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Ledare:  
Ett stort tack till dig! 

Du som arbetar i svensk skola utför bragdinsatser. Corona är en  
svår prövning för hela vårt samhälle. När de här raderna skrivs, får 
750 000 elever i gymnasiet och uppåt sin undervisning på distans.  
Tusentals lärare och skolledare har utan förberedelsetid kastat sig ut 
i det okända och sliter hårt för att stödja sina elever. I förskolan och 
grundskolan är kollegor sjuka och färre vuxna delar på ett ansvar  
som var tufft redan tidigare.

Många elever kommer att klara svårigheterna, men för elever som  
redan har det kämpigt riskerar uppförsbacken att bli ännu brantare. 
Det måste vi försöka ändra på. Som stödjande skolmyndighet är det 
viktigare än någonsin att vårt stöd når fram. Vi har nu snabbt utökat 
och förstärkt vår rådgivning och det digitala stöd som kan ges på  
distans. Läs mer om det på vår webbplats spsm.se

Vårt uppdrag handlar om att ge råd och stöd 
för att stärka skolor och skolhuvudmän i ert arbete. 
Målet är att ge elever i behov av stöd en bra och 
trygg skolgång. Det gör vi bland annat genom 
rådgivning till skolor och huvudmän, studiepaket, 
värderingsverktyg och statsbidrag. 

Det finns många goda exempel i Skolsverige. 
I tidningen Lika värde lyfter vi fram verksamheter 
som har sökt och tagit emot stöd från oss och 
som berättar om resultatet av arbetet. Låt oss 
tillsammans fortsätta arbeta för en skola där 
elever – oavsett funktionsförmåga – får goda 
förutsättningar att lyckas! 
 
Fredrik Malmberg
Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

 
Foto: Olle Melkerhed
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Trygghet och delaktighet ger bättre kunskapsresultat

Eleverna på Brunnaskolan blev delaktiga i hur skolans lärmiljö skulle  
bli mer tillgänglig. Det skapade trygghet som i sin tur ledde till ökade 
kunskapsresultat. 

Brunnaskolan i Botkyrka har ingått i ett utvecklingsarbete med stöd 
från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM,  
inom satsningen ”Samverkan för bästa skola”. SPSM:s stöd har  
handlat om arbetssätt och förhållningssätt kring elever med bland  
annat neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Rektor Helena Björshammar Thunwall berättar om det nya arbetssättet, 
där man tittar på elevens hela lärmiljö. Ett arbetssätt, där lärare, elever 
och elevhälsoteam samverkar och som leder till konkreta förändringar 
på skolan. 

– Studieron har förbättrats och elevresultaten har ökat generellt.  
Eleverna har blivit mer delaktiga, bland annat genom att elevrådet  
fått en ny dagordning men också genom individuella samtal. Vad gäller 
eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har vi också 
nya rutiner när vi arbetar med schemabrytande aktiviteter, säger  
Helena. 
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– Vi jobbar förebyggande och hälso- främjande, tillägger Roula Kerio 
som är förstelärare på skolan. Vårt arbetssätt var inte riktigt hållbart 
förut och det gav inte heller önskat resultat enligt Skolverkets riktlinjer 
och mål. Eleverna med funktionsnedsättning fick inte rätt stöd och 
hamnade mellan stolarna, fortsätter Roula.

Genom en tydlig återkommande veckostruktur som gör både elever 
och personal mer delaktiga i undervisningen, har alla parter blivit mer 
motiverade att få lärmiljön att bli mer socialt, fysiskt och pedagogiskt 
tillgänglig. Helena berättar att utvecklingsarbetet också lett till en mer 
anpassad lärmiljö för elever med funktionsnedsättning, vilket ger  
bättre studiero överlag.

– Vi har ett uppehållsrum dit man kan gå efter lektionens genomgång. 
Där finns en socialpedagog och en kurator. Många av våra elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar går dit och arbetar med sina 
uppgifter. Där får de också möjlighet att varva studierna med fysisk 
aktivitet och få tips om studieteknik, säger Helena. 

– I klassrummen börjar vi numera med att prioritera eleverna med  
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar först. Då minskar risken 
att eleven blir utåtagerande eller känner sig misslyckad, fortsätter 
Roula. Skolan har också köpt in hjälpmedel som stressbollar och 
deskbikes till klassrummen. Vidare genomför specialpedagogen och 
socialpedagoger skuggningar, handleder lärarna och har schemalagda 
lektionstider.

Från att ha haft en mindre bra arbetsmiljö, hög personalomsättning 
och relativt låga kunskapsresultat, har Brunnaskolan fått en trivsam 
arbetsmiljö, låg personalomsättning, trygga elever och bra  
kunskapsresultat. Helena poängterar att det är genom ett  
systematiskt kvalitetsarbete som verksamhetens tillgänglighet  
både kan öka och förbättras.

– Mitt råd till andra skolledare i liknande situationer är att det är 
viktigt med ett tydligt, strukturerat och medvetet ledarskap, säger 
Helena avslutningsvis.

Text: Malou Nordlöf Ekström Malin Roca Ahlgren 
Foto: Per Dahl
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Mer av värde
 
Redaktör för Mer av värde: Karina Johansson

karina.johansson@spsm.se

Nya avhandlingar
Att räkna med alla elever: följa och främja  
matematiklärande i förskoleklass
Helena Vennberg, Umeå universitet, 2020

Avhandlingen syftar till att bidra med kunskap 
om förskoleklasslärares möjligheter att följa  
och främja alla elevers utveckling och lärande  
i matematik. Resultatet visar bland annat att  
användning av undervisningsmaterialet Tänka,  
resonera och räkna i förskoleklass, TRR, ger möjligheter att utveckla 
god räkneförmåga för alla elever och är särskilt stödjande för elever  
som riskerar att hamna i matematiksvårigheter.

mailto:karina.johansson%40spsm.se%0D?subject=
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Ny organisation för barn, ungdomar och unga vuxna med 
språkstörning
Projektet Äntligen! syftar till att göra det möjligt för barn, ungdomar 
och unga vuxna med språkstörning att engagera sig inom en  
demokratisk organisation. Målen är att målgruppen ska få kunskap om 
sina rättigheter och möjligheter, bli uppmuntrade till påverkansarbete och 
att skapa möjligheter för barn och unga med språkstörning att  delta 
på läger och annan verksamhet för socialt utbyte med andra i samma 
situation.

En del i det treåriga projektet handlar om att, tillsammans med  
ungdomarna, skapa en webbplats som ska beskriva verksamheten  
och fungera som informationskälla för medlemmarna. År 2022  
beräknas ungdomsförbundet vara självständigt och fungerande.

Riksförbundet DHB kläckte idén, Funka bidrar med kunskap om 
it-tillgänglighet och utvecklar webbplatsen och Allmänna arvsfonden 
finansierar projektet.
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Flexiblare väg till en master i specialpedagogik
För dig redan har en speciallärarexamen eller specialpedagogexamen 
blir det nu smidigare att ta en masterexamen. Från och med i höst 
erbjuder Stockholms universitet möjligheten att ta en masterexamen 
genom att läsa fristående kurser på avancerad nivå i specialpedagogik. 
Information om utbildningen hittar du på Specialpedagogiska 
institutionens webbplats.  
specped.su.se

http://specped.su.se
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Rapport om skolfrånvaro hos elever med npf
Riksförbundet Attention har publicerat en rapport som bygger på resultatet 
av en enkätundersökning riktad till vårdnadshavare till barn med  
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, som under det senaste 
året har varit frånvarande 10–20 procent eller mer av skoltiden under 
minst en månad. 

Rapporten visar att skolsituationen för elever med NPF fortsatt alltför 
ofta är tuff och att det finns brister i stöd och anpassningar, men ger  
också förslag till förbättringar. 

Rapporten ”Ingen har undrat varför hon inte kommer till skolan” finns 
att ladda ned på Attentions webbplats.  
attention.se

http://attention.se
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Pippi Långstrump blir taktil
I år är det 75 år sedan som den allra första boken om Pippi 
Långstrump publicerades. Som en del i jubileet av årsdagen släpper  
Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, den första taktila  
bilderboken om Pippi: ”Känner du Pippi Långstrump?” Boken  
är gjord med kollagebilder, med hela texten i punktskrift och med  
den tryckta texten i en ficka längst bak i boken. 
mtm.se

http://mtm.se
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Tips för tillgänglighet
Vill du och din verksamhet få inspiration i arbetet med att skapa 
tillgängliga miljöer? Myndigheten för delaktighet, MFD, har samlat 
reportage, filmer och annat material för inspiration och lärande på sin 
webbplats. Där kan du bland annat ta del av hur andra har gjort för 
att skapa större delaktighet och ökad tillgänglighet.  
mfd.se/inspiration/larande-exempel

http://mfd.se/inspiration/larande-exempel
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Broschyr om grundsärskolan
Skolverket har publicerat en informationsbroschyr som riktar sig  
till föräldrar och vårdnadshavare som vill ha svar kring frågor som  
rör grundsärskolan. 

Broschyren ”Grundsärskolan är till för ditt barn” finns att ladda  
ned på Skolverkets webbplats. 
skolverket.se

http://skolverket.se
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Krönika 
 
Utvecklingssamordnare: Tone Engen

tone.engen@spsm.se

Med livet som insats
Vi lever alla med livet som insats.  
Livslångt lärande, hållbar utbildning och 
livschanser som framhålls i internationella 
policydokument har inte denna  
dramatiska vinkel. Men när insatsen är 
själva livet, blir dessa inslag än viktigare. 

Agenda 2030, OECD och Unesco  
efterfrågar en mer progressiv utbildning 
för den värld vi lever i. Detta kan synas stå i kontrast till den mer  
traditionalistiska och instrumentella kunskapssyn som uttrycks i  
skoldebatten här. I de nyafunktionshinderspolitiska målen för Sverige 
lyfts emellertid livsperspektivet. Personer med funktionsnedsättning 
ska ha jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande. 

I omvärldsrapporten Knepigt läge från 2019, uppmärksammar  
Specialpedagogiska skolmyndigheten att utbildning varken kan  
betraktas sektoriellt eller nationellt. Det finns knepigheter i att bygga 
utbildning och undervisning för framtiden och ett livslångt lärande, 
enligt de internationella överenskommelser vi förbundit oss till. 
I flera internationella rapporter förknippas lärandet med  
marknadsorientering, nytta och anställningsbarhet. Några länder 
kopplar detta enbart till formell utbildning. Vissa forskare hävdar  
att detta ånyo kan leda till ökat utanförskap och exkludering för  
elever med vissa typer av funktionsnedsättning. 

Hur den digitala transformeringen av den globala ekonomin och  
samhället kommer att öka det moderna samhällets komplexitet  
och förändringshastighet och påverka utbildningen, lyfts i OECD- 
rapporten Trends Shaping Education 2019. Men i rapporten skrivs 
också att utbildning kan och bör påverka dessa tendenser. För den  
tilltagande gränslösheten och sammankopplade världen gör att vi nu 
möter mer komplexa säkerhetsutmaningar i en politiskt instabilare 
värld. Kunskap blir allt viktigare. Ett exempel som ges är pandemier. 
När detta skrivs är vi utsatta för en sådan. Coronavirusets spridning 
påminner oss om hur vi lever våra liv och om utbildningens plats i 
detta. En reporter från Sveriges Television skriver att det är den stora 
oredans tid. Vi upptäcker timme för timme hur sårbara våra  
samhällen är.

mailto:tone.engen%40spsm.se?subject=
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Tema: Stöd för utveckling

Lärmiljön ska fungera för alla barn, elever och vuxenstuderande,  
oavsett funktionsförmåga. För att lyckas med det kan man behöva  
hjälp utifrån. Läs om verksamheter som fått olika former av stöd från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt utvecklingsarbete.
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Styrkan av mångfald – projekt i förskola
 
Alla borde någon gång i sitt liv få ett sådant mottagande som man  
får på en förskola. Glada barnansikten och utrop när vi öppnar dörren, 
barnröster som ställer tusen frågor och i samma andetag berättar: 

– Jag heter Saga, jag är fem år. Det där är Emmanuel, han har  
redan fyllt sex, säger hon och nickar mot pojken som står bredvid.   
– Jag gillar inte att göra pärlplattor, fyller Emmanuel i.

Pärlplattor eller inte, vi tränger in oss kring ett runt bord i rummet 
där dinosaurier skapas av färgglada plastpärlor. Lådorna på bordet är 
tydligt uppmärkta i färger. Emmanuel och Saga visar och berättar hur 
olika färger tecknas och pekar på bilderna som sitter intill på väggen. 
Såhär heter röd och gul och så här tecknar man kissa säger Saga,  
Emmanuel tecknar också kissa med stort allvar.

På Galaxens förskola i Örnsköldsvik går 19 barn i åldrarna två till fem 
år. På Galaxen pratas sex olika språk förutom svenska. Arabiska är det 
mest talade språket, tigrinja är näst störst. Totalt talas det tretton olika 
modersmål på de tre förskolorna Galaxen, Stjärnan och Kungabacken 
i Sörliden, Örnsköldsvik. 
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Det mångkulturella upptagningsområdet gjorde tal- och språksituationen 
komplicerad. För drygt tio år sedan skulle alla barn som gick i förskola 
kommunicera på svenska. Vårdnadshavare och personal arbetade  
enbart med svenska som modersmål. Men i projekt Språkskatten  
valde man att vända på situationen, både bildligt och bokstavligt.

– Vi siktar in oss på alla barnen på förskolan och anammar allas  
kulturella bakgrund. På så sätt har vi utvecklat språket hos barnen  
och även inbjudit till en stolthet över sitt modersmål och sin kultur, 
säger Anna Thelin, projektledare för Språkskatten. 

Med hjälp av Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell 
som visar på vikten av att arbeta för en tillgänglig lärmiljö för alla, 
blev det en positiv språkutveckling. 

– En kommunikativ tillgänglighet ger flera positiva effekter och  
framförallt för barn med funktionsnedsättning, säger Anna.

– Barn med annat modersmål än svenska kommer tidigt in i samtalet, 
berättar Linda Byström, lärare på förskolan Stjärnan. Vi arbetar med 
bilder och tecken som stöd. Det gör vi även i språkgrupper där vi tar 
med orden på det flesta modersmål. Där vi ser att det behövs, gör vi 
medvetet extra insatser. Men vi har inte olika grupper för barn i behov 
av särskilt stöd. 

Runt om på förskolan sitter det bilder som barnen lätt kan hämta ner. 
Och bilderna har även fått följa med barnen hem så att de tillsammans 
med familjen kan arbeta med språket.  

– Efter det gick väldigt mycket bättre att tillsammans med vårdnadshavarna 
fånga upp när barnen hade vissa svårigheter med tal och språk, när 
det visade sig att det var samma sak på det egna modersmålet, berättar 
Linda. Vårdnadshavarna har också varit väldigt tacksamma eftersom 
barnet smidigt inkluderats i sammanhanget och inte känt sig utpekad.

Tillit mellan vårdnadshavare och personal är en viktig faktor i  
språkutvecklingen. Tolk används vid inskolningssamtal och även  
i andra situationer där det är viktigt att det inte blir missförstånd.

Projektet Språkskatten finansierades med bidrag från Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten. Det ekonomiska stödet gjorde det möjligt att två 
förskollärare på 50 procent kunde fokusera enbart på projektet under 
två år.
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– Vad som upplevs som viktigast är reflektionstiden personalen haft. 
Ett par timmar i månaden träffas vi och luftar vad som är bra och  
vad som är mindre bra. Vi har också märkt att exempel går vidare  
och testas på andra avdelningar, säger Anna. Vi lär av varandra och  
varandras misstag. 

Arbetsgången med språkkartläggningar, bildstöd och tecken som  
stöd fortsätter och nästa år siktar Sörlidens förskolor på att ta  
med sina erövrade kunskaper in i området kring natur, teknik  
och språkutveckling i förskolan. 
 

Text: Kajsa Wirén

Foto: Jonas Forsberg

Stöd
Sörlidens förskolor har fått bidrag för utvecklingsprojekt från  
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det är ett bidrag som förskolor 
och skolor inom skolväsendet kan söka till projekt för att utveckla 
verksamheten för barn och elever med funktionsnedsättning.
spsm.se/bidrag-utvecklingsprojekt

https://www.spsm.se/stod/bidrag/skolor-inom-skolvasendet/utvecklingsprojekt/bidrag-till-utvecklingsprojekt/
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Studieteamet utvecklar elevhälsoarbetet inom  
vuxenutbildningen  

Samverkan, samsyn och respekt för varandras professioner är viktiga 
frågor när det centrala Studieteamet i Stockholms stad utvecklar sitt 
eget arbete och stödet till vuxenutbildningarna. 

Det hela började för två år sedan när specialpedagogen Caroline  
Wegmann lyssnade på en presentation om Stödmaterial elevhälsa från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon kontaktade myndigheten 
för att få en dialog om stödmaterialet, som tagits fram för elevhälsoarbete 
i grund- och gymnasieskola. Det Caroline och kollegorna behövde var 
att förstå hur begrepp, roller och ansvar skulle kunna tolkas i relation 
till vuxenutbildningens styrdokument och förutsättningar. 

Genom det processtöd de erbjöds har de utvecklat sin verksamhet  
och samtidigt bidragit till att fler vuxenutbildningar kan ta del av 
myndighetens stödmaterial och kurs för rektorer och elevhälsoteam.  

– När vi sökte stöd ville vi bygga en gemensam förståelse för vilka vi 
ska vara och hur vi vill jobba. Det interna arbetet var primärt, men det 
handlade också om hur vi jobbar med stöd till elever och ger stöd till 
skolorna, berättar Maria Rudling chef för den centrala elevhälsan. 
Studieteamet består av studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, 
legitimerad psykolog, kurator samt legitimerade arbetsterapeuter.  
De ingår i den centrala elevhälsa som ger stöd till ett fyrtiotal  
vuxenutbildningar i Stockholms stad. 
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Nu har de tagit nästa steg och deltar i den nätbaserade elevhälsokursen 
som pågår under ett läsår.  

– Om vi tittar tillbaka kan vi se att det har hänt mycket. I höstas hade 
vi en del oklarheter som vi behövde stöta och blöta i teamet. Det ingår 
som en del i kursen att prata om det som är svårt för att vi tänker 
olika. Nu när vi har fått träna på det märker vi att ju säkrare vi blir, 
desto säkrare kan vi uttrycka oss utifrån olika roller och lyssna in  
varandra, berättar Caroline.

Sedan 2018 erbjuder Studieteamet i Stockholms stad ett konsultativt 
stöd till vuxenutbildningarna, som ansvarar för det egna elevhälsoarbetet. 
Än så länge är det svårt att se någon effekt av det förändrade stödet. 
Men i dialogen med skolorna lyfts friskfaktorer och det salutogena 
förhållningssättet som är centralt i kursen och som genomsyrar  
studieteamets arbete med elevhälsofrågorna. Rektorerna får också  
stöd att formulera frågeställningar på ett förebyggande och  
hälsofrämjande sätt. Behovet av stöd utrycks inte lika kategoriskt  
som tidigare, med elever som bärare av problem. 

– Det är lite tidigt att prata om effekter, men vi har blivit tryggare i 
vårt konsultativa uppdrag. Den generella kompetensen i teamet har 
höjts och mer gemensam förståelse ger mer samarbete. Det har bland 
annat lett till att alla de pedagogiska kaféer vi bjuder in till nu har  
tillgängliga lärmiljöer som huvudtema, berättar Maria.

Som chef får hon mycket energi av att se teamet jobba mot samma 
mål. När kursen är slut hoppas hon på fortsatt samarbete med  
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

– Vi har ju bara börjat revolutionera vuxenutbildningen, avslutar  
hon med glimten i ögat. 

Text: Malou Nordlöf Ekström

Foto: Mikael Sjöberg 

Stöd
Studieteamet i Stockholms stad har i sitt utvecklingsarbete tagit del  
av Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd genom: 

• specialpedagogisk rådgivning
• stödmaterial elevhälsa
• nätbaserad elevhälsokurs 
spsm.se/stod

spsm.se/kurser

http://spsm.se/stod
http://spsm.se/kurser
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Kollegial utveckling främjar lärmiljön – projekt i grundskola
 
Ett projekt för att skapa en tillgänglig utbildning gav personalen ett 
gemensamt förhållningssätt och yrkesspråk. Det ledde i sin tur till en 
lugnare skolmiljö och ökad tydlighet.

På Släbroskolan i Nyköping går närmare 400 elever från förskoleklass 
till årskurs 6. För tre år sedan fick skolan en ny ledning, som  
tillsammans med elevhälsan såg stora behov av ökad kunskap  
om funktionsnedsättningar och om olika pedagogiska arbetssätt.  
Skolan hade sedan tidigare kontakt med rådgivare från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten och tillsammans med dem kom man fram till att  
skolan behövde en insats som omfattade all personal, inklusive fritids 
och vaktmästare.

De började med att kartlägga lärmiljön med hjälp av myndighetens 
Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Utifrån den bestämde 
skolledningen syfte och mål för ett utvecklingsprojekt. Fyra medarbetare 
blev projektledare och handledare i den kollegiala utbildning som 
personalen deltog i en gång i veckan under ett helt år. De använde ett 
studiematerial som projektledarna kompletterade med annat material. 
Inför träffarna kunde deltagarna anonymt lämna in exempel på svåra 
situationer som de ville prata med kollegorna om.

– Vi har också diskuterat sådant som är svårt att ta till sig på egen 
hand, till exempel vad lågaffektivt bemötande innebär. Det har varit 
uppskattat att få tid till sådana diskussioner, säger Marie Trapp, en 
av projektledarna.

För att knyta ihop teori och praktik fick deltagarna uppgifter att  
genomföra i sina elevgrupper. De provade bland annat på att använda 
bildstöd och tidshjälpmedel, tydliggörande pedagogik och kooperativt 
lärande där eleverna samarbetar utifrån bestämda principer.

– Eleverna tycker det är jätteskönt att vi använder tidshjälpmedel, för 
då kan de se hur länge en aktivitet ska pågå. Andra förändringar är att 
vi inför varje lektion med text och bilder visar vad som ska göras. Vi 
är också på plats i klassrummet innan lektionen börjar för att undvika 
köer utanför, eftersom de kan skapa oro och konflikter, säger Helena 
Berglund, en annan av projektledarna.

För att göra eleverna mer delaktiga skapade skolan en ny arbetsgång 
kring elever som väcker oro. Den omfattar nu strukturerade samtal 
med eleven om hur denne vill ha det i skolan och på fritidshemmet. Dessa 
samtal, tillsammans med samtal med vårdnadshavarna och kartläggningar 
från personalen, tas sedan omhand i en pedagogisk utredning.
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– För mig som har många elever att skapa relationer till är det jättebra 
att läsa de pedagogiska utredningarna. Då kan jag undvika att göra 
något som försvårar en bra relation, säger Linda Ryrström, projektledare 
som undervisar skolans lågstadieelever i idrott och hälsa.

Ett par framgångsfaktorer som projektledarna nämner är att de varit 
flera projektledare som samarbetat och varit på plats på skolan hela 
tiden. 

– Vi har också haft ledningens fulla stöd och de har haft tydliga  
förväntningar på medarbetarna, säger Marie.

Projektets uppföljning visar på goda resultat. Bland annat gav en ny 
kartläggning av lärmiljön höjda resultat, framförallt inom den 
pedagogiska miljön. I år fortsätter projektet, nu med fokus på 
tillgänglig lärande med digitala verktyg.  
 

 
Text: Sara Hamrén Håkansson

Foto: Per Dahl

Stöd 
I sitt utvecklingsarbete har Släbroskolan tagit del av  
Specialpedagogiska skolmyndighetens: 

• värderingsverktyg för tillgänglig utbildning
• studiepaket NPF 
• specialpedagogisk rådgivning
• bidrag för utvecklingsprojekt
spsm.se/stod

https://www.spsm.se/stod/
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Råd från SPSM
Samarbeta för bästa resultat

I ett utvecklingsarbete kan det vara bra 
att få stöd utifrån. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten kan ge sådant stöd. 
Men vad bör man ha gjort innan man ber 
om stöd och vad behövs för  
att stödet ska ge effekt?

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd när en utbildningsverksamhet 
ska utveckla sin verksamhet för barn, elever och vuxenstuderande som 
har en funktionsnedsättning. Här ger Åsa Lindström, som är samordnare 
inom myndigheten, några råd för att samarbetet ska bli så bra som 
möjligt:

”Innan man ansöker om vårt stöd ska man ha haft kontakt med sin 
rektor och nyttjat de stödresurser som verksamheten har. Det är också 
bra att ha samtalat med barnet, eleven eller den vuxenstuderande om 
hur han eller hon upplever sin situation och att ha gjort en pedagogisk 
utredning. 

Den bästa effekten får man om vi kan arbeta tillsammans med rektor, 
arbetslag och de stödfunktioner som finns i verksamheten. Då kan 
vårt stöd ingå i ett helhetsperspektiv och bli en del av en större insats. 
Hur arbetet läggs upp beror på behovet. Stödet kan riktas till ett enda 
arbetslag, ibland till hela verksamheten och ibland till huvudmannens 
alla verksamheter, till exempel alla förskolor i en kommun.

Det kan också handla om utveckling i mindre skala där man vill få  
förslag på hur man ska göra i en viss situation eller har en konkret  
fråga om något. Då rekommenderar jag vår tjänst Fråga en rådgivare. 
De svarar på frågor om specialpedagogiska konsekvenser av en  
funktionsnedsättning.” 

Text: Sara Hamrén Håkansson

Foto: Maria Sjöberg

spsm.se/specialpedagogisktstod

spsm.se/fragaenradgivare

http://spsm.se/specialpedagogisktstod
http://spsm.se/specialpedagogisktstod
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Nytt från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kurser och konferenser
Att möta elever med hörselnedsättning  
Linköping, 17 september
 
En kurs som tar upp konsekvenser av nedsatt hörsel och dess påverkan 
på lärandet. Dagen innehåller föreläsningar som varvas med korta 
filmer och gruppdiskussioner kring egna reflektioner. 
Anmälan senast 20 augusti 
 
Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning  
Gävle, 22 seprember och 20 oktober 
Luleå, 16 september och 22 oktober 
Skellefteå, 24 september och 4 november 
 
En tvådagarskurs som ger dig kunskap och verktyg för att skapa en  
tillgänglig lärmiljö där barnet, eleven eller den vuxenstuderande är  
delaktig. Mellan kursdagarna får du en uppgift att arbeta med.  
Anmälan senast 21 augusti 
 

Nätbaserade kurser i höst
Kostnadsfria kurser för dig som vill öka din specialpedagogiska  
kompetens. Du slipper långa resor, kursarbetet är flexibelt i tid och  
rum och du har stor möjlighet att påverka din egen studiesituation. 
2019 genomförde Specialpedagogiska skolmyndigheten 85 nätbaserade 
kurser med 2 817 deltagare. Välkommen du också!

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

http://spsm.se/kurser
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Stöd för undervisning på distans
På Specialpedagogiska skolmyndigheten webbplats finns samlad  
information om undervisning på distans. Där kan du ta del av  
myndighetens stöd i den situation med stängda skollokaler som har  
uppstått för många elever och vuxenstuderande. Bland annat finns  
konkreta råd, frågor och svar om undervisning på distans. Sidan fylls  
på löpande. 
spsm.se/undervisning-pa-distans

http://spsm.se/undervisning-pa-distans
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Information om coronaviruset med piktogram
Det finns två kostnadsfria material med piktogram att ladda ner som pdf 
för att göra informationen om coronaviruset tillgänglig för fler. Det ena 
är en lättläst text med bildstöd. Det andra är en kommunikationskarta 
anpassad för samtal om viruset och vad man ska och inte ska göra. 
Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller 
har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. 
spsm.se/pictogram

http://spsm.se/pictogram
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Kostnadsfria digitala läromedel
Med anledning av att många elever undervisas på distans i vår, kan  
du använda Specialpedagogiska skolmyndighetens digitala läromedel 
kostnadsfritt till och med den 30 juni. Du hittar en lista med dem i 
myndighetens webbutik. 
spsm.se/webbutiken

http://spsm.se/webbutiken
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Nya FoU-skrifter

Utveckla elevhälsoarbetet tillsammans
När elevhälsoteam och lärare utvecklar elevhälsoarbete tillsammans 
under ett tydligt skolledarskap, blir skolans förebyggande och främjande 
arbete hållbart. Det framkommer i ”Samordning för ett hållbart  
elevhälsoarbete” från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skriften 
bygger på en studie där skolor som deltagit i utbildning för att höja  
sin kompetens intervjuats om hur de kunnat omsätta sina lärdomar  
i utvecklingsarbete.

Lösningar som gynnar unga vuxna med högfungerande autism
Hur anpassningar i utbildningen kan utformas för att passa en grupp 
som ofta har dåliga erfarenheter av sin tidigare skolgång är fokus i 
”Unga vuxna med högfungerande autism – när utbildningen även  
behöver ge sociala förutsättningar”. Skriften presenterar hur lärmiljöer 
ser ut när dessa studenter känner sig delaktiga och när undervisningen 
är anpassad så att de kan uppleva meningsfullhet i sitt lärande.
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4745 frågor till Fråga en rådgivare
Fråga en rådgivare är en kostnadsfri tjänst för dig som arbetar  
inom förskolan eller skolan. Här får du svar på dina frågor om  
specialpedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Sök  
bland hundratals besvarade frågor på webbplatsen.

4 745 frågor kom in till Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänst 
Fråga en rådgivare under 2019. Samma år tog 171 912 användare del 
av myndighetens samlade frågor och svar på webben. Det är nästan  
50 000 fler än året innan. 
spsm.se/fraga-en-radgivare

https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/
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Nya läromedel
 
Come along with me!  
”Come along with me!” är ett läromedel 
i engelska, där eleverna i tio dialoger får 
träna på användbara fraser i realistiska  
situationer. Vilka uttryck behöver du  
kunna för att ta dig fram? 
 
Målgrupp: elever inom grundsärskolan  
åk 7–9, gymnasiesärskola, gymnasial  
och grundläggande särvux.
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Prenumerera på våra nyhetsbrev
Vill du få information om nya läromedel, specialpedagogisk forskning 
och praktik i Europa eller när det finns ett nytt nummer av tidningen 
Lika värde att ladda ner? Prenumerera då på något av Specialpedagogiska 
skolmyndighetens nyhetsbrev. 
spsm.se/nyhetsbrev

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

pia.persson@spsm.se

Låt eleverna vägleda till lösningar! 
Det finns många elever som inte kommer  
till skolan för att något i skolan skapar så  
stor ångest att de inte förmår att gå dit.  
Anledningarna kan vara olika. Det finns  
också olika lösningar på hur skolan kan  
utveckla och anpassa verksamheten så att 
*eleverna kommer tillbaka. För att lyckas 
behövs kunskap om hur var och en av dessa 
elever upplever sin situation.  
 
Jag minns en flicka som gick på den skola där jag var rektor. Hon  
behövde mer tid till nästan allt i skolan. Det tog längre tid för henne 
att lära sig läsa, skriva och utveckla grunderna i matematiken. Hon var 
inte lika snabb i konversationen som sina jämnåriga kamrater. Skolans 
stora byggnader gjorde det svårt för henne att orientera sig. När hon 
så började årskurs 7 fick hon flera nya lärare och skulle förflytta sig 
mellan olika klassrum. Det blev övermäktigt. Hon fick ont i magen 
och skolvägrade. 
 
Som rektor var jag ansvarig för att skolan skulle fungera och för att 
anpassa lärmiljön till eleven. Jag lyssnade till flickans upplevelser och 
det blev avgörande för att komma fram till bra lösningar och  
förändringar. Hon fick en kontaktperson som kunde ge henne stöd 
med att till exempel ta med rätt böcker till rätt lektion. För att hitta 
rätt på skolan hjälpte några av klasskamraterna till genom att de  
följdes åt till lektioner och aktiviteter under skoldagen. Hon fick  
kamrater och vuxna omkring sig som förstod vad hon behövde i en 
svår situation. Efter en tid kunde jag se att flickan slappnade av och 
började le. 
 
Vi som har ansvar för att elever ska få komma till en skola med bra 
lärmiljö, behöver utveckla en generellt bra miljö. Men det finns alltid 
individer som behöver något mer specifikt. För att veta vad som är en 
bra lärmiljö för elever generellt och för de få som behöver specifika  
anpassningar, måste vi lyssna på eleverna. Därför behöver vi skapa 
mötesformer där de får uttrycka sina synpunkter. Det är tillsammans 
med eleverna som vi kan hitta nya lösningar. Och vi behöver nya  
lösningar, särskilt när elever visar att de gamla inte fungerar genom  
att inte gå till skolan. 

mailto:pia.persson%40spsm.se?subject=
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Forskning i tiden – forskarporträttet
 
Anna Eva Hallin 
Logoped och postdoktor vid Karolinska Institutet

Aktuellt 
Har många projekt på gång men  
huvudprojektet inom postdoktortjänsten  
är ”Att förklara och berätta” som syftar till 
att undersöka hur elevers språkanvändning 
förändras i olika muntliga och skriftliga 
sammanhang och att utveckla standardiserade 
uppgifter som kan vara användbara för  
logopeder som utreder språk-, läs- och  
skrivförmåga.  
 
Läs om projektet och omAnna Eva på  
sprakforskning.se

Ljudmetoden är överlägsen vid läsinlärning

 
Trots att Anna Evas egna spännande forskningsprojekt inte handlar  
om läsinlärning är det just läsinlärning som vi vill att hon ska berätta  
om. Närmare bestämt om det starka vetenskapliga stödet för att det är 
ljudmetoden som leder till flytande läsning både snabbast och för flest 
elever. 
 
– Det är så intressant, läsinlärning är det ämne som jag oftast blir  
intervjuad om och man kan ju fråga sig varför just jag ska hålla på  
och uttala mig om det? Men, jag forskar ju om språk-, läs- och  
skrivsvårigheter vilket är relaterat och jag brinner för frågan. Att  
lära barn att ljuda är det mest effektiva sättet att knäcka läskoden.  
 
Genom ljudning går det snabbare, du blir en bättre läsare och  
framförallt löper de barn som är i farozonen för att utveckla läs-  
och skrivsvårigheter inte samma risk att hamna där. Det finns få  
saker som är så välbeforskat, väldokumenterat och som stöds av  
både teorier om hur hjärnan lär sig och av evidens. 
 
Trots det starka vetenskapliga stödet är inte ljudning alltid den gängse 
metoden för barns läsinlärning utan även andra metoder används. En 
förklaring till det kan vara att det stora flertalet barn, uppskattningsvis 
ungefär 80 procent, lär sig att läsa oavsett metod och tillvägagångssätt. 
Motivationen att byta från en annan metod till ljudning när  

http://sprakforskning.se
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majoriteten av barnen lär sig och tycker att undervisningen är rolig 
blir inte tillräckligt hög. Men andra metoder försvårar läsinlärningen 
för ungefär en femtedel av barnen. Utan en bas med ljudande läsning i 
början av läskarriären riskerar onödigt många att, så småningom, bli 
diagnosticerade med läs- och skrivsvårigheter. Det finns också fortfarande 
lärarutbildningar som förespråkar helhetsmetoden vilket heller inte 
underlättar för lärarna att välja metod. Och diskussionen landar lätt 
i en antingen-eller-diskussion vilket Anna Eva vill betona att det inte 
handlar om.   
 
– Det är klart att man ska jobba med exempelvis lässtrategier och  
ordkunskap, vi måste bara kunna hålla flera tankar i huvudet  
samtidigt. Och forskningen visar att i början måste fokus ligga på att 
nöta kopplingen mellan bokstav och språkljud för att lära sig att ljuda. 
Starten av läskarriären behöver alltså handla om att lära sig att knäcka 
koden så att man senare kan läsa för att lära. Det blir väldigt  
problematiskt om fokus inte ligger på att alla barn ska knäcka  
koden för då kommer bara runt 80 procent av eleverna att kunna  
gå vidare till nästa stadie i läskarriären. De resterande 20 procenten 
hamnar efter och behöver kanske särskilt stöd, speciallärarinsatser, 
intensivträning etcetera.  
 
Det finns också en risk att problemet läggs hos de elever som inte har 
knäckt koden istället för på lärmiljön. De blir kategoriserade till att 
ha ett problem, och då är det lätt att man går ifrån den pedagogiska 
tanken om att det är elever i svårigheter och inte med svårigheter. Och 
så är det en fråga om rena resurser. De särskilda insatserna behöver 
läggas på de som faktiskt har konstaterade och bestående läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
– Den gruppen kommer alltid att finnas, men det som forskningen 
pekar på är att den skulle bli avsevärt mindre om man har en god  
läsundervisning som utgår från ljudning som bas när man som vi  
har ett alfabetiskt språk där en eller ett par bokstäver motsvarar ett  
språkljud.  
 
Ljud måste alltså gå före ord, därmed inte sagt att det är fel att även 
arbeta med läsförståelsestrategier vid exempelvis högläsning där barn 
får förutsäga vad som kommer att hända, titta på bilder tillsammans 
och ställa upp hypoteser och så vidare. Men grunden är att barnen 
måste lära sig att kunna avkoda utan stöd av bilder och utan att  
gissa. Det är däremot inte fel att lära sig ordbilder för de allra  
vanligaste orden för att slippa ljuda just dessa.  
 
– För att kunna läsa svenska behöver vi 29 bokstäver som kan  
kombineras för att representera runt 40 språkljud och bara genom det 
kan vi läsa vilket ord som helst – även ord vi inte har sett förut.  
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Vi behöver faktiskt inte kunna, säg 10 000 olika ordbilder. Det är rent 
genialiskt, och det är det jag vill att eleverna ska kunna.  
 
En kritik som ofta hörs mot ljudmetoden är att den är för mekanisk, 
tråkig och fokuserar inte på barnens läslust. Det, menar Anna Eva, är 
argument som inte håller.  
 
– Jag pratar inte ur ett lärarperspektiv, det är jag medveten om,  
men alla metoder kan bli mer eller mindre roliga beroende på upplägg. 
Använd språklekar som på ett systematiskt sätt får upp den fonologiska 
och fonemiska medvetenhet som barnen behöver ha för att sedan 
kunna koppla ljuden till bokstäver. När ni väl börjar med bokstäver ta 
bokstäverna och ljuden i en systematik som snabbt gör att barnen kan 
ljuda sig igenom vanliga ord och ha anpassade texter som innehåller 
just dessa ord så att de snabbt kan uppleva känslan av att kunna läsa 
text. Det är roligt för barnet att kunna läsa och roligt för läraren att 
kunna ge verktyg så att barnet kan läsa ut ord som denne aldrig har 
kunnat läsa förut, avslutar Anna Eva.

Text: Karina Johansson

Illustration: Helena Halvarsson
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