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Tidningens framsida

Lika värde nr 1, 2020
Tema: Rättigheter i skolan  
Aktiva raster ger både energi och ökad delaktighet
Elevernas eget ombud
Tålamod, trygghet och förtroende blev nycklar till framgång 
Ny forskning: Skolan kan vara avgörande för flickor med adhd

TEMA  
Rättigheter i skolan

Aktiva raster ger både  
energi och ökad delaktighet 

Elevernas eget ombud 

Tålamod, trygghet och förtroende 
blev nycklar till framgång

Nr 1 • 2020

Ny forskning Skolan kan vara avgörande för flickor med adhd
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Ledare:  
Barnkonventionen som lag ökar kraven på oss vuxna

”Barn vet inte alltid vad som är bäst för dom själva, men det vet inte 
vuxna heller. Jag tror man behöver föra någon slags dialog!”
Så berättade Moa, ett av de barn vi mötte när jag var barnombudsman 
och vi intervjuade barn och ungdomar med funktionsnedsättning om 
deras råd till vuxenvärlden.

Det Moa säger är väldigt klokt och fångar på sätt och vis 
barnkonventionens kärna. Vuxnas ansvar för barn, men också 
barnets rätt att vara delaktig i frågor som rör barnet. 

Vi vuxna har lätt att ta till oss att vi har ett särskilt ansvar att värna och 
skydda barn, vilket flera av rättigheterna i barnkonventionen också lyfter 
fram. Min erfarenhet från Rädda Barnen, Barnombudsmannen och rollen 
som generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten är dock att 
vi vuxna har betydligt svårare att på riktigt lyssna på och göra barn 
delaktiga. 

Som barnombudsman mötte jag påfallande ofta barn där vuxna 
hade tänkt ut färdiga lösningar men inte involverat barnet. 
Inte sällan blev besluten då verkningslösa och jag kan tyvärr 
också säga att åtgärderna ibland till och med förvärrade 
situationen. Barn som hade mobbats kunde vittna om 
möten med många vuxna i rummet som gjorde att de inte 
vågade berätta. Barn med behov av stöd kunde berätta om 
åtgärder som slog så fel att de till sist helt slutade gå till 
skolan.

Jag är övertygad om att de flesta vuxna som arbetar med 
barn har de bästa av intentioner. Men vardagsstress, rädsla 
för att göra fel, osäkerhet på hur man ska hantera ett barns 
berättelse kan göra att dialogen med barnet uteblir. Att leva 
upp till barnkonventionen ställer krav på oss alla men den 
verksamhet du arbetar i behöver också säkerställa rutiner, 
kunskap och stöd. 

Nu är barnkonventionen lag. Det skärper kraven. Men den 
viktigaste poängen är inte juridisk. Genom att lyssna och 
involvera barn blir vi bättre på att skydda deras rättigheter. 
Det är viktigt för alla barn, men helt avgörande för barn i 
svåra situationer.
 
Fredrik Malmberg
Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Foto: Olle Melkerhed
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Det digitala favoritverktyget är en smart penna

Daniella Alm Heljeved har grav dyslexi. Men det var inte förrän i  
sexan, när hon började på en ny skola, som hon fick stöd att prova  
olika digitala verktyg för att se vad som fungerar bäst.

Nu är Daniella 19 år och läser tekniskt  
basår på Kungliga tekniska högskolan, KTH. 
På fritiden bloggar hon för att hjälpa andra 
med dyslexi. För att fler ska förstå vad det 
innebär ställer hon också upp som föreläsare 
i olika sammanhang. Hon menar att lärare 
och specialpedagoger som upptäcker att ett 
barn har läs- och skrivsvårigheter behöver 
veta hur en dyslektiker upplever, tänker och 
förstår skriven text. 

– Dyslexi behöver inte vara en så stor grej 
om vi inte ser det som ett problem. Jag skulle vilja att läraren berättar 
för alla vad det innebär. Dyslektiker kan läsa och skriva, men det tar 
längre tid. För mig är det inte som att ord flyter omkring, utan ord och 
bokstäver försvinner, så jag ser inte det som andra ser. När jag läser 
och skriver för nöjes skull, gör jag det på mitt sätt. Men när det är en 
viktig uppgift måste jag använda mina digitala verktyg som stöd för 
att det ska bli rätt. Jag är en kreativ person så i skolan kunde jag läsa 
högt och fylla i de ord som försvann, så det lät bra. Men ibland var det 
svårare och då måste jag läsa om eller ljuda varje bokstav. 

Daniellas mamma såg till att hon kom förberedd på innehållet i de 
ämnen som stod på schemat. Det gjorde att hon kunde fokusera på 
att skriva. Men bristen på stöd under de första åren gjorde att hon 
bytte skola i sexan. Genom specialpedagogen i den nya skolan fick 
hon tillgång till rättstavningsprogram på svenska och engelska, 
uppläsningsprogram och en digital ordbok. 

– Jag älskar alla verktyg. Alla har något i sig som är speciellt och 
användbart. När jag gick i sexan fick jag testa en ”smartpen”, den 
har jag använt sedan dess. Mitt arbetsminne är inte så bra, så jag 
behöver ha det läraren säger på papper eller inspelat. Engelska glosor 
var väldigt svårt att komma ihåg, men det gick bättre när jag fick lära 
mig engelska genom att lyssna, läsa och prata istället. Jag gick ut 
gymnasiet med bra betyg i engelska 7.
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Hon ser behov av att lärare tänker utanför ramarna för att ge elever 
med dyslexi bra förutsättningar. Att visa sin förmåga att skriva 
uppsats kan göras på olika sätt, till exempel med film eller muntlig 
presentation. 

– Lärare behöver inte vara rädda för att tillåta digitala verktyg. Det 
är inte fusk utan verktyg för att komma på samma nivå som andra. 
Dyslexi har ofta en fysisk påverkan med trötthet och huvudvärk. 
Det är en av anledningarna till att det är bättre att få lyssna på text.  

Nu när Daniella läser kemi, fysik och matte på KTH är inte 
rättstavningsprogram det hon behöver mest. Den smarta pennan, 
möjligheten att spela in och skanna dokument digitalt är desto 
viktigare. 

– Här på högskolan har jag allt stöd jag kan få. Jag får längre tid  
vid tentamen, digitala verktyg, upplästa böcker och möjligheter till 
anteckningsstöd som betyder att jag får ta del av en annan students 
anteckningar. Hennes anteckningar fyller i mina luckor, berättar 
Daniella.

  
Text: Malou Nordlöf Ekström
Foto: Privat
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Mer av värde
Redaktör: Karina Johansson

karina.johansson@spsm.se

Nya avhandlingar

Different is cool! Self-efficacy and participation 
of students with and without disabilities in 
school-based Physical Education
Karin Bertills, Jönköping University, 2019

Att jämföra elevers upplevelser med lärares 
undervisning enligt kursplanen ger insikt om hur 
olika undervisningssätt påverkar elever i behov av 
särskilt stöd. Avhandlingen visar att elever med 
funktionsnedsättning på högstadiet upplever att de har lägre tillit 
till sin kompetens och sämre förutsättningar att delta än sina 
klasskamrater i ämnet idrott och hälsa.

Att leda ett utmanande skoluppdrag i förändring: Rektorers ledarskap i 
likabehandlingsarbete
Greta Lindberg, Luleå tekniska universitet, 2019

Ledarskapet i likabehandlingsarbete är centralt och rektorer 
beskriver sin roll som den som ska leda, organisera, samordna och inte 
minst utveckla likabehandlingsuppdraget. Uppdraget innebär dock 
ofta en utmaning då olika verksamheter och skolkulturer uppvisar 
olika behov av stöd och insatser.

The Nordic Model: Language games promoting literacy skills – a 10 year 
phonological intervention follow-up from kindergarten to grade 9
Ann-Christina Kjeldsen, Åbo akademi, 2019

Systematisk språkträning ger goda resultat för alla, men framför allt 
för barn som har läs- och skrivsvårigheter. Det visar en avhandling  
om effekter av språklekar i förskola och skola. Andelen elever med 
lässvårigheter från årskurs ett till årskurs nio var ungefär hälften så 
många bland de som språktränat, i jämförelse med kontrollgruppen.

Elever i matematiksvårigheter: Lärare och elever om låga prestationer i 
matematik
Ingemar Karlsson, Lunds universitet, 2019

Vilka skäl, utöver dyskalkyli, kan ligga bakom låg prestation i 
matematik? Resultaten i denna avhandling visar att elever som inte 
klarar matten i huvudsak uppger matematikängslan, täta lärarbyten 
och dålig arbetsmiljö, medan lärarna lyfter elevers låga kunskaper, 
ointresse och låg arbetsnivå.

mailto:?subject=
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Uppföljning av obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan

Hur utbrett är användandet av de obligatoriska bedömningsstöden i 
grundsärskolans årskurs ett? Och hur använder lärarna resultatet 
i undervisningen? Efterfrågar rektorer och huvudmän analyser av 
resultatet och i så fall hur används de? Bedömer lärarna att 
bedömningsstöden är användbara för att identifiera elever i behov av 
extra anpassningar, särskilt stöd respektive utmaningar för att nå så 
långt som möjligt? Dessa frågor har Skolverket försökt att ta reda på 
och publicerat i rapporten ”Obligatoriska bedömningsstöd i 
grundsärskolan”. 
skolverket.se

http://skolverket.se  
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Inspiration kring NPF

Behöver du tips, inspiration och kunskap om barn och elever med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF? ”Hej hyper” erbjuder 
allt från lärarhandledning och en pedagogisk verktygslåda till 
musikvideor, en karaoke-app och pyssel som kan användas både 
hemma och i skolan.  

”Hej hyper” är ett samarbetsprojekt mellan Friends och Hjärnfonden, 
det finansieras av Postkodslotteriet och riktar sig till barn i årskurserna 
F–3.
hejhyper.se

http://hejhyper.se
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Upptäck Skolforskningsportalen!

I Skolforskningsportalen finns material som ger skolan och förskolan 
tillgång till forskning för att planera, genomföra och utvärdera 
undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder  
och arbetssätt. 
skolforskningsportalen.se

http://skolforskningsportalen.se
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Översikter av internationell forskning

Skolforskningsinstitutet bevakar internationella forskningsöversikter 
som kan vara till nytta för svensk förskola och skola. Nu har de 
publicerat två nya översikter där de sammanfattat och kommenterat 
utifrån ett svenskt perspektiv. Syftet är att främja goda förutsättningar 
för en undervisning på vetenskaplig grund. Publikationerna heter  
”Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – 
natur-vetenskap och matematik” och ”Lärarens roll när elever  
arbetar undersökande”.
skolfi.se

http://skolfi.se
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Kommunikationsstöd för att få vardagen att funka

Funkarna är ett nytt kommunikationsstöd som syftar till att hjälpa 
barn och vuxna att få vardagen att funka enklare. Tio färgglada figurer 
underlättar samtal och ger en röst till barn i åldrarna mellan tre och  
nio år. Tanken med Funkarna, som främst bygger på tydliggörande 
pedagogik, är att vuxna och pedagoger ska göra händelser, miljöer och 
människors handlingar så begripliga som möjligt för barnen så att de 
själva ska kunna bli delaktiga och självständiga.
funkarna.se

http://funkarna.se
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Rapport om rättigheter

83 organisationer står bakom rapporten ”Respekt för rättigheter?” 
som konstaterar att personer med funktionsnedsättning inte får sin 
rättigheter tillgodosedda och att Sverige inte lever upp till FN:s 
konvention för personer med funktionsnedsättning. Rapporten består  
av omfattande kritik men även 134 förslag till förbättringar som de  
önskar att beslutsfattare på olika nivåer tar sig an tillsammans med 
funktionsrättsrörelsen.
funktionsratt.se

http://funktionsratt.se
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Krönika

Utvecklingssamordnare: Cecilia Löfberg

cecilia.lofberg@spsm.se

Inspireras av spännande forskning

Visste du att det finns forskning som visar att 
lärare kan hjälpa barn att redan i förskolan 
strukturera sitt användande av fingrarna för 
att utveckla avancerad förståelse för tals 
del-del-helhets struktur? 

Eller att förskolepersonal som samarbetar med 
special- och socialpedagoger i vardagen kan få en 
fördjupad syn på sin egen kompetens samtidigt som deras kunskaper 
utvecklas och de kan göra säkrare bedömningar av behov av särskilt 
stöd?

Har du läst om att många elever i gymnasiet upplever att skolmiljöns 
krav inte överensstämmer med deras förutsättningar? En svensk 
studie visar att 80 procent av eleverna har behov av nya eller 
ytterligare anpassningar när det gäller att planera, organisera och 
strukturera skolaktiviteter. Bland eleverna i studien uppvisade  
flickor större behov av anpassningar än pojkar och elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättning hade större behov av 
anpassningar är elever utan.

Har du funderat över gränslandet mellan diagnos och individ? 
Att elever med adhd och autism behöver synliggöras i skolan som 
sociala aktörer med social kompetens? En spännande studie visar  
att olika ståndpunkter måste förändras och perspektiv mötas för  
att undvika stigmatiserande och för att hitta framgångsrika 
undervisningsstrategier. 

Kunskapsutveckling är  beroende av att ny kunskap och 
forskningsresultat blir tillgängligt. Vi vill hjälpa dig att få en snabb 
inblick i spännande och innovativ forskning som sker främst inom  
det specialpedagogiska området. Därför publicerar vi regelbundet  
korta sammanfattningar av resultat som nordiska forskare publicerat  
i internationella forskningstidskrifter. 

Ibland breddar vi  perspektiven ytterligare med hjälp av 
forskningsartiklar om politik och policydokument, till exempel 
genom tre studier om inkludering som ett internationellt policybegrepp. 
Vill du få en snabb överblick av olika forskningsstudier som rör det 
specialpedagogiska området? Välkommen in och botanisera på vår 
webb! 

mailto:cecilia.lofberg%40spsm.se?subject=
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Tema: Rättigheter i skolan
Skolan ska hjälpa eleverna att utvecklas, de ska få uttrycka sin 
mening och de har rätt till vila och lek. Det gäller även elever med 
funktionsnedsättning Hur kan skolan leva upp till dessa rättigheter 
för dem? Läs om hur några skolor tagit sig an den utmaningen.



TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD VERSION

1 • 2020   Lika värde SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 15

Aktiva raster ger både energi och ökad delaktighet

Det är full fart på skolgården. Några elever hoppar  
hinderbana och andra spelar spel. Sedan några år erbjuder Silviaskolan 
planerade aktiviteter på rasterna och det har bidragit till både mindre 
utanförskap och färre konflikter.

På Silviaskolan i Hässleholm har personal avsatt tid för att arrangera 
rastaktiviteter. För att komma igång med det här arbetssättet startade 
skolan projektet Rastkul och de ser flera vinster med det.

– Lärarna upplever att det har blivit färre konflikter att lösa. Jag tror 
det beror på att eleverna har något att göra på rasterna, säger Lotta 
Kurtsdotter, biträdande rektor.
Skolan är särskilt anpassad för elever med hörselnedsättning och tar 
emot elever från 25 kommuner. Det innebär att en del har lång resväg 
till skolan. 

– Vissa elever reser två timmar varje dag och då blir det inte mycket 
tid kvar till fritidsaktiviteter. Därför vill vi få in mycket fysisk aktivitet 
under skoldagen, säger Mie Levin, projektledare, rörselsecoach och 
fritidspedagog.

För att få med alla elever krävs planering och olika sorters aktiviteter 
att välja mellan, både pulshöjande och lugna. Tillsammans med två 
kollegor gör Mie ett veckoschema med bilder så att eleverna kan se i 
förväg vad som är på gång.

– Elever som tvekar att komma med i en aktivitet kan få vara 
medhjälpare och ha på sig en likadan väst som jag. Det är väldigt 
populärt. Vissa vill till och med stå bredvid mig och visa de andra 
eleverna vilka rörelser de ska göra. Det är härligt att se, säger Mie.

Eleverna verkar gilla aktiviteterna.

– Förut fick man hitta på något att göra själv. Det är mycket bättre nu, 
det finns mycket att göra och man har kul tillsammans istället för att 
vara ensam, berättar en elev i klass 6–7 som inte vill uppge sitt namn.

– Vi har jättemånga saker vi kan använda på rasterna, säger Malkolm 
Wallén i klass 5. 

– Vi brukar ge förslag till Mie på vad vi ska göra på rasten, säger 
Hanan Alhussami, som också går i klass 5.
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Rastaktiviteterna har även lett till rörelsepass under lektionerna. 
Mie går då in i klasserna och leder ett pass eller så gör lärarna eller 
eleverna det själva.

– När eleverna börjar bli trötta lägger jag in en aktivitet, det kan vara 
något pulshöjande, en balansträning eller en brainbreak som innebär 
att vi aktiverar en annan del av hjärnan. Det tar bara några minuter, 
men ger mycket ny energi, säger Åsa Olsson, lärare i klass 5.

Projektet har kostat  en del tid, men den tycker Lotta är välinvesterad. 
De har också fått bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Allra viktigast är att ha en engagerad  
projektledare och det har vi i Mie, säger Lotta.

– För att det ska bli rörelseglädje får man locka, leka och busa lite. 
Man behöver också ha tid för projektet. Det tar tid att planera, ha 
möten med elever, lärare och ledningen och så ska man knyta ihop 
säcken och redovisa projektet också, säger Mie.

Projektet har fört med sig andra många andra aktiviteter, till exempel 
har de startat en skolidrottsförening och deltar i RF-SISU Skånes 
satsning på rörelse i skolan. De delar också med sig av tips på 
aktiviteter genom Generation pep.

Text: Sara Hamrén Håkansson
Foto: Jens Christian
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Elevernas eget ombud

– Ett bra elevinflytande är otroligt viktigt, för det är eleverna som bäst 
vet hur deras skolvardag ser ut och vad som kan göras bättre, säger 
Jenny Nilsson, barnombud på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Jennys uppgift är att utveckla elevdemokratin på myndighetens  
specialskolor runt om i Sverige, som bland annat vänder sig till elever 
som har en språkstörning, en hörselnedsättning eller som är döva. Hon 
vill stärka elevernas medvetenhet om sina rättigheter, med särskilt  
fokus på att utveckla sitt språk och sin språkliga och kulturella identitet.

– Vi har fått till en bra struktur på arbetet med elevinflytande, inte 
minst genom det nationella elevrådet, säger Jenny.

Under ett par hektiska dagar träffas representanter från alla 
specialskolors elevråd. På dagordningen står bland annat utbildning i 
elevdemokrati och hur eleverna ska få bättre möjligheter att uttrycka 
sina åsikter i skolan.
– Många frågor i en skolas elevråd tas också upp på andra skolor. 
Här kan vi lära oss av hur andra arbetar med frågorna, säger Catja 
Arvidsson, elevrådsordförande på Östervångskolan och en av 
deltagarna.

Eleverna har sammanställt de viktigaste gemensamma ärendena. 
Det är frågor kring teckenspråkskompetens hos personal som inte är 
lärare och tvåspråkig miljö. Det är även frågor om hur det är att dela 
skolgården med andra skolor, verksamheter på rasten och tryggheten i 
skolmiljön. Det kommer också fram att de vill att elever från de olika 
specialskolorna ska ha fler möjligheter att träffas.

– Det är bra att vi får lära oss om demokrati och våra rättigheter. Ofta  
kommer information fram till oss elever när det redan är beslutat, säger Catja.

– Vi bör återkoppla mer till våra elever och se till att de kommer med i 
beslutprocessen tidigt, fyller Jenny i.

Samtidigt som arbetet med elevdemokrati utvecklas arbetar 
Jenny proaktivt och långsiktigt för att öka tryggheten för eleverna. 
Tillsammans med myndighetens läromedelsutvecklare har hon tagit 
fram Barnrättslektioner som utgår från FN:s konvention om personer 
med funktionsnedsättning.

– Syftet är att stärka de elever som går i specialskolan och göra dem 
medvetna om sina rättigheter till att utveckla sitt språk, sin språkliga 
och kulturella identitet, avslutar Jenny.
Text: Kajsa Wirén
Foto: Axel Karlsson
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Tålamod, trygghet och förtroende blev nycklar till framgång för 
elev med selektiv mutism

En elev som inte pratar i skolan – bara hemma eller med sin mamma 
närvarande – är en knivig utmaning. En sådan ställdes Vikenskolan inför. 
Efter sex år kom genombrottet.

Niklas Borgström, mentor i årskurs 6 på Vikenskolan i skånska 
Viken, har till och från under de tre senaste åren haft kontakt med 
Specialpedagogiska skolmyndigheten angående en ofrivilligt tyst elev. 
Eleven hade inte sedan förskoleklass pratat i några som helst 
skolsammanhang. Däremot pratade hon utan problem hemma. 

Nu i årskurs 6, kan Niklas glädjestrålande meddela att eleven pratar  
i skolan och gör muntliga redovisningar inför klassen.

– Med små, små steg har vi kommit framåt. Det har tagit tid och jag 
behövde vara både uppfinningsrik och tålmodig, säger Niklas. 

– Både eleven och föräldrarna har hela tiden känt trygghet och haft 
förtroende för mig och skolan. Att ha Specialpedagogiska 
skolmyndigheten som bollplank har varit till stor hjälp, särskilt när jag 
upplevde att det inte blev några framsteg alls. Forskning saknas kring 
denna typ av problem, men vi fick bekräftelse på att vi gjorde rätt. 
Genom att vi satte upp pyttesmå delmål, kunde vi se att det ändå 
skedde förbättringar, säger Niklas.

Samarbetet mellan föräldrarna och skolan har varit nära och 
förtroendefullt.

– Vårt barn har alltid pratat obehindrat och mycket hemma. Det var 
först när hon började i förskolan som vi fick signaler om att hon inte 
pratade. Vi tänkte att det nog försvinner så småningom och gjorde 
ingen affär av det, berättar mamman. 

Mönstret fortsatte och när eleven började förskoleklass, berättade 
föräldrar och skola för övriga elever att deras kamrat inte vill prata. 
Rådet de gav var: ”Hon kanske pratar i morgon eller om ett år. Prata 
på du bara.” De vuxna vinnlade sig om att inte utsätta eleven för 
frågor som kunde vara besvärande och det har fungerat bra. Alla 
vande sig snabbt. När kompisarna var hemma hos henne, pratade 
hon med dem, men inte i skolan. 

Elevens lärare i förskoleklass upp till och med årskurs 2 var Camilla 
Jamakosmanovic som i dag är rektor för årskurs 4–6 på skolan.
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– Muntliga bedömningar och utvecklingssamtal gjorde jag hemma 
hos eleven. Läsläxan läste hon in hemma på en surfplatta och spelade 
sedan upp enskilt för mig, berättar Camilla.

Skolan har hela tiden ställt samma krav på eleven som på alla andra. 
Hur muntliga redovisningar eller bedömningar genomförts, har 
varierat, men har gjorts på sätt som fungerat för eleven. Som rektor 
har Camilla stöttat Niklas och gett honom fria händer.

– Det handlar om förtroende och trygghet, säger Niklas bestämt. Jag 
kom in i klassen i årskurs 3. Elevens beteende gjorde mig nyfiken och 
jag beslöt att på något sätt fixa den utmaning det innebar. Kontakten 
mellan mig och framför allt elevens mamma har varit tät hela tiden.

– Vi började med individuell högläsning och redovisning, antingen 
efter skolans slut eller innan första lektionen och med mamman när-
varande. Det gick bra. Så småningom kunde jag och eleven fortsätta 
på egen hand, med mamman utanför den öppna dörren och till slut 
sittande i bilen utanför skolan. Hela tiden utan att göra stor sak av 
framgångarna.

Sättet att undervisa anpassades för att inte bli utpekande. Alla i 
klassen fick exempelvis skriva sina svar innan de svarade muntligt. 
När eleverna läste upp sina svar, kunde Niklas naturligt läsa upp 
elevens svar. Ibland har styrda frågor som bara krävt ja- eller nej-svar 
varit till hjälp. Att förstå elevens kroppsspråk och mimik är också 
viktigt.

– Var pedagogisk, råder Niklas. Eleven ska inte pekas ut, inte gå ut i 
ett grupprum. Var smart när det gäller gruppsammansättning och se 
till att vara genomtänkt, förberedd och aldrig ironisk. Bjud på din egen 
tid och lär känna dina elever, bry dig om. Sätt upp små pyttemål och 
låt det ta tid.

Övergången till högstadiet blir troligen inte dramatisk, menar Niklas. 
Eleverna känner redan flera av de blivande lärarna. Han tror att det 
nu lossnat för eleven och att det därmed kanske inte finns behov av att 
han följer med klassen.

Elevens mamma råder andra i liknande situationer att tagga ned och 
låta det ta tid.

– Vi har stämt av med henne om hon tyckt att det varit jobbigt med 
skolan och det verkar inte så, säger mamman. Flickan trivdes med 
skolan, läraren och kamraterna.
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Inför terminsstarten i årskurs 6 bestämde sig emellertid eleven själv 
för att prata i skolan och gjorde det från terminens första dag. Det 
har omgivningen accepterat utan åthävor. I dag säger hon att hon inte 
förstår hur hon kunnat hålla tyst i så många år. 

Text: Bella Danowsky
Illustration: Stefan Lindblom 
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Råd från SPSM:
Ta med flera perspektiv i arbetet

Barn som har en funktionsnedsättning har rättigheter både utifrån 
barnkonventionen och utifrån konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning. Hur kan förskolor och skolor arbeta för att 
följa dessa?

Här kommer några råd från Rhode Jonsson, 
rådgivare inom Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. 

– Det viktigaste är en vilja att förstå vad det 
är man ser, för att kunna möta de behov som 
finns säger Rodhe. 

Skolledning, lärare och elevhälsan behöver 
samverka för att få fram flera perspektiv kring behov och stödinsatser. 

– Tillsamman kan man se vilka konsekvenser olika insatser kan ge 
på kort och lång sikt för det enskilda barnet och hitta lösningar i den 
omgivande miljön, för det är den som går att påverka.
För att få med barnperspektivet är rådet att göra eleverna delaktiga, 
till exempel genom samtal, elevråd och enkäter.

– Det är viktigt. Barn har ofta kloka tankar om sitt lärande, sin situation 
och sina behov. 

Ett sätt att arbeta i konventionernas anda är att göra lärmiljön 
tillgänglig för alla elever.

– Specialpedagogiska skolmyndighetens DATE-material med 
lektionsförslag från förskola till gymnasiet involverar eleverna i det 
arbetet. Vi har också material om delaktighet, elevhälsan och tillgänglig 
lärmiljö, som kan vara en hjälp för att nå intentionerna med de två 
konventionerna. 

Rodhe tipsar också om Barnombudsmannens stödmaterial ”Prövning av 
barnets bästa” som visar hur barnets bästa har beaktats gentemot andra 
intressen.

– Det kan man använda vid alla beslut som påverkar barn, det kan vara 
kring ett enskilt barn eller övergripande policyfrågor för barn i grupp.

spsm.se 
bo.se

Text: Sara Håkansson
Foto: Andreas Schönbeck

mailto:www.spsm.se?subject=
mailto:www.bo.se?subject=
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Nytt från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kurser och konferenser

Studiebesökskväll på Hällsboskolan
Umeå 18 mars
Ett studiebesök för dig som är yrkesverksam. Hällsboskolan är en 
skola anpassad för elever med språkstörning. Information om 
verksamheten och rundvandring i lokalerna.
Anmälan senast 11 mars.

Att undervisa barn med språkstörning i förskolan
Malmö 17 mars och Växjö 23 april
En tematräff om pedagogiska konsekvenser av språklig sårbarhet 
och språkstörning och hur förskolan kan anpassa och göra lärmiljön 
tillgänglig. Föreläsningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.
Anmälan senast 3 mars respektive 2 april

Tematräff om autism årskurs F–6 
Malmö 31 mars och 28 april
Tematräff med fokus på anpassningar i lärmiljön och hur skolan kan 
planera långsiktigt för att skapa goda förutsättningar för lärande och 
utveckling. Föreläsningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.
Anmälan senast 17 mars respektive 14 april 

Två läroplaner – att undervisa grundsärskoleelever i grundskolan
Arvika 22 april
En tematräff om att arbeta med två läroplaner i samma klassrum. 
För dig som är lärare i grundskolan och undervisar integrerade 
grundsärskoleelever. Kom gärna tillsammans med skolans 
specialpedagog eller speciallärare.
Anmälan senast 20 mars

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1
Stockholm 26–27 maj
En kurs där du får grundläggande kunskaper om blindhet och dess 
konsekvenser i olika skolsituationer. Den vänder sig till skolpersonal 
som arbetar med elever som har punktskrift som läsmedium.
Anmälan senast 17 april

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

http://spsm.se/kurser
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Lyssna på poddavsnitt om garantin 

Podden Lika värde har släppt flera avsnitt som knyter an till Läsa, 
skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Förutom avsnitt om 
garantin generellt finns ett avsnitt om matematiksvårigheter och flera 
om läs- och skrivsvårigheter.
spsm.se/podd

http://spsm.se/podd
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Läromedel som stödjer garantin

I söktjänsten Hitta läromedel finns inspirationssidor för 
förskoleklassen och grundskolan 1–3 i svenska och matematik, som 
är kopplade till Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. 
Där finns exempel på elevmaterial och lärarlitteratur för 
grundläggande språk- och matematikinlärning.
spsm.se/hittalaromedel

http://spsm.se/hittalaromedel


TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD VERSION

1 • 2020   Lika värde SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 27

Nya läromedel

Svenska teckenspråkets handalfabet som klistermärken

De här klistermärkena passar på ett tangentbord.
Tanken är att underlätta inlärning av både handalfabet och bokstav. 
Klistermärkena kan sättas på tangenterna och tas bort flera gånger och 
på så sätt återanvändas.

Målgrupp: Alla som vill prova på kombinationen bokstavs- och  
handalfabet.

Tio små kryp

En bok om hur några av våra vanligaste kryp 
ser ut, äter och förökar sig. Här finns fakta, 
övningar och många illustrationer. Du kan med 
fördel använda läromedlet när ni arbetar med 
djuren på andra sätt.

Målgrupp: Elever i grundsärskolan inriktning  
träningsskola årskurs 4–9.

Öva med bilder – linjer och labyrinter

I det här läromedlet finns motiverande övningar som ger elever med 
blindhet möjlighet att öva på taktil bildavläsning. Fokus ligger på att 
träna upp och utveckla förmågan att avläsa former, raster, linjer och pilar.

Målgrupp: I första hand elever med blindhet på högstadiet och 
gymnasiet.

spsm.se/webbutiken

http://spsm.se/webbutiken
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Stöd för att utveckla lärmiljön

Vill du ha stöd i ditt arbete med att skapa lärmiljöer som är 
utvecklande och tillgängliga för alla? Välkommen till oss på 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vi erbjuder specialpedagogiskt 
stöd till förskolor, skolor och vuxenutbildningar, svarar på frågor och 
erbjuder kompetensutveckling.

spsm.se/stod

Stödmaterial på webben

Jobbar du inom förskola och skola och vill ha stöd för att utveckla 
verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning? Då kan 
du använda vårt webbaserade stödmaterial. Det finns bland annat 
studiepaket för kollegialt lärande om språkstörning och 
vuxenstuderande samt material om nyanlända elever, elevhälsa 
och förskola.

spsm.se/stodmaterial

Forskning och utveckling

Letar du efter forskning och utveckling inom det 
specialpedagogiska området? Vi bevakar forskning inom området 
och bedriver egen utvecklingsverksamhet så att du kan använda 
forskningsresultaten i praktiken.
På vår webbplats hittar du aktuella publikationer, intervjuer med 
forskare och filmade seminarier.

spsm.se/fou

http://spsm.se/stod
http://spsm.se/stodmaterial
http://spsm.se/fou
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Utveckla det digitala lärandet för alla

Ge fler elever möjligheter att nå målen för sin utbildning med stöd av 
digitala verktyg i en tillgänglig lärmiljö. Från och med vecka 10 har 
Specialpedagogiska skolmyndigheten nytt material om digitalt lärande 
på sin webbplats. Där kan du läsa mer om tillgängligt digital lärande 
och det stöd som myndigheten erbjuder.

spsm.se/digitaltlarande

http://spsm.se/digitaltlarande
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Se frukostseminarium om att främja närvaro 

Nu kan du se Specialpedagogiska skolmyndigheten frukostseminarium 
där en panel diskuterade hur man kan främja närvaro i skolan. 
Deltog gjorde bland andra Jasmine Öhlin, som själv har erfarenhet 
av skolfrånvaro och Malin Gren Landell som gjort en utredning om 
frånvaro och närvaro i skolan.

spsm.se/frukostseminarier

http://spsm.se/frukostseminarier
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Stöd till mentorer på universitet och högskolor 

Mentorshandboken vänder sig mentorer som stödjer studenter med 
funktionsnedsättning på universitet och högskola. Nu finns den i en 
digital version. 

– I materialet ger mentorer, samordnare och en student sina perspektiv 
på vad som är viktigt att tänka på i mentorskapet, säger Viktor 
Söderqvist, utredare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Mentorsverksamhet finns på de flesta universitet och högskolor. 
De erbjuder det till den som har behov av stöd på grund av varaktig 
begränsning av en funktionsförmåga.

spsm.se/mentorshandboken

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

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

spsm.se/nyhetsbrev

http://spsm.se/nyhetsbrev
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Krönika

Verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor: Pia Persson

pia.persson@spsm.se

Ett barns liv går inte i repris 

Nu har barnkonventionen blivit svensk lag och 
det finns anledning att fundera över vad det 
innebär för oss som arbetar inom 
utbildningssektorn. En av grundpelarna är 
artikel 3 som anger att barnets bästa ska 
beaktas i alla åtgärder som rör barn. Hur 
kommer vi att beakta detta? Vilka kan 
dessa åtgärder vara? 

En sak jag funderar över är: Hur ser vi som ansvarar för och arbetar 
i utbildningsverksamheter på barn? Tänker vi på att barn inte är en 
homogen grupp? Vissa barn behöver mer stöd och är mer känsliga för 
att det finns för få vuxna som stöd i förskolan eller skolan. Andra 
påverkas negativt av att barngrupperna är stora, att den fysiska miljön 
är sliten eller att bullernivån är hög i den miljö de vistas i större delen 
av sin vakna tid.

För mig innebär att beakta barnets bästa att se till olika grupper av 
barn. Vi behöver se vilka som påverkas mer än andra och se skillnaden 
mellan pojkar och flickor. I vissa fall krävs att vuxna som tar beslut 
beaktar enskilda barns förutsättningar och behov för att de ska få 
likvärdiga möjligheter att nå målen för utbildningen. 

Det senaste året har jag även funderat på hur de besparingsåtgärder 
som flertalet av kommunerna i vårt land står inför påverkar barn. Har 
barnets bästa beaktats? Har beslutsfattarna tittat på vilka konsekvenser 
besparingar får för olika grupper av barn?

Nu när det blivit lag att se till barnets bästa kommer jag med spänning 
att följa utvecklingen i vårt land. Tanken med att införa en lag är att 
skapa det samhälle som vi önskar ha. Barnkonventionen blir lag för att 
stärka skyddet och rättigheterna för barn därför att de är en särskilt 
utsatt grupp. Att barnkonventionen blivit lag innebär att samhället 
ska säkerställa att alla barn får de bästa förutsättningarna och om 
resurserna inte räcker bör annat få vika. Barn utvecklas i hög takt, det 
innebär att ett förlorat år får konsekvenser över tid. Ett barns liv går inte 
i repris. 

Foto: Drago Prvulovic

mailto:?subject=
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Forskning i tiden – forskarporträttet

Svenny Kopp, Specialist i barn- och 
ungdomspsykiatri med forskningsområde 
flickor med neuropsykiatriska svårigheter.

Aktuell med en sammanställning  
av kunskapsutvecklin en kring adhd  
hos flickor, under åren 2000 –2010  
på Gillbergs blogg  
https://gillberg.blogg.gu.se/  
Målet är att sammanställningen 
ska kompletteras med ytterligare  
en redovisning över viktiga  
forskningsresultat om flickor med 
adhd under tidsperioden 2011–2020.  

Skolan kan vara avgörande för flickor med adhd

Svenny Kopp har ägnat stora delar av sitt yrkesliv kring forskning på 
flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu har hon i en 
sammanställning uppmärksammat kunskapsutvecklingen kring flickor 
med adhd under åren 2000–2010. Dessa samlade kunskaper är oerhört 
viktiga för att dessa flickor ska få adekvat uppmärksamhet, stöd i tid 
och möjligheter till en likvärdig utbildning.   

Vi bad Svenny att berätta lite om sina samlade kunskaper ur ett 
skolperspektiv. 

– Först är det viktigt att poängtera att vi alltid behöver utgå från 
hur flickor och pojkar socialiseras i vårt samhälle. De flesta män och 
pojkar tar generellt sett mer uppmärksamhet i anspråk och pojkar med 
adhd har ett beteende med ett större mått av tidig fysisk aggressivitet 
än flickor med adhd. Det gör att pojkar med adhd blir mer 
uppmärksammade.

Med det sagt är skolan många gånger en avgörande institution för 
flickor med adhd. Speciellt viktig är skolan om dessa flickor kommer 
från utsatta familjer. Här har all skolpersonal ett mycket viktigt 
uppdrag att se och fånga upp dessa flickor.

– Tillsammans med de sociala relationerna och den sociala 
familjebakgrunden, är skolan otroligt betydelsefull för hur framtiden 
utvecklar sig för en flicka med adhd. Det kommer fler och nya 
rapporter som påvisar att adhd påverkar hela livet. Har du inte 
föräldrar med möjligheter att kräva resurser till dig finns en risk att 

https://gillberg.blogg.gu.se/
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du kommer att misslyckas i skolan och inte kommer att ta examen. 
Detta kan i sin tur leda till att du riskerar framtida arbetslöshet. 
Flickor med adhd har också svårare med relationer till både vänner 
och partners än andra flickor. Risken för missbruk är ökad, liksom 
risken för självskadebeteende och till och med självmord. Lyckas man 
däremot i skolan så finns mycket större förutsättningar att klara sig 
bättre i livet. 
 
Det är dock erkänt svårt att upptäcka dessa flickor i skolmiljön. Det har nu 
flera forskare kunnat verifiera. Även om lärare tror att de uppmärksammar 
flickor med adhd så hamnar ändå flera av dem under radarn. 

– Jag vill poängtera att lärarna har ett enormt stort och viktigt 
uppdrag som de ska utföra med inte alltid de bästa förutsättningarna. 
Så det är svårt. Men mycket handlar om att observera flickan, ha 
fokus på vad hon presterar i skolan och om vetskapen om att flickor 
med adhd oftast inte har samma utagerande beteende som pojkar med 
adhd. Flickor är mer relationsskapande till exempel, de är lättare att 
prata med och har ett behov av, åtminstone fram till tonåren, att vara 
omtyckta av lärarna och inte framstå som störande i gruppen vilket 
skiljer dem från pojkar med adhd. För pojkarna är det viktigare att ha 
hög status i kompisgruppen. 

Ett viktigt tips från Svenny är att ha en öppen dialog med föräldrarna. 
Att istället för att enbart fokusera på hur det fungerar i skolan även 
fråga hur flickan fungerar hemma. Många gånger är föräldrarna 
väldigt tidigt medvetna om sina döttrars svårigheter och söker hjälp, 
men ändå kan det dröja flera år innan flickan får sin diagnos. 

– Hemma kopplar flickorna av och agerar mycket mer likt pojkar 
med adhd. Symtomen i hemmiljön är till skillnad från i skolan 
förhållandevis lika. Genom att ta reda på hur det fungerar hemma 
får skolan viktig information. Var öppen i dialogen med föräldrarna, 
bekräfta deras oro om det finns problem.

Rent praktiskt finns det många saker i skolan som skulle kunna 
underlätta. Några exempel är färre pojkar i varje klass, separat 
idrottsundervisning, fler tillfällen till mindre gruppindelningar, fler 
vuxna på skolan och inte minst möjligheter att kunna dra sig undan 
till en ”oas” där flickorna kan få vara ifred. 

– En av de stora skillnaderna för flickor med adhd är att de ser ut att 
fungera förhållandevis väl i gruppen när de är yngre. Men ju äldre de 
blir, när inlärningskraven från skolan ökar och de sociala kraven från 
kamraterna höjs, desto svårare blir det. Flickorna upptäcks därför 
tyvärr ofta inte förrän på högstadiet när de redan har misslyckats 
alltför mycket med skolämnena.
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Några tecken kan vara att de utvecklar en ströfrånvaro på grund av att 
de säger sig inte ha gjort en viss läxa, att de är sena, att de inte hinner 
och så vidare. Andra tecken kan vara att en del av flickorna med adhd 
blir mer utåtagerande och att den verbala aggressiviteten ofta ökar 
med åldern. 

– Adhd är mer förenligt med pojkrollen än med flickrollen, 
symptomen förstärker det gängse pojkbeteendet men bryter mot det 
typiska flickbeteendet. Flickor med adhd riskerar därför att bli 
skambelagda och kritiserade för sin impulsivitet eller högljuddhet. 
Vi behöver hitta flickor med adhd tidigare, underlätta för dem i sociala 
sammanhang och trygga deras skolmiljö, för oavsett vem du är så ska 
du ju få likvärdiga möjligheter. 

Vi borde också särskilt uppmärksamma de positiva delarna, till 
exempel att dessa flickor är verbalt orädda, vågar saker som många 
andra inte vågar, har många idéer och bjuder på sig på ett helt annat 
sätt än många andra, avslutar Svenny.

Text: Karina Johansson

Foto: Anna von Brömsen

Illustration: Michael Schneider
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Den kommer ut med fyra nummer om året.  
Vi skickar den till förskolor, skolor, utbildningsförvaltningar och 
skolpolitiker runt om i Sverige. Tidningen är gratis och kan beställas på

spsm.se

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar 
lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder 
specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar 
på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera 
specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.  
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