskt per-
spektiv och det tredje häftet tog upp barn- och 
elevperspektivet. 

I samband med lanseringen av häftena anordna-
de vi även ett webbseminarium där häftena presen-
terades. Företrädare för lärare, skolledare och in-
tresseorganisationer diskuterade området adhd och 
skola. Under sändningen deltog som mest cirka  
1 700 personer. I efterhand tog 1 147 personer del 
av seminariet via Youtube eller via vår webbplats. 

Antalet beställningar och nedladdningar av de 
tre häftena under 2021 redovisas i figuren nedan.

Figur 39. Antal beställningar och nedladdningar  
av forskningshäften

Källa: Google Analytics och ERP

FoU-skriftserien är en produkt som ska vara aktu-
ell under en längre tidsperiod. Därför är en hel-
hetsbedömning av spridningsresultat svår att göra 
redan efter fyra månaders publicering. Vi uppnåd-
de det förväntade målet på sammanlagt  
15 000 beställningar och eller nedladdningar innan 
årets slut. Intresset för materialen var mycket högt 
vid lanseringsseminariet. Vår bedömning är att 
spridningen under 2021 var god. 

Systematiska översikter
Vi producerar systematiska översikter som är 
sammanställningar av vetenskapliga studier med 
slutsatser om forskningsläget utifrån givna fråge-
ställningar. På så sätt bidrar vi till att sprida bästa 
tillgängliga kunskap. Vi samverkar också med 
Skolforskningsinstitutet för att producera och spri-
da systematiska översikter. 

I slutet av i 2020 publicerades översikten En 
tillgänglig lärmiljö för alla, i ämnet idrott och 
hälsa. Skolforskningsinstitutet var huvudansvarig 
och vi bidrog med resurser och kompetens. Forsk-
ningsöversikten presenterades i vår podd Lika 
värde i december 2020. Ämnet debatterades av 
forskare, lärare, elever, företrädare för myndighe-
ter och föreningsidrotten vid ett lunchseminarium 
i februari 2021. Seminariet sågs av 519 personer 
och 672 användare besökte sidan som leder vidare 
till beställningar och nedladdningar på Skolforsk-
ningsinstitutets webbplats. 

Under 2021 startade vi produktionen av en 
översikt inom området anpassning av undervisning 
för elever med grav synnedsättning och blindhet i 
inkluderade skolformer. SPSM är huvudansvarig 
och Skolforskningsinsitutet bidrar med kompetens 
och resurser. Lanseringen av översikten är beräk-
nad till våren 2022. 

Vår bedömning är att samverkan mellan myn-
digheterna ökar möjligheterna för våra intressen-
ter att ta del av bästa tillgängliga kunskap inom 
relevanta områden. 
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Spridning genom konferensdeltagande
Vi sprider forskning genom att delta i konferenser. 
Vi är bland annat medarrangör till Specialpedago-
gikens dag som arrangeras av Specialpedagogiska 
institutionen vid Stockholms universitet. 2021 ge-
nomfördes konferensen för första gången digitalt. 
Den hade temat autism, delaktighet och lärande i 
förskola och skola. Under konferensens förmiddag 
deltog 4 500 personer. Konferensen sågs dessutom 
över 14 800 gånger i efterhand. 

Eftermiddagen bestod av separata webbinarier och 
hade 3 000 anmälda deltagare, vilket också var 
maxantalet. Under SPSM:s del Autism i skolan – 
utifrån olika perspektiv, åldrar och förutsättningar, 
deltog som mest knappt 500 personer. Antalet del-
tagare var mellan 200 och drygt 500 deltagare. En 
indikation på att SPSM:s innehåll var uppskattat 
var att det var den enda delen där deltagarantalet 
inte minskade under webbinariets gång. Tvärtom 
steg deltagarantalet till det dubbla. 
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European Agency for Special Needs and Inclusive Education 

European Agency är en organisation och ett nätverk som stöds av Europe-
iska Unionen och medlemsländerna. Visionen för nätverket är att utveck-
la kunskap om bättre förutsättningar för inkluderande utbildningssystem.  
Enligt vår instruktion ska vi bedriva verksamhet inom European Agency. 
Arbetet ska leda till ökad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet om 
inkluderande utbildningssystem. Målgrupperna är personer på olika nivåer i 
styrkedjan inom utbildningssektorn. Vi deltar i styrelsearbetet och koordine-
rar det svenska deltagandet.

Fakta om European Agency
Syfte: Stödja medlemsländernas arbete med att 
utveckla kunskap om inkluderande utbildnings-
system genom att kombinera perspektiven policy, 
praktik och forskning för att förse medlems-
länder och intressenter på europeisk nivå med 
evidensbaserad information och vägledning om 
implementering av inkluderande utbildningssys-
tem.

Förankring: Projekten som genomförs utgår från 
FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.

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

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

Spridning och projekt 

Genom att samverka med 31 länder i Europa får 
SPSM och det svenska utbildningssystemet ökade 
kunskaper om inkluderade utbildning. Vi deltar 
i erfarenhetsutbyten, delar svenska lärdomar och 
involverar forskare om hur utbildningssektorn 
påverkar barn och elevers möjligheter till lärande i 
trygga inkluderande lärmiljöer. 

Information om arbetet finns på spsm.se. Sedan 
2019 producerar vi också ett nyhetsbrev. Under 
2021 ökade antalet prenumeranter till 5 043 från 
1 600 året innan. Detta såg vi som ett gott re-

sultat av årets arbete att synliggöra samarbetet i 
olika kanaler. Vi lyfte till exempel nyhetsbrevet i 
tidningen Lika Värde som går ut till alla skolor. 
Vi hade en referensgrupp som bestod av represen-
tanter från kommuner, myndigheter, lärosäten och 
intresseorganisationer. Referensgruppen var en 
viktig kanal för att förankra uppdragen i svensk 
utbildningskontext, sprida kännedom och bidra till 
kunskap utifrån svensk forskning och erfarenheter 
inom utbildningssektorn. 

Under 2021 deltog vi i flera projekt och samla-
de in kunskap om olika specialpedaogiska frågor 
som vi delade i det europeiska nätverket. Vi med-
verkade också i att ta fram en ny publikation om 
14 nyckelprinciper för att stödja policyutveckling 
och implementering för inkluderande utbildnings-
system, Key Principles – Supporting policy develo-
pement and implementation for Inclusice Educa-
tion. De 14 principerna är i linje med nätverkets 
vision för inkluderande utbildning. Visionen är 
att alla elever i alla åldrar får meningsfulla utbild-
ningsmöjligheter av hög kvalitet i sitt lokala sam-
hälle, tillsammans med sina vänner och kamrater. 
Utvecklingen av dessa principer ska stödja länder-
na att vara en aktiva aktörer för policyförändring-
ar inom området inkluderande utbildningssystem. 
Principerna täcker alla aspekter av inkluderande 
utbildningssystem, från lagstiftning och policyra-
mar – inklusive resurser, styrning, läroplaner och 
kvalitetssäkring – till strukturer och processer som 
underlättar samarbete, kommunikation, övergång 
och datainsamling. 
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Under 2021 deltog vi i följande projekt 
inom ramen för uppdraget:

• The Changing Role of Specialist Provision in 
Supporting Inclusive Education (CROSP)  
Projektet ska utveckla länders specialpedago-
giska stöd för ökad inkludering både inom och 
utanför skolan. Projektet kartlade hur specialpe-
dagogiskt stöd har utvecklats i Europa och orga-
niserade workshops med experter från medlems-
länderna. Projektet påbörjade utvecklingen av 
ett verktyg som ska vara ett stöd för att utveckla 
det specialpedagogiska stödet. Vi bidrog med vår 
expertkunskap om elevhälsa, specialpedagogiska 
arbetssätt, särskilt stöd i skolan och nationellt 
specialpedagogiskt stöd. 

• Supporting Inclusive School Leaders (SISL)
Skolledare har en särskild betydelse för att ut-
veckla en skola där alla elever kan utveckla sitt 
lärande i en trygg miljö. I projektet togs ett ram-
verk och ett självreflektionsverktyg fram som 
stöd för att utveckla skolledarskapet mot ökad 
inkluderingsförmåga. Fyra länder samarbetarde 
i projektet, Sverige, Irland, Malta och Ungern. 
Sverige bidrog med expertis från myndigheten 
och forskare från Stockholms Universitet. I pro-
jektet samarbetade skolchefer, skolledare samt 
andra experter från andra skolmyndigheter. 

• Teacher Professional Learning for Inclusion 
(TPL4I)
Projektet reviderar ett ramverk för lärares konti-
nuerliga specialpedagogiska kompetens. Sverige 
bidrog i projektet genom workshops och genom 
att sprida kunskap till andra länder om det 
nationella skolutvecklingsprogrammet Special-
pedagogik för lärande. 

• European Agency Statistics on Inclusive  
Education (EASIE)
Genom samverkan med Skolverket delas be-
fintlig statistik inom utbildningsområdet för att 
skapa överblick över de 31 medlemsländernas 
statistik för antal elever i grundskola, special-
skola och särskola. Under året delade Sverige 
statistik om elever med åtgärdsprogram.

Övrigt
Under 2021 godkändes ett nytt flerårigt arbetspro-
gram (MAWP) för 2021–2027 av medlemsländer-
na. Det kommer att innehålla nya projekt. 
Sverige deltar i två nya projekt som påbörjades 
under 2021: 

• Building Resilience through Inclusive Education 
Systems (BRIES) 
Projektet som startade under året ska visa pan-
demins påverkan på inkluderande utbildning. 
Sverige bidrog med de rapporter som redan 
genomförts om pandemins påverkan på skolvä-
sendet, särskilt för elever i behov av stöd. 

• Voices in Action (VIA) 
Projektet ska öka kunskapen om olika metoder 
för att öka elevers och vårdnadshavares invol-
vering i undersökningar, rapporter och myndig-
hetsaktiviteter och deras rätt till delaktighet i 
olika aktiviteter. Sverige bidrog med underlag 
om hur vi arbetar med elevers delaktighet i olika 
skolenkäter och åtgärdsprogram, en modell för 
hur man kan genomföra trygghetsvandringar 
och exempel på hur Skolinspektionen arbetar 
för att öka barns och elevers inflytande.
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SPSM arbetar med rättigheter 
SPSM arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funk-
tionsnedsättning ska få sina rättigheter tillgodosedda i utbildningen. Enligt 
instruktionen ska myndigheten integrera perspektiv för jämställdhet och 
mänskliga rättigheter i verksamheten. Vi ska beakta FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vid alla åtgärder som rör 
barn ska vi beakta vad som bedöms vara barnets bästa enligt FN:s kon-
vention om barnets rättigheter. Vårt strategiska arbete ska bidra till att öka 
alla medarbetares kunskaper om mänskliga rättigheter och det ansvar som 
vi har för att respektera dessa. Arbetet är tvärfunktionellt och ska bidra till 
att de rättigheter som barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning har 
främjas, tillvaratas och tillämpas i utbildningsverksamheterna.

Utveckling för att rättigheter ska tillämpas 

Myndighetens rättighetsgrupp stödjer våra verk-
samhetsområden att integrera och främja tillämp-
ningen av mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

Under året antingen reviderades eller upprät-
tades flera av myndighetens processer och styrdo-
kument till exempel inköpspolicyn och processen 
att planera och följa upp genom verksamhetsplan. 
I samband med att processerna omarbetades och 
styrdokumenten reviderades genomfördes främjan-
de granskning. De mänskliga rättigheterna inte-
grerades på ett sådant sätt att de kunde tillämpas i 
myndighetens verksamhet. Detta är ett arbete som 
kommer att fortgå när processerna och styrdoku-
menten ska revideras. Arbetet med de mänskliga 
rättigheterna gjorde även avtryck i våra remissvar 
och synpunkter i offentliga utredningar. 

Under 2020 implementerades en metod för att 
säkerställa att barnets bästa beaktas i de åtgärder 
och beslut som myndigheten vidtar. Under 2021 
genomförde rättighetsgruppen en kvalitetsgransk-
ning för att följa upp när och hur prövningar av 
barnets bästa gjorts och om prövningarna höll en 
godtagbar kvalitet. Kvalitetsgranskningen visade 
att stödmaterialet var tydligt men omfattande och 
att det tog tid att sätta sig in i metoden. Medarbe-

tare upplevde att det var svårt att veta när en pröv-
ning av barnets bästa skulle genomföras. Gransk-
ningen visade också att de medarbetare som hade 
arbetsuppgifter som inte var direkt kopplade till 
barn hade svårt att se hur barn påverkas indirekt 
av beslut och åtgärder. Det tar tid att etablera hur 
prövningar av barnets bästa ska genomföras, att 
utveckla rutiner för genomförandet. Arbetet kräver 
att alla medarbetare har kunskaper om FN:s kon-
vention om barnets rättigheter och konventionen 
om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning. 

Rättighetsgruppen bidrog med stöd när verk-
samheterna utvecklade sitt arbete för att stärka 
tillämpningen av de mänskliga rättigheterna. På 
lång sikt ska det leda till att barn, elever och vux-
enstuderande inom skolväsendet får sina rättighe-
ter respekterade fullt ut.

Verksamhetsområde Specialskola utvecklade 
arbetsformer för att förbättra tillgängligheten i 
elevernas lärmiljö. Inom skolorna pågick ett arbete 
med metoden Rättighetsbaserad skola. Skolorna 
upprättade handlingsplaner för att stärka rättighe-
ter. Lektioner i barnrätt ökade till exempel elever-
nas kunskap och engagemang om sina rättigheter. 
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Åtgärder vidtogs för att öka elevernas inflytande 
och elevdemokrati. De olika skolornas elevråd 
samverkade. 

Verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd 
arbetade systematiskt med att involvera elever att 
uttrycka sina åsikter i rådgivningsärenden. Resurs- 
centeravdelningens utredningar utvecklades med 
ett relationellt, normkritiskt, jämställt och barn-
rättsligt perspektiv. Perspektiven var levande även 
i medarbetarnas arbete med rådgivning och extern 
kompetensutveckling. Vid kvalitetssäkringen av 
specialpedagogiska utredningsrapporter fördes ett 
resonemang kring elevens delaktighet, om barnets 
röst blivit hörd och synen på lärande. Det gjorde 
att frågan ständigt var levande. Barnets bästa inte-
grerades i processer och rutiner som i utredningar 
inom Resurscenteravdelningen och i samband med 
beviljande av statsbidrag.

Kunskapen om elever med funktionsnedsättning 
och deras skolgång är mycket begränsad. Statistik 
saknas i stor utsträckning. Det är utmanade att 
säkra att rättigheter främjas, tillvaratas och tilläm-
pas. Utbildningssystemet har inte information om 
hur rättigheterna för barn, elever och vuxenstude-
rande med funktionsnedsättning blir tillgodosedda. 
Under året har vi tagit fram underlag om nuläget 
för elever med funktionsnedsättning på flera sätt. 
Vi har bidragit med inspel till ny forskning. Vi har 
också haft dialoger med de aktörer som har sta-
tistikuppdrag för att skapa förutsättningar att få 
aktuella nulägesbilder i framtiden. 

Om rättigheter på spms.se
Innehållet på spsm.se ska präglas av att vi är en 
rättighetsaktör. Därför har webbplatsen sidor som 
tydligt visar att myndighetens arbete utgår från 
de mänskliga rättigheterna. Besökarna ska förstå 
vilka rättigheter barn, elever och vuxenstuderan-
de har och hur skolväsendet får stöd i hur de kan 
tillämpa rättigheterna.

Utgångspunkter för en inkluderande utbildning 
Inkluderande utbildning är en grundläggande 
mänsklig rättighet för alla barn och elever. In-
kludering är också ett sätt att omsätta mänskliga 
rättigheter i utbildningen. En förutsättning för 
inkluderande utbildning är att följande värden och 
principer genomsyrar utbildningen:

Inkluderande utbildning, värden och principer 

Inkludering och inkluderande utbildning är be-
grepp som tolkas olika i både samhället och inom 
utbildningssektorn. Det leder ofta till debatt. I 
vårt uppdrag som skolmyndighet har vi ett sär-
skilt ansvar att verka för att alla barn, elever och 
vuxenstuderande med funktionsnedsättning får 
tillgång till en inkluderande och likvärdig utbild-
ning. De beskrivna värdena och principerna är 
utgångspunkter som sammanfattar vad en inklu-
derande utbildning är och vad som särskilt ska 
beaktas med tanke på våra målgruppers behov och 
rättigheter. På spsm.se presenteras utgångpunkter-
na tillsammans med ett stödmaterial om vad som 
är viktigt att ta hänsyn till för att utbildningen ska 
vara inkluderande.

Jämställdhetsintegrering (JiM) 2021 
 – återrapporteringskrav regleringsbrev 
Enligt SPSM:s regleringsbrev 2021, ska myn-
digheten fortsätta att utveckla arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering så att verksamheten bidrar 
till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 
2016/17:10). Den 23 augusti redovisade vi inrikt-
ningen för det fortsatta arbetet för åren 2022–
2025 till Regeringskansliet.  

Vi inriktar oss på det tredje jämställdhetspolitis-
ka delmålet – jämställd utbildning. Svensk utbild-
ning har flera väldokumenterade jämställdhets-
problem men de problem myndigheten har störst 
möjlighet att motverka är att 

• pojkar presterar sämre än flickor i skolan 

• flickor mår sämre av skolan än pojkar

• skolan är den vanligaste platsen för trakasserier. 

Stöd och
kvalitet

Tillgänglighet

Språk och 
kommunikation

Jämlikhet och 
jämställdhet

Delaktighet

Organisation
och placering

Likvärdig 
utbildning

Mångfald

Inkluderande utbildning
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Verksamhetsplanerings-
processen

Resurser Mål för intern
utveckling

Systematik 
i jämställdhetsarbetet.
Systematik i jämställdhetsarbetet 
så att jämställdhetsproblem 
synliggörs, förstås, analyseras,
prioriteras och åtgärder vidtas. 

En likvärdig utbildning 
av god kvalitet.
Utbildningsväsendets aktörer 
har kunskap om betydelsen av 
kön och funktionsnedsättning i 
arbetet med att skapa likvärdig
utbildning av god kvalitet.

Effektmål 
utbildningsväsendet

Effektmål 
myndighetens 

målgrupper.

Effektmål 
politikområde
jämställdhet

Det främjande och före-
byggande elevhälsoarbetet.
På huvudmanna-, rektors- och 
professionsnivå finns kunskap om 
betydelsen av kön och funktions-
nedsättning i arbetet med det 
främjande och förebyggande 
elevhälsoarbetet.

Jämställda 
utbildningsresultat.
Alla oavsett kön utvecklas så 
långt som möjligt enligt 
utbildningens mål.
 

Jämställd psykisk hälsa.
Lärmiljön i förskola, skola och 
vuxenutbildning har en positiv
påverkan på flickors, pojkars, 
kvinnors och mäns psykiska hälsa.

Arbetet med 
likabehandling.  
På huvudmanna-, rektors- och 
professionsnivå finns kunskap 
om betydelsen av kön och 
funktionsnedsättning i arbetet 
med likabehandling. 

Jämställd utbildning.
Kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska ha samma möjligheter 
och villkor när det gäller 
utbildning, studieval och 
personlig utveckling. 
Jämställda förutsättningar att 
utveckla intressen, ambitioner 
och nå sin fulla potential utan 
att hindras av strukturer, 
fördomar och stereotypa 
föreställningar utifrån kön.
 Jämställd likabehandling.

Ingen i förskolan, skolan eller
vuxenutbildningen utsätts för
diskriminering eller annan 
kränkande behandling på 
grund av kön eller 
funktionsnedsättning. 

Tidigare 
jämställdhetsåtgärder.
Resultat från tidigare 
jämställdhetsåtgärder.

Tid för utveckling 
och förvaltning.

Målsättningar 
prestationer

Kön och funktionsned-
sättning synliggörs.
Betydelsen av kön och 
funktionsnedsättning 
synliggörs i alla prestationer. 

Jämställda arbetssätt 
och bemötande.
Jämställda arbetssätt, bemötande 
och attityder präglar myndighetens 
prestationer.

Jämställd fördelning 
av resurser.
Jämställd fördelning av resurser 
utifrån elevers förutsättningar 
och behov. 

Tillräcklig kunskap 
i jämställdhet.
Ledning och medarbetare har 
tillräcklig kunskap för att 
utföra det egna uppdraget 
jämställt.

Vår inriktning gäller fram till 2025 och ligger till 
grund för återrapportering av myndighetens resul-
tat gällande jämställdhetsintegrering. Se illustra-
tion över inriktningen nedan. 

Beslut om åtgärder inom myndighetens  
jämställdhetsintegrering. 
Utöver inriktningen har vi:  

• jämställdhetsintegrerat processen Planera och 
följa upp genom verksamhetsplan

• utbildat chefer i jämställdhetsintegrering

• utbildat controllers och andra nyckelpersoner 
i att formulera jämställda mål och att ta fram 
könsuppdelade indikatorer

• tagit fram en utbildning för medarbetare: Jäm-
ställd utbildning för barn, elever och vuxna med 
funktionsnedsättning.

Illustration av Specialpedagogiska skolmyndighetens inriktning för arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025. 
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Regeringsuppdrag

Agenda 2030
I regleringsbrevet för 2021 fick SPSM följande 
uppdrag: Sverige ska genomföra Agenda 2030 för 
en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling genom en samstämmig politik nationellt 
och internationellt. Genomförandet ska präglas 
av agendans princip att ingen ska lämnas utanför. 
Myndigheten ska redogöra för sitt arbete med 
Agenda 2030 och hur myndigheten har samverkat 
och bidragit till att nå de globala målen för hållbar 
utveckling.

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av 
hur SPSM bidrar till mål fyra i Agenda 2030 under 
2021, eftersom målet tangerar myndighetens upp-
drag. Vi hänvisar till andra delar i årsredovisning-
en för mer utförlig information.

Mål 4 God utbildning för alla
I myndighetens instruktion står att SPSM ska bidra 
till en god utbildning för barn, elever och vuxen-
studerande med funktionsnedsättning.

Vi erbjuder stöd till kommunala och enskilda 
huvudmän i form av kunskap och kompetensut-
veckling till förskolor och skolor över hela Sverige. 
SPSM är också huvudman för de statliga special- 
skolorna där elever med vissa funktionsnedsätt-
ningar kan få sin utbildning.

Vi verkar för att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling så att alla får en inkludernade och jäm-
lik utbildning av god kvalitet. Vi främjar livslångt 
lärande för alla genom tydliga mål och strategiskt 
arbete. Vårt arbete utgår från de mänskliga rättig-
heterna. Det utgår särskilt från FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsätt-
ning och FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Rätten till utbildning i dessa båda konventioner 
och skollagen överstämmer väl med mål fyra i 
Agenda 2030, God utbildning för alla.

Delmål 4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och 
gymnasieutbildning av god kvalitet
Vi bidrar till en utbildning av god kvalitet genom 
specialpedagogiskt stöd till alla skolformer inom 
det svenska skolväsendet. Vi ger proaktivt stöd och 
stöd som baseras på huvudmans behov. Stödet är 
alltid frivilligt och kostnadsfritt. Läs mer om det 
specialpedagoiska stödet på sidan 15.

Stödet som erbjuds till skolorna är:

• kurser, aktiviteter och stödmaterial som bidrar 
till kompetensutveckling för skolans personal.  
Läs mer på sidan 35

• tjänsten Fråga en rådgivare.  Läs mer på sidan 
28

• samverkanskontor som för dialog med alla skol-
huvudmän för att fånga deras behov av stöd och 
utveckling. Läs mer på sidan 22

• forskning inom det specialpedagogiska området. 
Läs mer på sidan 67

• statsbidrag till verksamheter för att personer 
med funktionsnedsättning ska kunna delta i 
utbildning. Läs mer på sidan 37

• specialpedagogisk utredning för barn och elever 
med dövblindhet, kombinerad syn- och hörsel- 
nedsättning, synnedsättning med eller utan ytter-
ligare funktionsnedsättning, dövhet eller nedsatt 
hörsel i kombination med ytterligare funktions-
nedsättning eller grav språkstörning. Läs mer på 
sidan 30

• främjande arbete, produktion och information 
om läromedel för barn, ungdomar och vuxna 
med funktionsnedsättning. Läs mer på sidan 32.

SPSM är skolhuvudman för specialskolan. Det är 
en skolform för elever med specifika funktionsned-
sättningar, som barn som är döva eller har hörsel-
nedsättning, elever med dövblindhet, blinda elever 
med ytterligare funktionsnedsättning och elever 
som har grav språkstörning. Specialskolan är 
avgiftsfri. Eleverna kan få skolskjuts eller boende. 
Specialskolan bidrar till en likvärdig utbildning för 
elever med funktionsnedsättning.
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Delmål 4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet
Vi bidrar med stöd och insatser inom ramen för 
myndighetens uppdrag för att barn med funktions-
nedsättningar inom förskolan ska få utbildning av 
god kvalitet:

• Stödmaterial förskola2

• Läromedel

• Statsbidrag till utvecklingsprojekt inom förskolan. 

• Kurser och aktiviteter som riktar sig till försko-
lans personal 

• Tjänsten Fråga en rådgivare 

• Resurscenter som genomför utredningar gällan-
de barn i förskolan. Läs mer på sidan 30

• Rådgivningsärenden i förskolan.  
Läs mer i tabellen på sid 31.

2 https://www.spsm.se/stodmaterial-forskola/start---stodmaterial-forskola/ hämtat 2022-01-24.
3 Lika värde nr 2 2021.
4 SOU 2021:11. - den 16 april 2021.
5 https://www.spsm.se/mentorshandboken/valkommen-som-mentor/ hämtat 2022-01-24.

Delmål 4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och 
högre utbildning av god kvalitet
Vi bidrar till att elever med funktionsnedsättning 
ska kunna nå utbildningens mål och därmed bli 
behöriga till gymnasieskolan, yrkesutbildning och 
högre utbildning. Under 2021 bidrog vi med att:

• tidningen Lika värde gav ut ett temanummer om 
måluppfyllelse3 

• anordna ett webbinarium med titeln Bättre möj-
ligheter för elever att klara kunskapskraven4 

• fördela statsbidrag för mentorsstöd till elever 
med funktionsnedsättning inom högre utbild-
ning Läs mer på sidan 37

• producera stödmaterialet Mentorshandboken 
med studiepaket. Materialet innehåller råd kring 
hur mentorskapet kan utformas5 

• arbeta aktivt med att upptäcka elever i special-
skolan som var i behov av stöd för att kunna ge 
stöd tidigt

• utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att 
eleverna skulle nå målen i specialskolan. 
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Delmål 4.5 Utrota diskriminering i utbildning
Vi bidrar till medvetenhet om de pedagogiska 
konsekvenser som funktionsnedsättningar kan 
medföra. Vi bidrar också till medvetenhet om hur 
utbildning kan utformas så att personer med funk-
tionsnedsättning får en inkluderande utbildning av 
god kvalitet.

• Våra styrprocesser är jämställdhetsintegrerade. 
Syftet är att förebygga diskriminering eller miss-
gynnande av flickor, kvinnor, pojkar och män i 
specialskolan och andra delar av skolväsendet.6 

• Specialskolans verksamhet är till för elever som 
behöver särskilda språkmiljöer för lärande och 
utveckling. De elever som behöver får undervis-
ning på teckenspråk, taktilt språk eller alternativ 
och kompletterande kommunikation. Det säkrar 
att dessa elevgrupper inte diskrimineras inom 
utbildning. Läs mer under avsnittet specialskola 
– Språk och kommunikation, sidan 48.

• Specialskolornas arbete med rättighetsbaserad 
skola är en del i ett förebyggande arbete som 
bidrar till att motverka kräkningar och diskrimi-
nering. Se avsnitt specialskola, Rättighetsbase-
rad skola. Det finns även väl etablerade rutiner 
för hur skolorna ska agera om en elev upplever 
sig blivit utsatt för kränkande behandling eller 
trakasserier. 

Delmål 4.6 Alla människor ska kunna 
läsa, skriva och räkna
Det specialpedagogiska stödet ger stöd till skol-
verksamheter så att barn och elever med funk-
tionsnedsättning kan utveckla förmågor som att 
läsa, skriva och räkna. Utöver detta stöd har vi 
stödmaterial:

• Stödmaterial matematiksvårigheter,7 

• Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3,8 

• Specialskolorna omfattas av Läs- skriva- räkna-
garantin. 

6 Projekt jämställdhetsintegrering av SPSM:s styrprocesser.
7 https://www.spsm.se/stodmaterial-matematiksvarigheter/valkommen-till-stodmaterial-matematiksvarigheter/ hämtat 2022-01-20.
8 https://www.spsm.se/studiepaket-las--och-skrivsvarigheter-f-3/ hämtat 2022-01-20.
9 https://www.spsm.se/stod/inkluderande-utbildning/ hämtat 2022-01-24
10 https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/ hämtat 2022-01-24
11 https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/ hämtat 2022-01-24
12 https://www.spsm.se/stod/delaktighet/ hämtat 2022-01-24

Delmål 4.7 Utbildning för hållbar utveckling och 
globalt medborgarskap
I specialskolan undervisas eleverna utifrån läropla-
nen. Den innehåller delar om hållbar utveckling 
och globalt medborgarskap.

Delmål 4.A Skapa inkluderande och trygga  
utbildningsmiljöer
Det stöd vi ger till skolverksamheter och den ut-
bildning som elever får inom specialskolan syftar 
till att elever med funktionsnedsättning ska få 
tillgång till en inkluderande och trygg utbildning. 
SPSM erbjuder flera olika stödmaterial för att 
främja skolverksamheters utveckling av inklude-
rande och trygga skolmiljöer:

• Stödmaterial för inkluderande utbildning9 

• Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning10 

• Stödmaterial elevhälsa11 

• Delaktighet – ett arbetssätt i skolan12

• En kunskapssammanställning, Främjande och 
förebyggande arbete med psykisk hälsa, Kart-
läggning av Specialpedagogiska skolmyndighe-
tens verksamhet inom ramen för Regeringsupp-
draget; Uppdrag att inkomma med underlag 
inför en kommande nationell strategi inom 
området psykisk hälsa och suicidprevention. 

• SPSM samarbetar i europeiska projekt för att 
utveckla inkluderande utbildning. Läs mer om 
European Agency på sidan 70.

Specialskolan arbetar systematiskt med en inklu-
derande utbildning genom att förbättra tillgänglig-
heten i lärmiljön med stöd av Värderingsverktyget 
för tillgänglig utbildning. Specialskolan följer 
också elevernas upplevelser och synpunkter om 
sin skolsituation kontinuerligt och vidtar åtgärder 
när det behövs. I den samlade elevhälsan ingår alla 
lagstadgade professioner samt logoped och fysiote-
rapeut. Ett tvärprofessionellt arbete ökar möjlighe-
ter till anpassningar och proaktiva insatser för att 
stärka skolornas inkluderingsförmåga. 
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Samverkan
Under 2021 har SPSM samverkat med flera olika
aktörer och myndigheter. Flera av de regeringsupp-
drag som myndigheten haft har också inneburit
samverkan i olika former. Se avsnittet Samverkan 
med viktiga aktörer för våra målgrupper, sidan 80.

Strategi för systematisk uppföljning av 
funktionshinderspolitiken under 2021–2031

I regeringens strategi för systematisk uppföljning 
av funktionshinderspolitiken under 2021–2031 
gavs SPSM, tillsammans med ett antal andra 
myndigheter, i uppdrag att följa upp funktions-
hinderspolitiken utifrån det nationella målet för 
funktionshinderspolitiken. SPSM ska redogöra för 
hur fyra olika områden för genomförande av funk-
tionshinderspolitiken har beaktats i myndighetens 
arbete, nämligen: 

• principen om universell utformning

• befintliga brister i tillgängligheten

• individuella stöd och lösningar för individens 
självständighet, samt att

• förebygga och motverka diskriminering. 

Regeringsbeslutet togs i slutet av september. Sedan 
vi fick uppdraget har vi påbörjat arbetet med hur 
vi ska följa upp funktionshinderspolitiken fram-
över. Vårt uppdrag är att verka för att alla barn, 
elever och vuxenstuderande med funktionsned-
sättning får tillgång till en likvärdig utbildning 
och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg 
miljö. Det innebär att vi har arbetat med de fyra 
områden som funktionshinderspolitiken berör 
även innan regeringsuppdraget tilldelades myndig-
heten. Vi ger bland annat stöd till skolorna om hur 
lärmiljöerna kan tillgängligöras för grupper men 
också hur alla elever ska få ledning och stimulans 
utifrån sina individuella förutsättningar och att de 
elever som är i behov av extra anpassningar och 
särskilt stöd ska få det. Det överensstämmer med 
det tredje området: Individuella stöd och lösningar 
för individens självständighet. 

Myndigheten har även arbetat med brister i till-
gängligheten. Vi har till exempel: 

• tillsatt en projektgrupp som har arbetat med hur 
vår tillgänglighet bör utvecklas. Projektgruppen 
utgår från de två första områdena: principen 
om universell utformning och att identifiera och 
åtgärda befintliga brister.

• åtgärdat brister i tillgänglighet på vår webbplats 
efter en översyn av DIGG – Myndigheten för di-
gital förvaltning. Se avsnittet specialpedagogiskt 
stöd, sidan 19.

• ett nytt ramavtal om digitala produktioner. 
Tillgänglighet har varit en viktig del av kraven 
för anbuden. Genom det nya ramavtalet kom-
mer vi att ha goda möjligheter att ställa krav på 
tillgänglighet i produktioner, exempelvis syn-
tolkning. 

Uppdrag om insatser för  
ökad kvalitet och likvärdighet
Regeringen beslutade att ge ett uppdrag till Statens 
skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogis-
ka skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet 
om insatser för ökad kvalitet och likvärdighet 
(U2018/02652 (delvis) U2021/03837). Syftet med 
uppdraget är att bidra till ökad kvalitet och lik-
värdighet i skolsystemet. I en förlängning kan det 
leda till höjda kunskapsresultat. För att lyckas med 
detta får Skolverket och SPSM nu i uppdrag att 
gemensamt erbjuda kvalitetsdialoger med huvud-
männen inom skolväsendet. 

Vår samverkan med Skolverket utvecklades 
med gemensamma möten och arbetsgrupper. Den 
myndighetsgemensamma samordningsgruppen 
involverar även Skolinspektionen och Skolforsk-
ningsinstitutet.
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Uppdrag som ingått i regleringsbrevet 
avseende Informationssäkerhet: SPSM 
ska kortfattat och övergripande redovisa 
processer och rutiner för att identifiera 
och rapportera it-incidenter
Myndigheten har sedan 2016 en dokumenterad 
rutin för hur It-säkerhetsincidenter rapporteras 
internt, hanteras, följs upp och rapporteras vidare 
till Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap (MSB). Rutinen innefattar sedan 2018 även 
informationssäkerhetsincidenter som inte är att 
betrakta som it-säkerhetsincidenter. 2021 har även 
personuppgiftsperspektivet inkluderats i rutinen 
och även rapportering till Integritetsskyddsmyn-
digheten (IMY) omfattas. Rutinen har också 
formaliserats i en intern vägledning. Rapportering 
sker via myndighetens Internservice och rapporter-
na hanteras av IT-enhetens internserviceansvarig. 
2021 har 14 incidentrapporter inkommit, varav 4 
vidarerapporterats till MSB och 4 vidarerapporte-
rats till IMY.

Samverkan med annan myndighet  
avseende tilläggsbelopp
SPSM bistod Skolverket i arbetet med att ta fram 
ett stödmaterial som ska ge vägledning i att ansöka 
om och fatta beslut gällande tilläggsbelopp. Upp-
draget har genomförts i nära dialog med Skolver-
ket där vi aktivt bidragit med olika underlag och 
förslag för att fånga upp barns och elevers behov 
av stöd och för att stärka barn- och elevrättsper-
spektiv i stödmaterialet.
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Samverkan med viktiga aktörer 
för våra målgrupper
Vi samverkar med olika myndigheter, universitet och högskolor samt andra 
utbildningsaktörer så att alla barn, elever och vuxenstuderande med funk-
tionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksam-
het av god kvalitet i en trygg miljö.

Vi samverkar för att förbättra  
villkoren för våra målgrupper
Under 2021 kom det in 230 (218) förfrågningar 
om samverkan från olika myndigheter, lärosäten, 
utbildningsaktörer och intresseorganisationer. Det 
var en viss ökning och kan bero på att myndighe-
ten blivit alltmer efterfrågad som samverkanspart i 
specialpedagogiska frågor. 

Utveckla kunskap tillsammans 
med andra aktörer
Vi efterfrågas för att utveckla kunskap tillsammans 
med många olika aktörer. När vi får en förfrågan 
bedömer vi om vi kan genomföra insatserna och om 
vårt bidrag kan göra skillnad för våra målgrupper. 

De flesta förfrågningar innebär en begränsad insats 
som en föreläsning eller ett samråd. Andra förfråg-
ningar kräver att vi noga bedömer hur relevant 
förfrågan är för vårt uppdrag. Av 230 inkomna 
förfrågningar 2021 resulterade 203 i samverkan, 
det vill säga 88 procent av alla förfrågningar. Det 
är nästan lika stor andel som 2020 (86 procent). 
Se figur nedan för antal inkomna ärenden med 
bifall respektive avslag uppdelat på olika typer av 
aktörer.

Genom samverkan med andra myndigheter, 
lärosäten och olika utbildningsaktörer kan vi till-
sammans skapa bättre förutsättningar för att alla 
barn,elever och vuxenstuderande med funktionsned-
sättning får tillgång till en likvärdig utbildning och 
annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Figur 40. Antal unika ärenden med bifall/avslag och typ av aktör

Källa: W3D3
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Figur 41. Unika ärenden med bifall/avslag efter sakområde

Källa: W3D3

Den typ av ärenden som var vanligast under 2021 
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de behandling
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• behov av särskilt stöd avseende prao för grund-
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Vi samverkade även med Skolverket i Samverkan 
för bästa skola genom ett flertal ärenden där vår 
rådgivningsenhet ger specialpedagogiskt stöd till 
verksamheter utifrån deras behov. 

Myndigheten lyfte utmaningar för unga med 
funktionsnedsättning som varken arbetar eller 
studerar tillsammans med Myndigheten för ung-
doms- och civisamhällesfrågor, MUCF, i deras 
regeringsuppdrag. 

Myndighetsnätverk
Under 2021 deltog vi i flera myndighetsnätverk 
där vi lyfte våra målgruppers perspektiv. Myndig-
hetsnätverken har bland annat handlat om elevhäl-
sa, barnrätt i praktiken, jämställdhetsintegrering 
2022–2025, resfria möten i myndigheter REMM, 
Barnombudsmannens juristnätverk, digitalisering, 
studie- och yrkesvägledning och likvärdig utbild-
ning.

Lärosäten
Lärosäten önskar vår medverkan som föreläsare 
på lärarutbildningar, speciallärarutbildning och 
specialpedagogutbildningar. Vi medverkade med 
vår specialpedagogiska expertkompetens, men ock-
så genom att sprida information om myndighetens 
uppdrag. 
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Resultat av myndighetens  
arbete med att vara en  
attraktiv arbetsgivare

1 Medarbetarundersökningen genomfördes from 2020-02-07 – 2020-03-11 och vände sig till medarbetare som arbetat mer än tre månader och arbetade 50% eller 
mer. Antalet som besvarade undersökningen var 1003 av 1243 anställda (81%). 

2 Medarbetarundersökningen genomfördes from 2021-09-22 – 2021-10-06 och vände sig till medarbetare som arbetat mer än tre månader och arbetade 50% eller 
mer. Antalet som besvarade undersökningen var 1043 av 1274 anställda (82%).

3 De svenska referenserna består av ett slumpmässigt urval av 2847 anställda i Sverige i åldersspannet 25 – 65 år.

Våra arbetsplatser ska vara stimulerande och attraktiva. Vi ska ha förmå-
ga att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. Det är av 
största vikt för att verksamhetens mål ska uppfyllas att alla är motiverade, 
har rätt kompetens och att arbetsmiljön är hållbar. 

Vi tidigarelade medarbetarundersökningen för att 
följa upp

• den omorganisation som genomfördes 2019

• konsekvenserna av pandemin  

• signaler om brister i arbetsmiljön

• arbetet med Målbild 2022 och myndighetens 
värdegrund.  

Skillnaderna i resultatet var marginella jämfört 
med medarbetarundersökningen 2020.1 Undersök-
ningen 2021 visade något bättre resultat av medar-
betarnas upplevelser av

• utvecklingsmöjligheter 

• tillit och trovärdighet inbördes  
mellan de anställda

• socialt stöd från kollegor. 

Vi har något försämrade resultat när det gäller 
medarbetares upplevelse av 

• självskattad hälsa 

• involvering på arbetsplatsen

• kvantitativa krav.

Resultatet av medarbetarundersökningen 20212 
visade bättre resultat än referensgruppen3, av med-
arbetarnas upplevelse av att ha fått stöd från sina 
kollegor och sin chef. Ledningskvaliteten var också 
högre än i referensgruppen. Medarbetarna upp-
levde också variation och omväxling i arbetsupp-
gifterna och att det fanns utvecklingsmöjligheter 
i arbetet. De upplevde också att kvinnor och män 
och medarbetare med annan etnisk bakgrund eller 
religion behandlades inkluderat.   

Av undersökningen framkom att medarbetarna 
hade sämre resultat än referensgruppen vad gäl-
ler sömn, upplevelser av att vara stressad och att 

Personalredovisning
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ha påfrestande känslomässiga krav i arbetet. Den 
självskattade hälsan var också lägre än hos refe-
rensgruppen.  

Resultatet av medarbetarundersökningen tas 
omhand på alla nivåer i myndigheten i det syste-
matiska arbetsmiljö- och likabehandlingsarbetet. 

Myndighetens företagshälsovård bedömer att 
resultatet av medarbetarundersökningen samman-
taget var positivt, trots de utmaningar som pan-
demin inneburit. Vi har dessutom bedrivit utveck-
lingsarbeten under 2021 samtidigt som vi anpassat 
verksamheten utifrån den omorganisation som 
genomfördes 2019. 

Programmet Chef och  
medarbetare mot Målbild 2022
Arbetet mot Målbild 2022 är indelat i organisa-
tion, ledarskap och värdegrund. 

Inom programmet finns aktiviteter för att tyd-
liggöra vår värdegrund, utveckla ledarskapet och 
att fortsätta utveckla tillitsbaserad styrning och 
ledning. 

Under året fortsatte vi att stärka våra chefer på 
gemensamma månadsvisa chefsforum. Cheferna 
förde dialoger i nätverk med kollegor och delade 
sina erfarenheter. Olika teman som medarbetar-
samtal, konsekvenser av pandemin, rättighetsarbe-
te och att leda på distans diskuterades.  

Utvärderingen av Chefsforum visade att de 
chefer som deltog var nöjda med innehållet och 
genomförandet. Målsättningarna för programmet 
har till viss del uppnåtts.  

Resultatet av medarbetarundersökningen visade 
att ledningskvaliteten4 upplevdes som god och var 
bättre än referensvärdet.  

På en gemensam myndighetsdag för alla med-
arbetare var medledarskapet ett gemensamt tema. 
Värdegrund, tillit och allas del i helheten på vägen 
mot vår målbild var viktiga inslag. 

4 Medarbetarundersökningen genomfördes from 2021-09-22 – 2021-10-06 och vände sig till medarbetare som arbetat mer än tre månader och arbetade 50% eller 
mer. Antalet som besvarade undersökningen var 1043 av 1274 anställda (82%).

Kompetensförsörjning
Vår samlade bedömning är att de aktiviteter vi 
genomförde under året bidrog till att vi har goda 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveck-
ling. 

Vi genomförde en översyn och kvalitetsgranska-
de vår process och våra arbetssätt inom strategisk 
kompetensförsörjning. Resultatet visade att vi har 
en gedigen struktur och en logisk arbetsgång. Mo-
dellen som används i arbetet täcker in alla områ-
den för kompetensförsörjning. Utifrån granskning-
ens resultat förde vi dialog med ansvariga chefer 
om hur vi förankrar processen inom myndigheten 
i fortsättningen. Ett förbättringsområde är att följa 
upp planerna för kompetensförsörjning i samband 
med uppföljning av vår personalstatistik.

Under 2021 inventerade vi medarbetarnas kom-
petens inom olika delar av verksamheten, vilket 
resulterade i olika åtgärder. Verksamhetsområde 
Specialpedagogiskt stöd beslutade till exempel att 
införa kompetensgrupper. Det primära syftet med 
grupperna är att synliggöra målgruppernas behov 
och att fungera som nav för kompetens inom olika 
sakfrågor. I kompetensgrupperna skapas förutsätt-
ningar för att dela kompetens och erfarenheter, 
att omvärldsbevaka samt att genomföra aktuella 
kompetensutvecklingsinsatser.    

Vi omförhandlade ett nytt partsgemensamt 
avtal om lokala omställningsmedel. Avtalet utfor-
mades utifrån verksamhetens och medarbetares 
omställningsbehov. Prioriterade områden för det 
partsgemensamma arbetet var digitalisering och 
rehabilitering. 

Vi kvalitetssäkrade rekryteringsprocessen och 
tecknade avtal om rekryteringsverktyg. Vi förläng-
de också vårt avtal kring rekryteringsstöd.

Under de närmaste tio åren väntas en tredjedel 
av myndighetens medarbetare gå i pension. 116 
rådgivare pensioneras under denna tid från Speci-
alpedagogiskt stöd och 63 lärare från Specialsko-
lan. Dessa verksamhetsområden tillhör vår kärn-
verksamhet. Pensionsavgångarna ställer stora krav 
på en långsiktigt hållbar omställningsprocess och 
att myndigheten upplevs som en attraktiv arbetsgi-
vare.
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Under våren intervjuade vi verksamma och blivan-
de lärare och pedagoger utanför myndigheten. Syf-
tet var att ta reda på vad som kan motivera dem 
att söka arbete hos oss.5 Det finns en positiv upp-
fattning om Specialpedagogiska skolmyndigheten 
som bidrar till en positiv förväntan på specialsko-
lan som arbetsplats. Resultatet av kartläggningen 

5 Öka intresset för Specialskolan. Augurs rapport till Familjen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), mars 2021.

ledde till att vi genomförde en rekryteringskam-
panj. Syftet var att rekrytera nya medarbetare och 
skapa intresse för att arbeta inom specialskolan. 
Intresset för våra tjänster ökade under rekryte-
ringskampanjen. Under perioden  
2 mars – 31 mars 2021 var kampanjsidan vår näst 
mest besökta sida på spsm.se 

Tabell 21. Antal anställda fördelat på kompetenskategori och kön.

 2019 2020 2021
Kompetenskategori Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
Kärnverksamhet 739 194 735 186 757 186
Ledning 53 21 56 21 57 26
Stödverksamhet 156 65 167 73 176 71
Totalt 948 280 958 280 990 283
Totalsumma 1 228 1 238 1 273

Källa: UBW
Under 2021 har också 191 (188) personer haft en anställning per timme inom myndigheten motsvarande 22 (22) årsarbetare.

Under 2021 var andelen anställda kvinnor 78 (77) 
procent och män 22 (23) procent. Andelen har 
i princip varit konstant sedan 2018. Inom kom-
petenskategorin ledning var andelen kvinnor 69 
procent (73 procent 2020, 72 procent 2019) och 
andelen män 31 procent (27 procent 2020, 28 
procent 2019).  

Tabell 22. Personalomsättning i procent.

2019 2020 2021
Totalt 12,0 11,3 10,9
Kvinnor - 10,4 10,3
Män - 14,3 13,2

Källa: UBW

Personalomsättningen var något lägre jämfört med 
föregående år, 10,9 procent (11,3). Under 2021 
avslutade 137 (139 personer 2020, 150 personer 
2019) medarbetare sin anställning varav 32 (24 
personer 2020, 33 personer 2019) på grund av 
pensionsavgångar. 

Personalomsättningen varierade inom myndig-
heten. Specialskolan hade den högsta personalom-
sättningen på 13,5 (14,7) procent. Övriga verk-
samheter hade en personalomsättning mellan 5,1 
och 8,4 procent. Specialskolan hade en högre andel 
tidsbegränsade anställningar, bland annat kopplat 
till behörighetsförordningen. 
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Arbetsmiljö
Vår samlade bedömning är att de åtgärder vi 
genomfört under året har bidragit till en hållbar 
arbetsmiljö. 

Resultatet av tidigare genomförda medarbetar-
undersökningar och den pågående pandemin ledde 
till att vi fortsatte att förstärka det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Vi genomförde riskbedöm-
ningar och tog fram åtgärder inom arbetsmiljön. 
Som stöd i det arbetet tog vi fram en film som 
beskriver hur riskbedömning av arbetsmiljön har 
genomförts. Vi gjorde även en film om hur vår in-
terna mall för riskbedömning av arbetsmiljön kan 
användas. 

Vi har upprättat eller reviderat styrdokument 
inom

• kränkande särbehandling 

• hantering av hot och våld i arbetsmiljön 

• första hjälpen och krisstöd 

• riskbruk och skadligt bruk. 

Utmaningar i arbetsmiljön  
på grund av pandemin
De medarbetare som hade möjlighet arbetade 
hemifrån under 2021. Inom skolan bedrevs verk-
samheten i huvudsak på plats eftersom skolorna 
var öppna.  

En utsedd stabsgrupp arbetade med att om-
världsbevaka och informera om Folkhälsomyndig-
hetens, Skolverkets och regeringens arbete. 
Stabsgruppen arbetade på uppdrag av myndig-
hetens krisledningsgrupp. I takt med pandemins 
utveckling hanterades frågor som hemarbete, 
vaccinering, föräldraledighet och användning av 
skyddsutrustning. Vaccination mot säsongsinfluen-
san erbjöds samtliga medarbetare. 

Stabsgruppen genomförde två övergripande 
riskbedömningar av arbetsmiljön i hela myndig-
heten, kopplat till pågående pandemi. En på våren 
och en på hösten. Riskerna i arbetsmiljön påverka-
des av smittspridningen i samhället.

Exempel på risker i arbetsmiljön som identifierades 
av stabsgruppen under våren var

• hög arbetsbelastning på grund av ökad smitta i 
samhället och därmed också fler smittade med-
arbetare

• hög arbetsbelastning i samband med förändrade 
arbetssätt och snabba omställningar i verksam-
heterna. 

Det var även otydligt om riskbedömningar verk-
ligen genomförts på alla nivåer i myndigheten.  
Därför genomförde stabsgruppen en enkätunder-
sökning som vände sig till samtliga chefer i myn-
digheten. Syftet var att ta reda på hur det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet bedrivits under pandemin. 
Undersökningen visade att verksamheten regelbun-
det genomfört riskbedömningar av arbetsmiljön.  

 Chefer upplevde att de fick gott stöd och bra 
information från stabsgruppen med att förebygga 
och åtgärda arbetsmiljörisker under pandemin. De 
smittskyddsrutiner, checklistor och informations-
rutiner som togs fram under 2020 fortsatte att 
utvecklas 2021. Det bidrog till en ökad trygghet i 
hur vi kan upprätthålla verksamheten och samti-
digt uppmärksamma risker i arbetsmiljön. 

Höstens riskbedömning innehöll i huvudsak 
risk för långvarig och hög arbetsbelastning på 
grund pandemin.  Snabbt förändrade förutsätt-
ningar och extraplanering lyftes som risker. I de 
delar av verksamheten där medarbetarna arbeta-
de hemifrån lyftes även konsekvenser av ett ökat 
antal digitala möten och brist på återhämtning 
mellan mötena som risker. Konsekvenserna kunde 
till exempel vara social isolering, belastningsbesvär 
och stress.  

Utifrån riskbedömningarna av arbetsmiljön 
gjorde myndigheten olika ställningstaganden. 
Respektive verksamhet gjorde i sin tur lokala risk-
bedömningar och vidtog åtgärder. Det var utma-
nande för specialskolan att hålla skolorna öppna 
under restriktionerna. Inom verksamhetsområde 
Specialskola bevakade och informerade specialsko-
lans stabsgrupp fortlöpande om det aktuella läget i 
pandemin.
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Förberedelse inför återgång till  
arbetsplatserna efter pandemin
Under hösten planerade stabsgruppen tillsammans 
med verksamheten för en gradvis återgång till 
arbetsplatsen. 

Stabsgruppen följde upp antalet medarbe-
tare som arbetade fysiskt på arbetsplatserna. 
Stabsgruppen hade också återkommande dialog 
med kontorsansvariga chefer och rektorer om hur 
den gradvisa återgången fungerade.

Uppföljningen av återgången till arbetsplatser-
na visade att närvaron var förhållandevis låg. Det 
fanns inga tecken på ökad oro och det fanns heller 
inte något som indikerade en ökad smittspridning 
på arbetsplatserna. 

Projektet Framtidens arbetsliv
Från mars till oktober 2021 pågick projektet 
Framtidens arbetsliv. Syftet med projektet var att 
utreda och föreslå åtgärder utifrån förändrade 
förutsättningar i arbetslivet efter pandemin. 

Kartläggningen identifierade behov, trender och 
tendenser inom projektets fokusområden medarbe-
tare, digitala arbetsformer respektive lokaler.

I projektgruppen ingick olika kompetenser och 
professioner inom myndigheten. Data samlades in 
via en enkät och från intervjuer med ett urval av 
myndighetens medarbetare. De utvärderingar som 
tidigare gjorts under pandemin analyserades och 
omvärldsbevakning genomfördes. I slutrapporten 
redovisades hela kartläggningen av de olika fokus-
områdena.

Av de medarbetare som svarade på enkäten om 
Framtidens arbetsliv uppgav 66 procent att de ville 
ha möjlighet att fortsätta jobba på distans några 
dagar per vecka. 

De utmaningar som medarbetarna uttryckte med 
att arbeta på distans var

• brister i den sociala arbetsmiljön

• minskat lärande och utbyte med andra kollegor

• brister i informationsflödet

• brister i involvering i utvecklingsarbete

• lägre känsla av sammanhang

• otydliga samarbetsformer

• för många digitala möten. 

De vinster i effektivitet som medarbetare uttryckte 
med att arbeta på distans var

• fördelar med digitala möten 

• bättre kunskap om digitala möten

• mer hållbart arbetsliv och privatliv

• färre resor till och från arbete

• större möjligheter att arbeta fokuserat. 

Myndigheten behöver vidareutveckla en kultur för 
samarbete, nätverkande och digitala arbetsformer. 

Under projekttiden har följande styrdokument 
tagits fram:

• beslut om distansarbete

• vägledning med riktlinjer för distansarbete  

• vägledning möten 

• revidering av intern föreskrift för tjänsteresor

• ny mötes- och resepolicy.

Myndigheten beslutade att chefer kan bevilja att 
medarbetare arbetar på distans upp till 50 procent 
av en heltidstjänst. I vägledningen för distansarbete 
tydliggjordes riktlinjerna.
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Sjukfrånvaron på samma nivå  
som förra året  

Tabell 23. Sjukfrånvaro.

2019 2020 2021
Total sjukfrånvaro 5,1 5,9 5,8

Sjukfrånvaro  
kortare än 60 dagar

3,0 4,1 3,5

Sjukfrånvaro  
60 dagar eller längre

2,1 1,8 2,3

Långtidssjukfrånvaro (andel av 
total sjukfrånvaro som är 60 
dagar eller längre)

40,4 29,9 40,0

Kvinnors sjukfrånvaro 5,3 6,0 5,9

Mäns sjukfrånvaro 4,4 5,5 5,6

Alla yngre än 30 år 8,1 10,5 10,7

Alla mellan 30 och 49 år 4,8 6,3 5.7

Alla 50 år eller äldre 4,9 5,0 5,4

Källa: UBW
I underlaget för sjukfrånvaro ingår personal som under året varit 
anställda med månadslön.

Den totala sjukfrånvaron under 2021 var  
5,8 procent. 

Korttidsfrånvaron minskade något jämfört med 
2020, men låg fortfarande högre än 2019. Den 
långa sjukfrånvaron ökade. Sjukfrånvaron var fort-
satt hög bland medarbetare som är yngre än 30 år.

6 https://www.statskontoret.se/fokusomraden/fakta-om-statsforvaltningen/sjukfranvaron-i-staten/, hämtad 2022-01-24

Sjukfrånvaron varierade inom myndighetens olika 
verksamheter. Specialskolan hade den högsta sjuk-
frånvaron på 8,0 (8,2) procent. Övriga verksam-
heter hade en sjukfrånvaro cirka 3 procent vilket 
var detsamma som 2020. Det kan jämföras med 
sjukfrånvaron i staten som var 3,9 procent under 
2020.6

Vid sjukanmälan via tjänsten Sjuk och frisk 
erbjuds sjukvårdsrådgivning. Antalet sjukanmäl-
ningar minskade något jämfört med 2020, men var 
fortsatt på en högre nivå än under 2019. I sam-
band med sjukanmälan kan medarbetarna uppge 
sjukorsak i statistiksyfte. Kategorin infektion- 
Öron/Näsa/Hals var den vanligaste sjukorsaken, 
knappt hälften av alla sjukanmälningar.  

Fo
to

: D
an

ie
l H

åk
an

ss
on



Specialpedagogiska skolmyndigheten  Årsredovisning 2021 Resultatredovisning 89

Ekonomisk redovisning

Kostnader, intäkter  
och avgiftsbelagd verksamhet
I detta avsnitt redovisar vi en bild av myndighetens
• Totala kostnader indelade efter verksamhet
• Totala intäkter indelade efter verksamhet och finansiering.
• Avgiftsbelagd verksamhet i enlighet med den budget som regeringen  

meddelat i regleringsbrevet

Fördelning av kostnader och intäkter 
I förordning (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag (FÅB) framgår att verksamhetens 
totala intäkter och kostnader ska fördelas enligt 
den indelning som myndigheten bestämmer. Vi har 
valt att fördela verksamhetens totala intäkter och 
kostnader utifrån de två verksamhetsområden som 
svarar för vår kärnverksamhet. För annan verk-
samhet som beskrivs särskilt i resultatredovisning-
en, gäller att den antingen sker tvärfunktionellt 
eller är av mycket begränsad omfattning och att 
kostnader och intäkter av det skälet inte särredo-
visas.

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

Totala kostnader fördelade på verksamhet

Tabell 24. Kostnader fördelade på verksamheter, tkr. 

Verksamhet 2019 2020 2021
Specialskola 652 726 701 114 737 176
Specialpedagogiskt stöd 417 952 412 329 430 327
Totalt 1 070 678 1 113 443 1 167 503

Inom specialskolan ökade de totala kostnaderna 
något mer än för verksamheten som helhet, vilket 
främst sammanhänger med en fortsatt volymök-
ning. Antalet elever ökade, liksom antalet medar-
betare och i konsekvens därmed även den andel av 
myndighetsövergripande kostnader som fördelas 
till verksamheten. Över tid har kostnaderna för 
specialskolan ökat mer än för övrig verksamhet. 
Fördelningen av myndighetsövergripande kostna-
der förstärker effekten av specialskolans volymök-
ning över tid.
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Även inom specialpedagogiskt stöd ökade de totala 
kostnaderna, om än inte lika tydligt. Under pan-
demin genomförde flera av verksamheterna inom 
specialpedagogiskt stöd särskilda satsningar för att 

1 Enbart kostnader för 2021 redovisas då intäkterna endast delvis ska täcka kostnaderna. I avgiftsintäkterna inkluderas samtliga intäkter av avgifter som nämns i 
instruktion eller regleringsbrev (elevavgifter, assistans, läromedel, kost och inkvartering).

2 I intäkter 2021 ingår 91 tkr erhållna bidrag. I ack +/- utgå 2021 ingår totalt 274 tkr erhållna bidrag.

utveckla nya former för stödet. 
Fördelningen av kostnader mellan prestationer 

inom respektive verksamhet återfinns i respektive 
avsnitt inom resultatredovisningen. 

Totala intäkter fördelade på verksamhet och finansiering
Tabell 25. Intäkter fördelade på verksamheter, tkr.

Verksamhet
 

2019 2020 2021
Anslag Övriga 

intäkter
Anslag Övriga 

intäkter
Anslag Övriga 

intäkter
Specialskola 303 625 351 012 313 995 387 156 330 483 407 160
Specialpedagogiskt stöd 409 482 8 470 402 828 9 501 422 514 7 814
Totalt 713 107 359 482 716 823 396 657 752 997 414 974

Intäkter utöver anslag inom specialskola fortsatte 
att öka, vilket huvudsakligen hängde samman med 
ett ökat elevantal. Elevanknutna avgiftsintäkter så-
som avgift för elevplats i specialskolan samt intäkt 
från kommuner för assistans till elever i behov av 
särskilt stöd är direkt kopplat till elevantalet. 

Inom Specialpedagogiskt stöd minskade istället öv-
riga intäkter. Till stor del förklaras detta av ovan-
ligt höga bidragsintäkter för sjuklönekostnader 
under 2020, vilket inte skedde i samma omfattning 
under 2021.

Avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 26. Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (punkt 6.1 i regleringsbrev SPSM), tkr. 

Verksamhet/budget RB +/- tom 2019 +/- 2020 Int. 2021 Kostn. 2021 +/- 2021 Ack +/- utgå. 
2021

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

Redovisat av SPSM
Specialskola m.m (delvis 
täckning av kostnader) 1 

0 0 330 782 1 098 554 0 0

Förskoleklass/fritidshem 
(full kostnadstäckning)2 

-2 283 -280 68 086 68 799 -713 -3 276

Administration av förstärknings-
bidrag till folkhögskolor (full kost-
nadstäckning)

0 0 150 150 0 0

Totalt -2 283 -280 399 018 1 167 503 -713 -3 276

I enlighet med förordning (2000:605) om årsre-
dovisning och budgetunderlag (FÅB), redovisar 
vi ingående och utgående resultat endast för de 
verksamheter där det finns krav på full kostnads-
täckning. 

Förskoleklass och fritidshem har arbetat för att 
minska det ackumulerade negativa resultatet och 

har sänkt kostnaderna för såväl personal som lo-
kaler jämfört med föregående år. Kostnaderna för 
elevresor har dock ökat och är svåra att påverka. 
Dessutom har kvalitetssäkring av kostnadsfördel-
ningen lett till en ökning av kostnader för verk-
samheten totalt.   
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Not Utfall tkr
2021-01-01
2021-12-31

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

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 752 997 716 823
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 402 439 380 609
Intäkter av bidrag 3 11 278 14 868
Finansiella intäkter 1 257 1 180

Summa intäkter 1 167 971 1 113 480

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 4 -845 940 -812 237
Kostnader för lokaler -110 834 -105 745
Övriga driftkostnader -200 756 -183 662
Finansiella kostnader -74 -1 029
Avskrivningar och nedskrivningar -9 899 -10 770

Summa kostnader -1 167 503 -1 113 443

Verksamhetsutfall 468 37

Uppbördsverksamhet 5
Intäkter av avgifter m.m som inte disponeras 3 450 3 986
Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -3 450 -3 986

Saldo Uppbördsverksamhet 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag 455 060 448 436
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 701 735
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 6 30 971 30 575
Lämnade bidrag 7 -487 108 -481 695

Saldo Transfereringar 8 -376 -1 949

Årets kapitalförändring 9 92 -1 912

Resultaträkning
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Tillgångar

Not Utg balans
tkr

2021-12-31

Utg balans
tkr 

2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling 10 379 187
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 11 282 16
Summa 661 203

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 19 027 16 595
Maskiner, inventarier, installationer mm 13 18 479 13 861
Summa 37 506 30 456

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 9 725 8 707
Summa 9 725 8 707

Varulager m.m.
Varulager och förråd 1 430 1 360
Summa 1 430 1 360

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15 927 1 503
Fordringar hos andra myndigheter 16 19 152 16 829
Övriga kortfristiga fordringar 102 62
Summa 20 181 18 394

Periodavgränsningsposter 17  
Förutbetalda kostnader 32 367 29 901

Upplupna bidragsintäkter 137 1 077

Övriga upplupna intäkter 553 0

Summa 33 057 30 978

Avräkning med statsverket 18
Avräkning med statsverket -21 528 -21 648
Summa -21 528 -21 648

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 19 143 021 119 936
Summa 143 021 119 936

Summa tillgångar 224 053 188 386

Balansräkning
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Kapital och skulder

Not Utg balans
tkr

2021-12-31

Utg balans
tkr 

2020-12-31

Myndighetskapital 20
Statskapital 233 233
Balanserad kapitalförändring 3 973 5 885
Kapitalförändring enligt resultaträkningen 9 92 -1 912
Summa 4 298 4 206

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 9 213 11 374
Övriga avsättningar 22 12 291 13 638
Summa 21 504 25 012

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 23 37 614 30 268
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 23 150 20 536
Leverantörsskulder 24 46 706 19 511
Övriga kortfristiga skulder 25 13 069 12 552
Summa 120 539 82 867

Periodavgränsningsposter 26
Upplupna kostnader 71 121 69 495
Oförbrukade bidrag 6 591 6 806
Summa 77 712 76 301

Summa kapital och skulder 224 053 188 386
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Anslagsredovisning
Redovisning mot anslag, tkr

Allmänt
Anslagen har lagts in utifrån regleringsbrev och 
andra regeringsbeslut samt utifrån de belopp som 
finns redovisade i statsredovisningssystemet Her-
mes.

Villkor

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

Anslag 15:1:5 ap 4.2  
Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag 
till kursdeltagare i teckenspråksutbildning för för-
äldrar till barn som för kommunikation är beroen-
de av teckenspråk enligt förordningen om statsbi-
drag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

Anslag 15:1:5 ap 5  
Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare
Tilldelade medel ska enligt förordningen om statli-
ga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pen-
sionsmyndigheten.

Anslag Ingående 
överförings-
belopp

Årets tillde-
ning enligt 
reglerings-
brev

Omdis-
ponerade 
anslagsbe-
lopp

Indragning Totalt 
disponibelt 
belopp

Utgifter 
20210101-
20211231

Utgående 
överförings-
belopp

15:1:5 ap 4.1 Statsbidrag 
till utbildning 3 486 13 916

 
0 -3 486 13 916 10 505 3 411

15:1:5 ap 4.2 Bidrag till 
kursdeltagare 493 1 000

 
0 -493 1 000 237 763

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

 

0 0 88 88 0
Ramanslag 16:1:3 ap.1 
Specialpedagogiska  
skolmyndigheten 23 823 769 676

 

0 -950 792 549 769 082 23 467
16:1:5 ap2 Utveckling av 
skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet 1 637 6 000 0 -1 637 6 000 4 133 1 867

16:1:6 ap.1 Omvårdnads-
insatser 12 434 71 066 0 -12 434 71 066 60 257 10 809
16:1:14 ap.1 Särskilda 
insatser inom skolområdet 448 163 418 0 -448 163 418 163 176 242
16:1:16 ap.1 Bidrag till 
vissa studier 11 326 17 525

 
0 -11 326 17 525 7 842 9 683

17:14:4 ap.1 Särskilt  
utbildningsstöd -15 193 158 0 0 193 143 193 130 13
Summa anslag 53 632 1 235 847 0 -30 774 1 258 705 1 208 450 50 255
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Anslag 16:1:3 ap 1  
Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Anslaget får användas för Specialpedagogiska 
skolmyndighetens förvaltningsutgifter. Anslaget får 
även användas för utgifter för myndighetens verk-
samhet, produktionsstöd för läromedelsframställ-
ning och visst internationellt samarbete. Utbetalat 
produktionsstöd: 19 826 tkr.

Återbetalda medel avseende bidrag med återbe-
talningsskyldighet ska tillföras anslaget.

Anslag 16:1:5 ap 2  
Utveckling av skolväsendet  
och annan pedagogisk verksamhet
För utgifter med anledning av uppdraget att svara 
för genomförandet av fortbildning i specialpedago-
gik U2019/04371 får Specialpedagogiska skolmyn-
digheten belasta anslagsposten med  
6 000 tkr. Utbetalat 4 133 tkr.

Anslag 16:1:6 ap 1  
Omvårdnadsinsatser
Anslagsposten får belastas med utgifter för om-
vårdnadsinsatser vid gymnasieskolor med utbild-
ning som är speciellt anpassad för svårt rörelse-
hindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).

Anslag 16:1:14 ap 1  
Särskilda insatser inom skolområdet
Anslagsposten får belastas med utgifter för stats-
bidrag enligt förordningen (1991:931) om stats-
bidrag till särskilda insatser på skolområdet. 
Anslagsposten får belastas med högst 2 300 tkr 
för stöd till utbildning för ungdomar med svår 
synnedsättning som efter grundskolan behöver ett 
s k mellanår före starten av gymnasial utbildning. 
Utbetalat: 2 300 tkr. 

Anslagsposten får belastas med utgifter för 
utvecklingsprojekt och analyser som syftar till att 
öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen när det 
gäller olika pedagogiska arbetssätt för barn och 
elever med funktionsnedsättning. Utbetalat 
79 952 tkr.

Anslag 16:1:16 ap 1 
Bidrag till vissa studier:

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag 
enligt förordningen (2007:1345) om statsbidrag 
vid vissa studier för personer med funktionsned-
sättning. Åtaganden som ingåtts med stöd av 17§ 
Anslagsförordningen (undantagsregeln): 460 tkr

Anslag 17:14:4 ap.1  
Särskilt utbildningsstöd 

1. Anslagsposten får belastas med utgifter för bi-
drag enligt förordningen (2011:1163) om stats-
bidrag för särskilt utbildningsstöd.

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

3. Högst 5 323 tkr. får användas för analyser och 
utveckling av folkhögskolornas lärmiljöer. Utbe-
talat 1 249 tkr.

4. Anslaget får även användas för statsbidrag för 
teknisk anpassning av studiematerial för synska-
dade och dövblinda inom folkbildningen. Högst 
4 473 tkr får betalas ut som bidrag till Synska-
dades Riksförbund (SRF) för teknisk anpassning 
av studiematerial. Utbetalat 3 075 tkr.  Minst 90 
procent av beviljade bidrag ska avse kostnader 
för sådan anpassning. Statsbidrag betalas ut av 
myndigheten efter ansökan från SRF med 50 
procent under mars 2021, med 40 procent under 
augusti 2021 och med 10 procent när SRF läm-
nar en slutredovisning av kostnaderna.

Kommentarer till anslagsutfall
Utgående överföringsbelopp för anslag 16:1:3 ap 
1 överskrider tillåtet anslagssparande med 377 tkr. 
(tillåtet anslagssparande 23 090  tkr). Förklaringen 
är, liksom föregående år, främst att resor och akti-
viteter inte kunnat genomföras som planerat under 
pandemin. 

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

Pandemin har även påverkat förbrukningen av 
anslag 16:1:5 ap 2, där planerade aktiviteter inte 
kunnat genomföras fullt ut.
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Inom anslag 16:1:6 ap.1 har ersättning för elev-
hem och omvårdnad i boende respektive habi-
litering inbetalats av hemkommuner respektive 
hemregioner om totalt 30 971 tkr (30 575 tkr). 
På grund av pandemin har skolhuvudmän bedrivit 
undervisning delvis på distans. SPSM har därför 
återbetalat ersättning till kommuner och regioner, 
men inte i samma utsträckning återkrävt ersättning 
från huvudmän eftersom dessa ändå haft vissa 
kostnader under perioden.

Beloppet ingår i resultaträkningens post Övriga 
erhållna medel för finansiering av bidrag. 

Ersättning har samtidigt utbetalts till skol-

huvudmän med 32 001 tkr (33 894 tkr). Detta 
belopp ingår i resultaträkningens post Lämnade 
bidrag.Netto har ersättningen belastat avsnittet 
Transfereringar 1 030 tkr (3 319 tkr).

Redovisning mot inkomsttitel, tkr

Inkomsttitel Inkomster
2811 Övriga inkomster 3 450

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

Redovisning av bemyndigande, tkr

Anslag/Anslagsbenämning
Tilldelat 
bemyndigande 
2021

Ingående 
åtaganden      
2021-01-01

Utestående 
åtaganden     
2021-12-31

Utestående åtagandens 
fördelning per år
2022

Ramanslag 16:1:6 ap.1 Omvårdnadsinsatser 35 500 31 930 31 784 31 784
Summa 35 500 31 930 31 784 31 784
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Tilläggsupplysningar och noter

Bokslutskommentarer
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 1 
kap 3§ förordningen (2000:605) om myndighe-
ters årsredovisning och budgetunderlag.  SPSM:s 
redovisning följer god redovisningssed såsom den 
kommer till uttryck i ESV:s allmänna råd till 6§ 
bokföringsförordningen (2000:606). 

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

Värdering av  
omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna består av läromedelslager, 
som har värderats till hälften av försäljningsvärdet 
exklusive i försäljningspriset ingående distribu-
tionskostnader. 

Avskrivningar
Som anläggningstillgång redovisas immateriella 
tillgångar, datorer, fordon, inventarier med mera 
vars anskaffningsvärde är 20 tkr och däröver samt 
har en ekonomisk livslängd på 3 år eller längre. 
Förbättringsutgifter på annans fastighet redovisas 
som anläggningstillgång om anskaffningsvärdet är  
40 tkr och däröver och om den ekonomiska livs-
längden uppgår till lägst 10 år.

SPSM har fastställt följande princip avseende 
anläggningstillgångars ekonomiska livslängd:

Immateriella tillgångar 5 år
Servrar och nätverksutrustning 3 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar  3 år
Övriga inventarier 5 år
Bilar och andra transportmedel 5 år
Förbättringsutgift på annans fastighet 10 år

Övriga upplysningar
Myndigheten tillämpar 50 tkr och däröver som 
beloppsgräns för periodiseringar. 5 januari 2022 
har varit brytdag i redovisningen.

Myndighetens insynsråd
SPSM är ett enrådighetsverk och har ett insynsråd 
med nio ledamöter utsedda av regeringen samt 
generaldirektören som är ordförande. Insynsrådet 
har under 2021 haft fyra möten, där huvudämnena 
varit information om myndighetens verksamhets-
planering, budget, årsredovisning, aktuella rappor-
ter och remisser samt samarbete med Skolverket 
och Skolinspektionen. Under året har flera förord-
nanden avslutats och nya tillkommit.

Ersättning till insynsrådets ledamöter har under 
2021 utgått enligt följande

Per-Arne Andersson 6 000 kr
Kristina Axén Olin 3 000 kr
Sven Bölte 3 000 kr 
Jacob Clarin 0 kr
Per Enocsson 6 000 kr
Caroline Helmersson Olsson 3 000 kr  
Mona Holmqvist 6 000 kr
Marina Lundquist 0 kr
Betty Malmberg 0 kr
Maria Ronsten 4 500 kr 
Anders Runnquist 6 000 kr
Gunilla Svantorp 0 kr

Insynsrådets ledamöter har under 2021 haft andra 
styrelse- och rådsuppdrag enligt följande

Per-Arne Andersson: 
Ordförande i Ifous (Innovation forskning och 
utveckling i skolan) samt i styrelsen för Brf Lax-
öringen 15, Ledamot i Kungliga ingenjörsveten-
skapsakademin (IVA), VD för SKL International, 
deltar i regeringens samverkansprogram för kom-
petensförsörjning och livslångt lärande
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Kristina Axén Olin:
Ledamot i Skolverkets Insynsråd

Sven Bölte:
Ledamot SiS Forskningsråd, Vetenskapsrådet UVK, 
Attentions kunskapsråd, Ordförande i styrelsen för 
SB Education and Psychological Consulting AB, 
Ordförande i styrelsen Neuro Support Solutions 
International AB, Styrgrupp KIND, EUNETHY-
DIS samt kunskapsrådet Min Stora Dag, Ledamot 
i Psykiatrifonden (Vetenskapliga rådet, Ledamot 
International Society for Autism Research (Interna-
tionella rådet), Redaktör Autism: The International 
Journal of Research and Practice, Redaktör Scan-
dinavian Journal of Child and Adolescent Psychi-
atry and Psychology

Per Enocsson:
Vice ordförande för Sveriges Elevkårer

Caroline Helmersson Olsson: 
Riksdagsledamot, Ledamot av Riksbanksfullmäk-
tige, Ordförande kommunfullmäktige i Vingåker, 
Ordförande för studieförbundet ABF i Sörmland, 
Ordförande för Vingåkers folkets park

Marina Lundquist:
Ingår i styrgruppen för Nationellt kvalitetsregister 
för elevhälsans medicinska insats (EMQ)

Betty Malmberg:
Ledamot i insynsrådet för Kemikalieinspektionen, 
insynsrådet vid Länsstyrelsen i Östergötland, in-
synsrådet för Statens veterinärmedicinska anstalt

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

Gunilla Svantorp:
Ledamot i Skolverkets Insynsråd samt ledamot 
i Länsstyrelsen Värmlands Insynsråd, Ledamot i 
styrelsen för Riksbankens jubileumsfond.

Myndighetens ledning
Ersättning till myndighetens ledning har 2021 
utgått enligt följande

Fredrik Malmberg, generaldirektör:
1 328 861 kr. 
Generaldirektören är ledamot i Diskriminerings-
ombudsmannens råd, särskild utredare i utred-
ningen Stärkt rätt till personlig assistans (SOU 
2021:13) som avrapporterades i maj 2021.  
Utredningen En uppväxt fri från våld Dir. 2021:02 
påbörjades i april 2021.
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Utfall tkr
2021-01-01
2021-12-31

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

Not 1 Intäkter av anslag 752 997 716 823
Anslagsintäkterna i verksamhetsavsnittet härrör från följande anslag:
16:1:3 ap 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten 748 864 705 460
16:1:5 ap 2 Utveckling av skolväsendet o annan pedagogisk verksamhet 4 133 11 363
Summa intäkter av anslag i RR 752 997 716 823

Utgifter enligt anslagsredovisningen
16:1:3 ap 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten -769 082 -732 794
16:1:5 ap 2 Utveckling av skolväsendet o annan pedagogisk verksamhet -4 133 -11 363
Summa utgifter som belastat anslagen -773 215 -744 157
Differens intäkter av anslag verksamhet resp. utgifter mot anslag -20 218 -27 334

Intäkter av anslag i tranfereringsavsnittet
16:1:3 ap 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Produktionsstöd för läromedelsframställning* 19 826 16 986

Förändring semesterlöneskuld enligt undantagsregeln 392 10 348
Summa förklaring differens 20 218 27 334

Saldo 0 0

*Enligt de finansiella villkoren för anslag 16:1:3 ap 1 får anslaget belastas med utgifter för  
produktionsstöd för läromedelsframställning
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Utfall tkr
2021-01-01
2021-12-31

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

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 402 439 380 609
Kommunala elevavgifter 245 165 230 361
 – elever i specialskolan 245 165 230 361

Förskoleklass och fritidsverksamhet 67 995 66 278

– varav elevavgifter 63 793 61 248
– varav av vårdnadshavare inbetalt till hemkommuner 1 521 1 295
   

Ersättning för assistans enl avtal med kommuner 82 336 77 015
Läromedel, egen framställning 3 281 2 799
Kost och inkvartering i samband med kurser och besök 0 23
Avgift från Folkbildningsrådet för administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor 150 150
 

Intäkter av avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen 2 932 3 722
Intäkter av andra ersättningar 580 261

Kommunala avgifter för elever i specialskolan     
Vårterminen      
Värdkommun 2021: 130 470 kr per termin / elev, 337 st  
(2020: 128 190 kr per termin / elev, 317 st)
Övriga kommuner 2021: 195 720 kr per termin / elev, 394 st 
(2020: 192 290 kr per termin / elev, 379 st)
       
Höstterminen      
Värdkommun 2021: 130 470 kr per termin / elev, 348 st  
(2020: 128 190 kr per termin / elev, 334 st)
Övriga kommuner 2021: 195 720 kr per termin / elev, 402 st 
(2020: 192 290 kr per termin / elev, 385 st)
       

Förskoleklass      
Vårterminen      
Alla kommuner 2021: 132 140 kr per termin /elev, 52 st  
(2020: 129 820 kr per termin /elev, 50 st)
       
Höstterminen      
Alla kommuner 2021: 132 140 kr per termin / elev, 44 st  
(2020: 129 820 kr per termin / elev, 48 st)
       
Fritidshemsverksamhet      
Vårterminen      
Alla kommuner 2021: 86 040 kr per termin / elev, 291 st  
(2020: 84 540 kr per termin / elev, 268 st)
       
Höstterminen      
Alla kommuner 2021: 86 040 kr per termin / elev, 303 st  
(2020: 84 540 kr per termin / elev, 306 st)
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Utfall tkr
2021-01-01
2021-12-31

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

Not 3 Intäkter av bidrag 11 278 14 868
Bidrag från statliga myndigheter* 10 560 14 194
Bidrag från övriga 718 674

Det främsta skälet till den minskade bidragsintäkten är föregående års  
kompensation för sjuklönekostnader

Not 4 Kostnader för personal -845 940 -812 237
Varav lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter m.m. -553 846 -534 780
Varav arvoden till styrelse, kommittéer eller ej anställd personal -1 326 -1 582

Den största anledningen till ökade lönekostnader är ökningen av antal anställda

Not 5 Uppbördsverksamhet 0 0
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Återkrav anslag 17:14:4 ap 1 Särskilt utbildningsstöd 2 045 1 728
Återkrav anslag 16:1:14 ap 1 Särskilda insatser inom skolområdet 1 193 869
Återkrav anslag 16:1:6 ap 1 Omvårdnadsinsatser 0 1 382
Återkrav övriga anslag 212 7
Summa intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras 3 450 3 986

Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet
Återkrav anslag 17:14:4 ap 1 Särskilt utbildningsstöd -2 045 -1 728
Återkrav anslag 16:1:14 ap 1 Särskilda insatser inom skolområdet -1 193 -869
Återkrav anslag 16:1:6 ap 1 Omvårdnadsinsatser 0 -1 382
Återkrav övriga anslag -212 -7
Summa medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet -3 450 -3 986

Saldo uppbördsverksamhet (ej inbetalda återkrav) 0 0

Not 6 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 30 971 30 575
Från kommuner 21 720 21 300
Från regioner 9 251 9 275

Medlen har i huvudsak finansierat boende, omvårdnad i boendet och habilitering för elever vid 
RH-gymnasier. Se även Kommentarer till anslagsutfall under anslagsredovisningen.
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Utfall tkr
2021-01-01
2021-12-31

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

Not 7 Lämnade bidrag -487 108 -481 695
Statliga myndigheter exkl. statl. affärsverk -5 916 -6 085
Kommuner och regioner -260 924 -264 756
Övriga organisationer och ideella föreningar -187 579 -184 711
Privata företag och privatägda ek. föreningar -24 847 -19 944
Enskilda personer -7 842 -6 199

Not 8 Saldo transfereringar -376 -1 949
Fakturerat återkrav år 1, betalt år 2 84 -1 949
Utbetalt bidrag år 2, avser år 1 -460 0

Not 9 Årets kapitalförändring 92 -1 912
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET -713 -280
Förskoleklass och fritidshemsverksamhet -713 -280

BIDRAGSFINANSIERAD VERKSAMHET 1 181 317
Värdereglering donationsmedel 1 204 177
Övriga driftskostnader finansierade med donationsmedel -23 140
Verksamhetsavsnittet 1 181 317

TRANSFERERINGAR
Ej anslagsavräknat återkrav (avräknas kassamässigt) 84 -1 949
Ej anslagsavräknad transferering år 1 (avräknas kassamässigt år 2) -460 0
Transfereringsavsnittet -376 -1 949
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Utg balans
tkr

2021-12-31

Utg balans
tkr 

2020-12-31

Not 10 Balanserade utgifter för utveckling 379 187
IB anskaffningsvärde 3 297 3 297
Årets anskaffningar 380 0

Anskaffningsvärde UB 3 677 3 297

IB Ackumulerade avskrivningar 3 110 2 451

Årets avskrivningar 188 659
Ackumulerade avskrivningar UB 3 298 3 110

Bokfört värde 379 187

Not 11 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 282 16
IB anskaffningsvärde 1 099 2 873
Årets anskaffningar 291 0
Avgår anskaffningsvärde för sålda och utrangerade tillgångar 0 -1 774

Anskaffningsvärde UB 1 390 1 099

IB Ackumulerade avskrivningar 1 083 2 245
Årets avskrivningar 25 343
Avgår avskrivningar på sålda och utrangerade tillgångar 0 -1 505

Ackumulerade avskrivningar UB 1 108 1 083

Bokfört värde 282 16

Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet 19 027 16 595
IB anskaffningsvärde 50 067 45 109
Årets anskaffningar 5 935 4 958

Anskaffningsvärde UB 56 002 50 067

IB Ackumulerade avskrivningar 33 472 30 291

Årets avskrivningar 3 503 3 181
Ackumulerade avskrivningar UB 36 975 33 472

Bokfört värde 19 027 16 595

Not 13 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 18 479 13 861
IB anskaffningsvärde 91 372 86 103
Årets anskaffningar 10 801 5 804
Avgår anskaffningsvärde för sålda och utrangerade tillgångar -956 -535

Anskaffningsvärde UB 101 217 91 372

IB Ackumulerade avskrivningar 77 511 71 336
Årets avskrivningar 5 982 6 586
Årets nedskrivningar 201 0
Avgår avskrivningar på sålda och utrangerade tillgångar -956 -411

Ackumulerade avskrivningar UB 82 738 77 511

Bokfört värde 18 479 13 861
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Utg balans
tkr

2021-12-31

Utg balans
tkr 

2020-12-31

Not 14 Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 725 8 707
Andelar Kammarkollegiets räntekonsortium

Anskaffningsvärde 4 552 4 552
Ackumulerad orealiserad värdeförändring -560 -567
Årets uppskrivning 369 7

Summa bokfört värde räntekonsortium 4 361 3 992

Andelar Kammarkollegiets aktiekonsortium
Anskaffningsvärde 1 859 1 859
Ackumulerad orealiserad värdeförändring 2 856 2 800
Årets uppskrivning 649 56

Summa bokfört värde aktiekonsortium 5 364 4 715

Utgående bokfört värde tillika marknadsvärde 9 725 8 707

Not 15 Kundfordringar 927 1 503
Kundfordringar, inhemska kunder – utomstatlig 1 023 1 508
Kundfordringar, justeringskonto -100 -16
Kundfordringar, utländska kunder 2 8
Fordringar, kortbetalning Payex 2 3

Not 16 Fordringar hos andra myndigheter 19 152 16 829
Kundfordringar, andra myndigheter 918 1 219
Mervärdesskattefordran* 18 234 15 610

* Ökning av mervärdesskattefordran härrör främst från stora inköp i slutet av året.

Not 17 Periodavgränsningsposter 33 057 30 978
Förutbetalda kostnader 32 367 29 901

Förutbetalda hyror 23 245 23 565
Övriga förutbetalda kostnader 9 122 6 336

Upplupna intäkter 690 1 077
Upplupna bidragsintäkter 137 1 077
Upplupna assistansintäkter 553 0
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Utg balans
tkr

2021-12-31

Utg balans
tkr 

2020-12-31

Not 18 Avräkning med statsverket -21 528 -21 648
Uppbörd

Ingående balans 0 0

Redovisat mot inkomsttitel -3 450 -3 986
Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) 3 445 3 986

Fordringar (+)/Skulder (-) avseende uppbörd -5 0

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 5 672

Redovisat mot anslag 439 368 442 813
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde -439 206 -443 480

Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde 167 5

Anslag i räntebärande flöde 
Ingående balans -23 824 5 819

Redovisat mot anslag 769 082 732 794
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -769 676 -762 437
Återbetalning av anslagsmedel 950 0

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -23 468 -23 824

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

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -393 -10 348
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag 1 778 2 171

Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans 0 609

Inbetalningar i icke räntebärande flöde 44 211 54 859
Utbetalningar i icke räntebärande flöde -479 971 -494 962
Övriga fordringar 0 0
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar 435 760 439 494

Övriga fordringar på statens centralkonto i Riksbanken 0 0

Saldo -21 528 -21 648

Not 19 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 143 021 119 936
Kreditram på räntekontot enligt regleringsbrevet 72 800 57 800
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Not 20 Förändring av myndighetskapitalet
Statskapital Balanserad 

kapitalför-
ändring, 
avkastning 
donationska-
pital

Balanserad 
kapitalför-
ändring, 
avgiftsbelagd 
verksamhet

Transfere-
ringsverk-
samhet

Kapitalför-
ändring enligt 
resultaträk-
ningen

Summa

Utgående balans 2020 233 6 202 -2 283 1 966 -1 912 4 206
Ingående balans 2021 233 6 202 -2 283 1 966 -1 912 4 206
Föreg. års kapitalförändring 0 317 -280 -1 949 1 912 0
Årets kapitalförändring 0 0 0 0 92 92
Summa årets förändring 0 317 -280 -1 949 2 004 92
Utgående balans 2021 233 6 519 -2 563 17 92 4 298

Utg balans
tkr

2021-12-31

Utg balans
tkr 

2020-12-31

Not 21 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 9 213 11 374
Ingående balans avsättning för pensioner 11 374 15 503

Årets kostnader för delpensioner 4 212 2 960
Årets delpensionsutbetalningar -6 373 -7 089
Årets förändring avsättning för pensioner -2 161 -4 129

Utgående avsättning 9 213 11 374

Not 22 Övriga avsättningar 12 291 13 638
Ingående balans avsättning för lokalt omställningsarbete 12 304 11 335

Årets avsättning 1 653 1 597
Årets upplösning -1 666 -628
Årets förändring avsättning för lokalt omställningsarbete -13 969

Utgående balans avsättning Lokalt omställningsarbete 12 291 12 304

Ingående balans avsättning för omstruktureringsåtgärder mm 1 334 4 201
Nya avsättningar omstruktureringsåtgärder 0 153
Återbokning avsättning omstruktureringsåtgärder -1 334 -3 020
Årets förändring avsättning för omstruktureringsåtgärder -1 334 -2 867

Utgående balans avsättning för omstruktureringsåtgärder 0 1 334

Avsättning och syfte Årets förändring Utgående balans Regleras 2022
Avsättning för lokalt omställningsarbete -13 12 291 4 000
Omstrukturering Åsbackaskolan -1 334 0 0
SUMMA -1 347 12 291 4 000
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Utg balans
tkr

2021-12-31

Utg balans
tkr 

2020-12-31

Not 23 Lån i Riksgäldskontoret 37 614 30 268
Ingående balans 30 268 29 984
Nyupptagna lån 17 355 10 913
Amorteringar -10 009 -10 629

Låneram 42 000 42 000

Utnyttjad låneram 37 614 30 268

Not 24 Leverantörsskulder 46 706 19 511

Den kraftiga ökningen av leverantörsskulder beror delvis på att vi 2021 övergick från tidigare 
omedelbar betalning (pga pandemin) till normala betalningsvillkor, delvis även på större inköp 
under slutet av året

Not 25 Övriga kortfristiga skulder 13 069 12 552
Personalens källskatt 12 525 12 549
Övriga kortfristiga skulder 544 3

Not 26 Periodavgränsningsposter 77 712 76 301
Upplupna kostnader 71 121 69 495

Upplupen semesterlöneskuld inkl. sociala avg. 59 777 54 538
Upplupna övriga lönekostnader inkl. sociala avg. 8 553 8 700
Övriga upplupna kostnader 2 791 6 257

Oförbrukade bidrag 6 591 6 806
Oförbrukade bidrag – inomstatliga 756 654
Oförbrukade bidrag – utomstatliga 384 361
Oförbrukade bidrag förvaltade stiftelser 2 231 2 431
Oförbrukade bidrag donationer 3 220 3 360
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Sammanställning  
över väsentliga uppgifter

2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
Låneram RGK      
Beviljad låneram 42 000 42 000 50 000 50 000 46 000
Utnyttjad låneram 37 614 30 268 29 984 35 005 41 525

     
Kontokredit hos RGK      
Räntekontokredit 72 800 57 800 73 200 72 800 68 300
Max utnyttjad under året 0 0 27 406 4 659 0

     
Räntor avseende räntekontot RGK      
Ränteintäkter 0 0 0 0 33
Räntekostnader 0 4 177 436 558

     
Avgiftsintäkter      
Beräknade i regleringsbrevet 345 000 345 000 319 000 310 000 0
Avgiftsintäkter som disponeras 402 439 380 609 349 125 312 921 299 037
Avgiftsintäkter som inte disponeras 3 450 3 986 2 139 1 758 2 389

     
Anslagskredit      
Beviljad anslagskredit 29 633 29 416 28 459 22 433 29 438
Utnyttjad anslagskredit 0 15 6 370 17 461 32

     
Anslag      
Anslagssparande 50 255 53 647 9 990 21 880 16 889

     
Bemyndiganden      
Tilldelat 35 500 35 500 35 000 34 000 34 000
Utestående åtaganden 31 784 31 930 34 484 33 851 33 864

     
Årsarbetare      
Antal årsarbetskrafter 1 098 1 081 1 045 917 926
Medelantalet anställda 1 256 1 233 1 203 1 184 1 154

     
Driftkostnad per årsarbetskraft 1 054 1 019 1 013 1 131 1 074

     
Kapitalförändring      
Årets kapitalförändring 92 -1 912 3 877 -2 143 -1 711
Balanserad kapitalförändring 3 973 5 885 2 008 4 151 5 862
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Jag bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit 
betryggande under den period som årsredovisningen avser.

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

Solna den 22 februari 2022 

Fredrik Malmberg, Generaldirektör
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