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Tidningens framsida

Lika värde nr 3, 2020

Tema: Läsa, skriva, räkna 
Delad kunskap ska utveckla matematikundervisningen
Med lekfullt skrivande händer något i språket
Fånga upp missförstånd tidigt
Släpp läroboken och diskutera matematik
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Ledare:  
Den värdefulla skolvardagen

Jenny som är lärare i lågstadiet berättar om tuffa månader. Samtidigt 
som många kollegor var sjuka förberedde hon sina unga elever 
för en undervisning som kanske skulle bli på distans. För elever i 
riskgrupp fick skolan pröva helt nya grepp och hitta kreativa lösningar. 
Engagemanget för eleverna går inte att ta miste på när Jenny och 
hennes kollegor berättar.

Jag tror många känner igen sig. Det har slitits hårt i skolans värld. 
När andra verksamheter har stängts ned har skolan hållit igång. 
Undervisning har bedrivits, om än ibland i andra former. Betydelsen 
av skolpersonalens ansträngningar kan knappast värderas högt nog. 
I Norge kostade skolstängningen 1,7 miljarder kronor per dag enligt 
beräkningar av den norska statistikbyrån, SSB. Kostnaderna handlar 
om de negativa effekterna på sikt av utebliven utbildning. 

Här hemma har utvärderingar visat på förvånande goda 
resultat vad gäller meritvärden. Skolinspektionen ger 
kommunala och fristående skolor beröm för hur de klarat 
pandemin. Men vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten 
märker tydligt att elever i behov av extra anpassningar 
och särskilt stöd har drabbats av pandemin. Vi vet 
sedan tidigare att många av dessa elever har en 
funktionsnedsättning.

Även i Sverige riskerar vi att få en utbildningsskuld, 
vars omfattning och konsekvenser vi ännu inte har 
kännedom om. 

Därför stärker vi vårt Specialpedagogiska stöd. 
I detta nummer av Lika värde kan du läsa om våra 
samverkanskontor som tillsammans med kommuner 
och fristående skolor jobbar hårt för att vårt stöd ska nå 
fram där det behövs mest. Nu kämpar vi tillsammans för 
en fungerande skolvardag för alla barn. 

Fredrik Malmberg
Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Foto: Olle Melkerhed
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Samverkanskontor – ett svar  
på skolchefernas önskan

Större förståelse, närmare kontakt och mer samarbete med 
skolmyndigheterna. Det svarade skolchefer på frågan om hur 
verksamheten kan förbättras. Därför har Specialpedagogiska 
skolmyndigheten öppnat 16 samverkanskontor över hela landet.

Samverkanskontoren är ett resultat av de många samtal som 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen 
hade under 2019 med skolchefer. Målet med kontorens verksamhet är 
att barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättningar ska 
få rätt stöd för att klara sina studier. Oavsett var de bor.

– Skolchefernas roll är oerhört viktig för att vi tillsammans ska kunna 
arbeta långsiktigt och hållbart med stöd, säger Kenneth Drougge som 
är verksamhetsansvarig för samverkanskontoren.

Hittills har myndighetens arbetssätt utgått från förfrågningar 
från förskolor, skolor och skolhuvudmän. Tanken är att 
samverkanskontorens uppsökande och förebyggande arbetssätt 
ska öka myndighetens möjligheter till en bättre överblick och 
framförhållning. 

– Vi vill resonera tidigare om de utmaningar och behov som skolorna 
har när det gäller elever med funktionsnedsättning och elever i 
behov av särskilt stöd och extra anpassningar. Det kan handla om 
hur man organiserar elevhälsan, om behov av utbildningar för 
skolhuvudmännens personal eller statsbidrag för utvecklingsinsatser, 
säger Kenneth. 

Ett av samverkanskontoren finns i Umeå. I Västerbotten finns många 
mindre orter i inlandet. Pandemin har lett till att arbete behöver 
utföras digitalt och det kan vara utmanande när man ska bygga 
relationer. 

– Fast i delar av inlandet är det redan ett väl inarbetat arbetssätt med 
tanke på avstånden, konstaterar Jenny Bergström samordnare på 
Umeåkontoret.

Hon och hennes kollegor upplever att en del skolor inte söker 
stöd trots att behov finns. Därför knyter de just nu kontakter med 
skolchefer både vid kommunala och fristående skolhuvudmän i länet.

– Förhoppningen är att vi ska kunna fördela stödet bättre och att vi 
ska kunna lära av goda exempel, förklarar Jenny.
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Ett exempel på hur stödet i ett långsiktigt samarbete kan se ut finns  
i Uppsala. Här har samarbetet för att skapa tillgängliga lärmiljöer  
i grundskolan pågått i flera år. Karin Sandberg är specialpedagog på 
utvecklingsenheten i Uppsala kommun och samordnar samverkan  
med Specialpedagogiska skolmyndigheten från kommunens sida. 

– Specialpedagogiska skolmyndigheten har varit ett stöd för oss i att 
tänka framåt så att vi kan få fler skolor att arbeta systematiskt och 
strukturerat kring tillgänglighet. Att stödet är så långsiktigt gör att vi 
får hjälp att hålla fast vid det vi ville uppnå från början. Vi får hjälp  
att hålla oss till planen och justera den när det behövs, säger Karin.

Text: Gabriella Ekelund

Samverkanskontorens uppdrag

Uppdraget för de 16 samverkanskontoren är att:

• Ha en nära dialog med skolcheferna i länet.

• Identifiera behov och utmaningar hos  
huvudmän där Specialpedagogiska skolmyndigheten kan erbjuda 
stöd och samverka.

spsm.se/samverkanskontor

http://spsm.se/samverkanskontor
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Mer av värde

Nya avhandlingar

Scaffolding writing: four children explore written language  
with auditory feedback from speech synthesis

Britta Hannus-Gullmets, Åbo akademi, 2020

Ett datorprogram som ger direkt feedback med hjälp av syntetiskt 
tal kan verka stöttande som hjälpmedel både i början av läs- och 
skrivutvecklingen och även lite längre fram. Det visar avhandlingen 
som är en fallstudie av två elever på sju år och två elever på nio år, alla 
med någon typ av läs- och skrivsvårigheter.

Internet use and digital participation in everyday life:  
Adolescents and young adults with intellectual disabilities

Kristin Alfredsson Ågren, Linköpings universitet, 2020

Ungdomar och unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning 
har en lägre grad av digital delaktighet. Genom att utveckla digitala 
kompetenser i samarbete mellan ungdomarna, deras föräldrar och 
personal i både skola och kommunal omsorgsverksamhet kan dock  
ett positivt risktagande stödjas och därmed möjliggöra en ökad grad 
av digital delaktighet. 

Patterns of Coping: How Children with ADHD and Their Parents  
Perceive and Cope with the Disorder

Noam Ringer, Stockholms universitet, 2020

De flesta barn och familjer har medvetenhet om vissa svårigheter redan 
innan barnet fått en adhd-diagnos. Den här avhandlingen undersöker 
meningen med själva diagnosen adhd för barn som fått diagnosen och 
deras familjer. Hur upplevs själva diagnosen i sig i vardagssituationer 
och vilken funktion har den för inkludering och exkludering i 
samhället samt för barnens identitetsskapande? 
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Hitta böcker med karaktärer som har funktionsnedsättning

Behöver du boktips för barn där en av huvudkaraktärerna eller en 
viktig biperson har en funktionsnedsättning? Botanisera under temat 
Funktionsvariationer på Barnens bibliotek som är en webbplats som 
tipsar om böcker för barn. Barnens bibliotek drivs av Förvaltningen 
för kulturutveckling inom Västra Götalandsregionen. 

barnensbibliotek.se

http://barnensbibliotek.se


TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD VERSION

3 • 2020   Lika värde SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 8

Nya lättlästa böcker

I den nya boken ”Bokcirkel i lättläst” delar kulturpedagog Jenny 
Friman och bokcirkeldeltagarna från Kulturcentrum Skåne med sig  
av sina mångåriga erfarenheter av att driva bokcirklar i lättläst. 

Kanske passar det att skapa en cirkel kring någon eller några av de 
andra nya böckerna som förlaget ger ut under hösten? Bland annat 
finns en faktabok om klimatförändringar på två olika lättlästnivåer 
som på ett pedagogiskt sätt leder läsaren mot förståelse. Är fiktion mer 
lockande än fakta hittar du både feelgood-deckare och skönlitteratur 
om kärlek. Eller vill ni hellre baka? Då passar boken ”Baka kakor – 
med tydliga steg-för-steg-bilder” perfekt. 

ll-forlaget.se

http://ll-forlaget.se
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Hur vet vi vad som fungerar bra – ny kunskapsöversikt

Skolverkets nya kunskapsöversikt lyfter fram aktuell kunskap om 
vad skollagstiftningen innebär och hur den kan omsättas i praktiken. 
Översikten heter ”Att ställa frågor och söka svar” och består av 
en del som ger en teoretisk bakgrund och en del som konkretiserar 
hur arbetet kan se ut i praktiken. Kunskapsöversikten ger stöd och 
inspiration i arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
och riktar sig till alla som arbetar i förskola och skola på olika nivåer.

www.skolverket.se

https://www.skolverket.se/
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Nya publikationer från Skolinspektionen

Skolinspektionen har gett ut flera nya intressanta publikationer 
de senaste månaderna. På deras webbplats finns bland annat 
rapporter om hur lärarresurser säkras för skolor med utmaningar, 
hur distansundervisningen på gymnasiet fungerade under våren, hur 
inlämningsuppgifter är utformade, hur jämställdhetsarbetet fungerar 
samt hur arbetet med trygghet och studiero ser ut. 

skolinspektionen.se

http://skolinspektionen.se
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UMO ger unga svar

På UMO.se får unga svar på sina frågor från experter och andra 
unga och delar sina egna berättelser med varandra. UMO.se är en 
webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år och tar tillvara på 
ungas unika kunskaper och erfarenheter. Här finns bland annat svar 
på frågor om sex, hälsa, mående, relationer, om hur det är att ha en 
funktionsnedsättning samt om jämställdhet, rättigheter och hur unga 
kan få hjälp att må bra. 

Här finns också informationsmaterial för dig som arbetar med unga. 
Delar av innehållet på UMO finns även översatt till andra språk samt 
på lättläst svenska på sajten youmo.se. Webbplatsen finansieras av 
Sveriges regioner. 

umo.se

youmo.se

http://UMO.se
http://UMO.se
http://youmo.se
http://umo.se
http://youmo.se
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Skarpt läge för offentliga webbplatser

Den 23 september trädde lagen som säger att alla webbplatser inom 
offentlig sektor ska vara tillgängliga i kraft. Detta för att alla besökare, 
oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma förutsättningar att ta till 
sig information. Lagen gäller inte bara den externa webbplatsen utan 
även för dokument, intranät och extranät.

mtm.se

http://mtm.se
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Krönika

Utvecklingssamordnare: Cecilia Löfberg
cecilia.lofberg@spsm.se

Det sociala är viktigt

I Fortes nya internationella forskningsöversikt 
”Övergången från ung till vuxen för personer 
med funktionsnedsättning – en kartläggning 
av det vetenskapliga kunskapsläget” finns 
många intressanta aspekter att ta del av. Där 
finns de resultat som visar att elever med 
funktionsnedsättning som har goda sociala 
förutsättningar i skolmiljön tenderar att få en mer fungerande 
övergång till vuxenlivet. 

Det här är intressant i relation till studien ”Den psykiska hälsans 
skyddsfaktorer bland ungdomar med och utan funktionsnedsättning” 
från Region Örebro, 2014. Den visar att färre elever med 
funktionsnedsättning uppger att de har god psykisk hälsa jämfört med 
elever utan funktionsnedsättning. Men, när forskarna tar hänsyn till 
faktorer som har att göra med social tillit och socialt kapital försvinner 
sambandet mellan funktionsnedsättning och psykisk hälsa. Det innebär 
att den psykiska hälsan för elever med funktionsnedsättning kan 
påverkas genom insatser där just sociala förutsättningar är viktiga. 

I vår egen informationsfolder ”Brister i skolan leder till ökad psykisk 
ohälsa bland unga med funktionsnedsättning” sammanfattar vi 
några resultat av myndighetsrapportering och forskning där sociala 
förutsättningar ingår. Bland annat att en skolmiljö som inte fungerar 
och misslyckande i skolarbete är riskfaktorer för ökad psykisk ohälsa. 
Å andra sidan kan goda relationer, bra skolklimat, gott bemötande och 
undervisningskvalitet ses som skyddsfaktorer. Och här är det viktigt att 
unga får vara delaktiga i utformandet av dessa skyddsfaktorer – de vet 
vad de behöver.

Vi måste fortsätta att reflektera över hur vi arbetar med utveckling 
av de sociala förutsättningar som vi erbjuder elever i skolan. Särskilt 
när vi planerar och utvecklar distansundervisning. Tappa inte bort 
elevernas möjligheter till utvecklande sociala förutsättningar. 

Foto: Johannes Nenne Larsson

mailto:cecilia.lofberg@spsm.se
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Tema: Läsa, skriva, räkna

Att lära sig läsa, skriva och räkna är inte alltid så lätt. Vad kan skolan 
göra då? Läs om en mattesatsning i en hel kommun, ett lekfullt sätt 
att lära sig skriva och hur en skola arbetar med Läsa, skriva, räkna – 
garantin för tidiga stödinsatser.
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Delad kunskap ska utveckla matematikundervisningen

 – Jag kommer att gräva där jag står, säger Cecilia Eriksson 
på Örnsköldsviks kommun. Hon har en plan för hur 
matematikundervisningen ska utvecklas i kommunen, och tror på 
kompetensen som finns här. Det handlar om att leta upp kunskap  
och fånga upp behov, och sen sprida kunskapen vidare.

Cecilia har som utbildningsutvecklare god kännedom om den 
kompetens som finns i kommunen. Hon sitter med i en hel del 
klassrum och det var bland annat så hon fångade upp Elin Sundström. 

Elins elever var aktiva och utifrån deras input utvecklade hon 
lektionen, muntligt. 

– De metoder Elin använder är exempel på sånt vi ska dela med andra, 
berättar Cecilia entusiastiskt. Muntlig matematik är ett sätt att tidigt 
fånga upp och reda ut missförstånd för hela klassen.

Tillsammans leder Elin och Cecilia nu en förberedande kurs i muntlig 
matematik för ett nätverk med 18 lärare från 16 skolor. 

Medan satsningen kring matematikutvecklingen påbörjas så har 
arbetet med att lyfta läs- och skrivsvårigheter pågått i två år. Katarina 
Strömberg har samordnat arbetet i Örnsköldsviks kommun.

– Vi begränsade oss i första hand till årskurserna F–3 när garantin 
blev lagstadgad. Och nu fortsätter vi med övriga årskurser, berättar 
hon. 

Under hela den här tiden har Katarina använt sig av kompetensen 
på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Rådgivare från 
myndigheten har klivit in och ut i arbetet med seminarier och som 
bollplank i frågor om vad de ska göra när elever är i behov av stöd, 
vilket Katarina tycker har varit värdefullt för deras arbete.

– Jag vill skicka med att det måste få ta tid med såna här satsningar. 
Sätt ett rimligt slutdatum och försök hålla det, men att pressa fram 
något under tidspress blir sällan bra. Dessutom är det lätt att missa 
viktig input.

Ett annat tips som Katarina för vidare, är en så kallad verktygslåda. 

– Att det finns information samlat på ett ställe på kommunens intranät 
underlättar för lärarna när de letar information. 

Även en verktygslåda i matematik kommer att byggas. 
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– Att hela tiden leta, eller tillverka eget material är tidskrävande. 
Färdiga matematikuppgifter och exempel på lösningar sparar mycket 
tid, säger Cecilia. 
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Det är okej att göra fel

– Det är själva prestationen som måste berömmas, inte bara 
resultatet, säger Katarina Lundberg, speciallärare med inriktning 
matematikutveckling, Själevadskolan årskurs 5.

– Beröm eleverna för att de kämpar och berätta för dem att det är 
okej att göra fel, det ingår i lärprocessen. Du kan visa på felräkningar 
i klassen och eleverna får då ett tillfälle att träna på att se var det blev 
fel. En elev kan ha talang för matte, men det går lika bra att träna sig 
till en hög kunskapsnivå i ämnet.

Katarina utbildade sig till speciallärare med specialiseringen 
matematikutveckling. Hon vill visa hur elever i matematiksvårigheter 
kan fångas upp och få stöd samtidigt som de elever som kommit långt 
kunskapsmässigt kan utmanas vidare.

– Jag arbetar mycket med elevernas tankesätt för att lära dem att  
ta sig igenom motgångar. De som tycker att matematik är roligt  
har också lättare att lyckas, menar hon. Det handlar också om att 
motivera eleverna med verklighetsanknytning så att det ser en nytta  
av matematikkunskaperna. 

– Generellt sitter vi fast för mycket i matteboken, säger Katarina. 

Hon arbetar ofta med andra metoder, bland annat med både  
digitala och analoga mattespel. Det viktiga för inlärningen är elevens 
motivation. En del blir motiverade av att sitta vid datorn, andra av  
att bli utmanade.

Ett vanligt misstag är att läraren sänker nivån på matematiken bara 
för att eleven har problem inom ett eller flera områden inom ämnet. 
Att få för lätt material kan minska självkänslan och motivationen så 
att det inte sker någon utveckling och inte är roligt längre. Elevens 
reaktion är också en fingervisning på om du har hittat den rätta nivån, 
svårighetsmässigt. 

Själv arbetar Katarina mycket med att kartlägga och stanna upp. Hon 
påpekar risken för kunskapsluckor hos eleverna om läraren skyndar 
vidare. Att ställa sig bredvid och se hur eleven löser uppgiften kan 
räcka ibland. Annars gör hon en diagnos eller ett test för att kolla av 
vilka som behöver individuella genomgångar eller kanske visuellt stöd.

Text: Kajsa Wirén
Illustration: Helena Halvarsson
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För drygt ett år sedan infördes Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga 
stödinsatser. Med hjälp av gemensamma analyser, täta avstämningar 
och intensiva stödperioder har Lejonströmsskolan i Skellefteå på olika 
sätt fört in garantins olika moment i det ordinarie arbetet.

– Vi försöker väva in aktiviteterna i de obligatoriska 
kartläggningsmaterialen i den ordinarie undervisningen, både i 
lärandet och leken, säger Sofie Eriksson Åström, grundskollärare  
i en av skolans förskoleklasser.

Eleverna har bland annat fått arbeta med mönster genom att rita  
på rutat papper och sedan göra armband av det. De har också fått 
göra mönster av kottar, löv och annat de hittat utomhus.

Kartläggningen i förskoleklass genomför lärarna med hjälp av 
fritidspedagogerna. Då kan de dela in eleverna i grupper och 
anpassa gruppernas storlek utifrån aktiviteterna. När de genomför 
bedömningsstödet i årskurs 1 hjälper resurspersoner, som till exempel 
speciallärare, till. 

– Materialen gör oss medvetna om vad eleverna behöver. Vi ser 
om det finns fler elever som har liknande behov och kan planera 
undervisningen utifrån det, säger Lisa Klingstedt, speciallärare  
för årskurserna F–3.

Analysmöten för att reflektera kring specialundervisningen hade 
Lejonströmsskolan sedan tidigare. Vid dessa möten genomför de nu 
den särskilda bedömning i samråd, som är en central del av garantin 
för tidigt stöd. Mötena äger rum minst två gånger per läsår och 
årskurs. I mötena deltar rektor och alla som arbetar i respektive 

Här vävs kartläggning och stöd in  
i både lärande och lek
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årskurs, till exempel lärare, speciallärare och fritidspersonal. De 
dokumenterar undervisningsbehoven på klass, grupp- och individnivå. 
Sedan planerar de insatserna tillsammans och har avstämningar nästan 
varje vecka för att följa upp dem. 

– Det är viktigt att alla är med i diskussionen och blir delaktiga, så 
att alla förstår varför vi ska göra på ett visst sätt. Det har gjort oss 
samspelta och alla drar åt samma håll, säger Sofie.

I intensiva perioder arbetar skolan med stödinsatser. Då får klasserna 
extra resurser och eleverna delas upp i lärgrupper. Grupperna planeras 
inför varje insatsperiod, så att varje elev får arbeta med det moment 
som är en utmaning för henne eller honom just då.

– Bara för att man är osäker på dubbelt och hälften behöver man 
inte vara osäker på uppdelning av tal, därför utgår vi från lärbehoven 
när vi planerar grupperna. Alla grupper arbetar med samma sak, 
men på olika sätt, säger Victoria Westermark Gustafsson, blivande 
speciallärare.

Tanken med insatsperioder och lärgrupper är att arbeta förebyggande 
och att koppla specialundervisningen närmare den ordinarie 
undervisningen, istället för att elever går iväg till en speciallärare. 

– Att vi speciallärare arbetar i klasserna gör också att vi får en relation 
med eleverna och att vi blir fler vuxna som kan uppmärksamma behov 
av stödinsatser, säger Lisa.

På våren följer lärare, speciallärare och rektor upp höstens analysmöten 
och ser hur långt de kommit, vad som har fungerat bra och vad de kan 
förbättra. 

– Det har varit en omställning för klasslärarna att börja arbeta så här, 
men de ser att det ger resultat och jag ser att det höjer kvaliteten på 
undervisningen, säger Jeanette Nygren, rektor för årskurserna F–3.

Text: Sara Hamrén Håkansson
Foto: Jonas Forsberg

Mer om garantin för tidiga stödinsatser

Läsa, skriva, räkna – garantin för tidiga stödinsatser gäller för 
förskoleklass och lågstadiet. Du hittar mer information om, och stöd 
för, arbetet med garantin på Specialpedagogiska skolmyndighetens 
webbplats.

spsm.se/garanti-tidigt-stod

http://spsm.se/garanti-tidigt-stod
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På S:t Olofsskolan i Sundsvall och Medleskolan i Skellefteå får eleverna 
pröva den engelska metoden Playful writing. I det lekfulla skrivandet 
ingår legobygge för att illustrera berättandet.

Förmågan att berätta är en förutsättning för elevers lärande genom 
hela skoltiden menar speciallärarna Anna Ingvarsdotter, S:t Olofsskolan 
och Maria Walter från Medleskolan. De leder ett gemensamt 
utvecklingsprojekt där skolorna prövar metoden Playful writing. 
Barnen säger att skrivundervisningen blir roligare. Skolornas pedagoger 
ser att metoden ger eleverna flera möjligheter att visa sina förmågor, 
gynnar deras lärande, ger förutsättningar för inkluderande undervisning 
och möjligheter för eleverna att vara delaktiga på sina egna villkor. 

– Det blir en guidad lek, som börjar med att välja bok och uppgift. 
Eleverna får en strategi och stöd att koppla ihop text med ord och bild, 
ljud och bokstav i ett kooperativt lärande, säger Anna. 

På S:t Olofsskolan jobbar eleverna i första klass med sagan om 
bockarna bruse. De har delats in i grupper, lyssnat på berättelsen, 
pratat tillsammans, byggt och övat. Nu ska de berätta om de tre 
bockarna och trollet under bron för varandra med stöd av sina byggen. 
Särskolans elever i årskurs 3–6 har läst samma saga, men har även 
jobbat med att undersöka vad en bro är. 

– För våra elever kan det vara svårt att berätta, men med bygget blir 
abstrakta ord till verklighet. Det kan bli fler ord också när de pekar 
och berättar, säger Christina Sundman, speciallärare i särskolan.

Med lekfullt skrivande händer något i språket
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I ett annat klassrum sitter treorna. De ska skriva en berättelse om  
sin bästa plats på skolgården. Framför sig har de sina legobyggen som 
är fulla av detaljer från miljöerna där de brukar leka på rasten. Det  
är dags att skriva och de har fått ett papper med ledtexter som stöd. 
Den som behöver hjälp med stavningen kan få ordet nedskrivet på  
en papperslapp. Några använder en surfplatta att skriva på. 

– Eleverna äger metoden. Det gör att den kan användas i olika 
sammanhang. Texterna blir mer beskrivande, med ord som de inte 
skulle ha använt annars. I faktatexter kan jag se att de lekt med orden 
och använt fakta som de snappat upp från lektionen, säger deras lärare 
Linn Jonsson.

Hon beskriver lärandet som lekfullt men att det även ställs stora krav 
på skrivande i Playful writing. Lektionerna har alltid en koppling till 
lärandemålen. Treornas berättande om ”Min bästa plats” kan kopplas 
till mål i ämnet teknik utifrån den plats eleven valt. En annan lektion 
om svampar utgick från lärandemål i NO. 

I byggandet hjälps eleverna åt med problemlösning. Att prata om sitt 
bygge kan kännas lättare för många, det blir inte fokus på eleven själv. 

– På Medleskolan ser vi också att metoden kan vara tidssparande, 
eftersom eleverna befäster sin kunskap bättre, säger Maria.

Carina Cederholm, rektor på S:t Olofsskolan och projektledarna Anna 
och Maria är överens om att samverkan mellan skolorna i Sundsvall 
och Skellefteå har haft stort värde och bidragit till nya tankar och 
reflektioner kring metoden.

Utvecklingsprojektet som har fått bidrag från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten pågår till årets slut. 

Text: Malou Nordlöf Ekström
Foto: Kerstin Stickler

Bidrag till utvecklingsprojekt

S:t Olofsskolan och Medleskolan har fått bidrag till sitt 
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

http://spsm.se/bidrag-utvecklingsprojekt
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Råd från SPSM:  
Fånga upp missförstånd tidigt

En stor andel elever lämnar grundskolan utan godkänt betyg i  
matematik. Det påverkar både deras privatliv och framtida arbetsliv. 
Hur kan du som lärare upptäcka om en elev riskerar att hamna 
i matematiksvårigheter, och vad ska du göra då? 

– För att avgöra om en elev är i matematiksvårigheter behöver läraren 
veta vilken kunskap och erfarenhet av matematik eleven har. Det kan 
finnas stora skillnader på hur mycket matematik elever har med sig 
från exempelvis förskoleklass, säger Heléne Slivka som är rådgivare 
inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Hennes första råd är att vara uppmärksam på vilka matematiska fel 
eleven gör. Vissa missförstånd kan enkelt redas ut, medan andra kräver 
mer undervisning. 

– Fånga upp missförstånd tidigt, om de etablerar sig kan det kräva 
mycket energi för att få bort dem. Samtala med eleverna och låt dem 
förklara hur de tänker.

För att kunna sätta in rätt stöd är Helénes råd att kartlägga 
svårigheterna. Kan eleven tillgodogöra sig din undervisning? Behöver 
du ge fler instruktioner eller visualisera mer? Är lektionens struktur 
begriplig? Räcker tiden? Får eleven rätt sorts laborativt och konkret 
material? Är eleven i behov av extra genomgångar eller individuell 
undervisning? 

– Varva arbete i matematikboken med spel, praktiska moment och 
samtal under lektionerna, så att elever som kämpar med matematiken 
orkar. Det är extra viktigt för yngre elever, så att de inte tappar 
motivation och självkänsla när det gäller matematik.

Heléne avslutar med ett råd till rektorer.

– Organisera så att det finns stödfunktioner kring matematik, hela 
vägen från elevhälsan till klassrummet.

Text: Sara Hamrén Håkansson
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Nytt från Specialpedagogiska skolmyndigheten 

Kurser och konferenser

Att arbeta med läsningen när man tror att ”tåget har gått” 
28 jan, webbkonferens

En konferens om läsutvecklande insatser för elever som har läs- och 
skrivsvårigheter i grund- och gymnasieskola. Arrangeras i samarbete 
med Svenska Dyslexiföreningen.

Anmälan senast 24 januari

Tillgänglig lärmiljö för barn och elever med cerebral pares
12 november, via Zoom

En digital tematräff med föreläsningar och erfarenhetsutbyte.  
Vi samtalar kring metodik, anpassningar, strategier, bemötande  
och förhållningssätt. 

Anmälan senast 22 oktober

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

http://spsm.se/kurser
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Rörelse och fysisk aktivitet för alla

Många barn och elever med funktionsnedsättning rör sig mindre 
än sina kamrater. Det är problematiskt eftersom rörelse och fysisk 
aktivitet är viktigt för en god hälsa och för barns utveckling och 
lärande. Specialpedagogiska skolmyndighetens nya webbsidor om 
rörelse och fysisk aktivitet ger förskolor, skolor och fritidshem 
vägledning, stöd och praktiknära material som svarar på många  
av de frågor som myndigheten får inom området.

spsm.se/rorelse-och-fysisk-aktivitet

http://spsm.se/rorelse-och-fysisk-aktivitet
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Studiepaket och frukostseminarium  
om placerade barn och unga

På grund av oklara ansvarsroller tappas rätten till utbildning ofta  
bort för barn och unga som placerats i samhällsvård. Under ett 
frukostseminarium i september diskuterade forskare, myndigheter  
och organisationer hur samverkan mellan skola och socialtjänst  
kan bli bättre. Seminariet går att se i efterhand. Det finns även nya 
studiepaket om placerade barn och ungas skolgång.

spsm.se/frukostseminarier

spsm.se/studiepaket

http://spsm.se/frukostseminarier
http://spsm.se/studiepaket
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Elevers syn på distansundervisning 

Vad tycker gymnasieelever med funktionsnedsättning varit bra  
och mindre bra efter en vår med distansundervisning? Och vad kan 
skolan lära sig av det? I fyra avsnitt av podden Lika värde berättar  
fyra ungdomar om sina erfarenheter och hur de ser på framtiden.

spsm.se/podd

http://spsm.se/podd


TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD VERSION

3 • 2020   Lika värde SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 27

Nya stöd för garantiarbetet 

Två nya material ger stöd i arbetet med Läsa, skriva, räkna – en 
garanti för tidiga stödinsatser. Det ena ger rektor stöd i att leda och 
organisera arbetet. Det andra ger stöd i det specialpedagogiska arbetet 
inom garantin. Båda materialen är webbaserade och kan användas på 
egen hand eller som underlag för kollegialt lärande.

spsm.se/garantin-stodiarbetet

http://spsm.se/garantin-stodiarbetet
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Skrift om språkstörning på engelska

Skriften ”Arbeta med språkstörning i förskola och skola” finns nu 
översatt till engelska. Både den svenska och den engelska versionen 
finns att ladda ner som pdf, utan kostnad.

spsm.se/webbutiken

http://www.spsm.se/webbutiken
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Ansök till specialskola

Senast den 15 november ska ansökan till specialskolan vara inlämnad. 
Statens specialskolor tar emot elever som behöver en annan skolform 
för att kunna utvecklas och lära. De finns för elever som är döva 
eller har hörselnedsättning, grav språkstörning, dövblindhet eller 
synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning, samt för 
elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med 
utvecklingsstörning. 

spsm.se/skolalternativ

http://spsm.se/skolalternativ
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Nya läromedel

Samhällskunskap – så klart! Kurs 1 
Kapitlen i denna lärobok börjar med en kort presentation och avslutas 
med en sammanfattning. Svårare begrepp förklaras i texten. Till boken 
finns en arbetsbok med uppgifter på två nivåer. I serien ingår även 
Samhällskunskap – så klart! Kurs 2 och 3.

Målgrupp: Elever på gymnasiesärskolans nationella program

spsm.se/webbutiken

http://www.spsm.se/webbutiken
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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://www.spsm.se/nyhetsbrev
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Krönika

Verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor: Pia Persson

pia.persson@spsm.se

Bedöma eller döma?

Nu har garantin för tidiga stödinsatser 
funnits i drygt ett år. Garantin infördes 
för att elever fått stödinsatser för sent. 
Finland har en god struktur och etablerade 
rutiner för att elever ska få stöd tidigt under 
utbildningen. Det anses vara en av Finlands 
framgångsfaktorer inom skolområdet.

När jag läser om hur Finland arbetar med tidigt stöd tänker jag på  
de likheter som finns med min egen skolgång i mitten av 70-talet. 
Under lågstadiet gick flera av mina klasskamrater till läsfröken i ett 
rum bredvid, medan vi andra hade läsundervisning i klassrummet.  
När vi gick på mellanstadiet gick någon enstaka i klassen till läsfröken. 
På högstadiet gick ingen. Det sägs att Finland har tagit intryck av hur 
den svenska skolan arbetade och var organiserad på den tiden.

Var då allt bra på 70-talet? Nej det vill jag inte påstå, men jag tror 
att alla i min klass kunde läsa och skriva ganska bra när vi började 
i mellanstadiet. Däremot har jag obehagliga minnen när det gällde 
lärares attityd till elever som inte lyckades så bra. När min fröken i 
årskurs 5 lämnade tillbaka rättade skrivböcker, höll hon upp en av 
pojkarnas skrivbok, med många rödmarkeringar, inför hela klassen 
och kallade honom slarvpelle. Läraren i fysik på högstadiet delade 
alltid ut proven efter resultat. Först fick eleven med bäst resultat 
tillbaka sitt prov, med en berömmande kommentar, och den som fick 
provet sist hade sämst resultat och fick kommentaren ”usch!” Dessa 
lärare dömde och värderade elever utifrån vad de presterade. Hur 
påverkade det elevernas självkänsla? Lärarna borde ha funderat över 
sin egen undervisning – vad kunde de gjort för att dessa elever skulle 
lära och utvecklas på ett bättre sätt?

Vi måste vara vaksamma så att bedömningarna av elevernas utveckling, 
inom garantin för tidiga stödinsatser, inte leder till att döma enskilda 
elevers prestationer. Vi behöver vara noga med att bedömningarna 
efterlever syftet med garantin – att stödet i undervisningen ska utformas 
efter varje elevs behov. Det är skolornas skyldighet att ge rätt stöd i rätt 
tid så att alla elever kan lära och utvecklas på bästa sätt.

Foto: Drago Prvulovic

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

Helena Roos

Universitetslektor i matematikdidaktik med forskningsinriktning inom 
området särskilda utbildningsbehov i matematik på Malmö universitet.

Aktuellt
 Avhandlingen ”The meaning(s) of inclusion 
in mathematics in student talk: Inclusion as 
topic when students talk about learning and 
teaching in mathematics” samt en studie om 
matematikinlärning i lägre åldrar inom ramen för 
Garanti för tidiga stödinsatser – skrivförmåga.

Släpp läroboken och diskutera matematik

Inkludering handlar om många fler faktorer än en fysisk placering.  
Och ämnet matematik behöver bli mindre läroboksfokuserat och  
undervisningen mer kreativ, det menar Helena Roos som forskar  
inom området särskilda utbildningsbehov i matematik.

2013, ungefär när snacket om inkludering började ta fart och det 
pratades mycket om att alla skulle vara i samma klassrum, påbörjade 
Helena sin licentiatavhandling. 

– Jag hade kontakt med en specialpedagog som funderade mycket på 
hur inkludering skulle fungera ur ett specialpedagogiskt perspektiv.  
Vi ville titta på det här tillsammans, så jag följde henne på den låg- och 
mellanstadieskola där hon arbetade. Vi fokuserade på inkludering 
inom matematikämnet med fokus på lärarnas perspektiv. 

Forskningen mynnade ut i tre olika begrepp för inkludering ur ett 
ämnesperspektiv: innehållsinkludering, dynamisk inkludering och 
deltagande inkludering. 

– Det är inte så enkelt att det går att trycka in alla elever i samma 
klassrum och sätta dit extra resurser i form av fler lärare. Min 
licentiatavhandling visar att vi behöver titta på tre olika dimensioner 
av inkludering. Vad gör eleverna engagerade i relation till det 
matematiska innehållet? Hur bygger man en dynamisk organisation  
så att lärare, specialpedagog och speciallärare kan samverka på bästa 
sätt med olika grupper i olika klasser utefter behov? Och till sist –  



TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD VERSION

3 • 2020   Lika värde SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 34

hur skapar man delaktighet på individnivå med en medvetenhet om att 
det inte finns en lösning som fungerar för alla? 

När Helena började att skriva på sin doktorsavhandling valde hon att 
komplettera inkluderingsbilden med ett elevperspektiv.

– Jag valde nu en högstadieskola och det med omsorg. Jag ville 
ha en skola som sade sig arbeta inkluderande, utan särskilda 
undervisningsgrupper och med tvålärarsystem. Sedan följde jag tre 
elever med stödbehov i matematik på djupet under en termin genom 
observationer  
och intervjuer för att se vad eleverna tyckte med hjälp av diskursteori. 

Något som påverkade eleverna starkt var bedömning och betyg. 
I intervjuerna framkom det att eleverna talade om sig själva i termer 
av sitt betyg. 

– Bedömningsdiskursen var väldigt tydlig. Eleverna arbetade utefter det 
betyget de fått och det oavsett om betyget var högt eller lågt. Elever är 
fenor på att skriva såsom det förväntas av dem. Bedömningsdiskursen 
begränsar elevernas tänkande på det sättet. 

Den andra diskursen handlar om matematikens uppbyggnad och 
planering. Upplevelsen var att i ämnet matematik är användningen av 
läroboken mycket dominerande. Både elever som kämpar och de som 
tycker matematik är lätt uppgav att de ville släppa boken mer och 
istället diskutera och prata praktiskt om matematik. 

– Självklart var berättelserna olika men tydligt var att läroboken 
har ett för stort fokus i undervisningen. En annan sak som eleverna 
pratade om var genomgångarna innan arbetet. För en elev som har 
svårt med matematik var genomgångarna väldigt viktiga, för en annan 
upplevdes de som upprepningar och för en tredje var de svåra och 
begränsande. Olika personer, olika behov. 

I observationerna såg Helena att specialläraren då och då tog med sig 
några elever till ett annat rum för att ge extra stöd och undervisning. 
Alltså var inte alla elever alltid samlade i klassrummet trots en 
inkluderande undervisning.

– Det tycker jag är intressant, det handlar ju på ett sätt om frivillig 
fysisk exkludering. Att följa med specialläraren ut ur klassrummet var 
nämligen frivilligt och mycket uppskattat av eleverna. De upplevde 
att det var skönt att få extra stöd i en miljö med lugn och ro. Eleverna 
betonade dock vikten av att få bestämma själva.
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Den tredje diskursen handlar om tillgänglighet till ämnet. Dels hur 
exempelvis läs- och skrivsvårigheter kan göra att text står i vägen 
för att kunna komma till den matematiska uppgiften. Dels hur den 
mellanmänskliga interaktionen fungerar från läraren till eleven. Att 
läraren ser eleven anser eleverna som avgörande för att kunna känna 
delaktighet. 

– Dessvärre sade dessutom alla, oavsett om de hade lätt eller svårt för 
matematik, att ämnet är tråkigt vilket också försvårar tillgängligheten. 
Vi behöver göra något åt att eleverna ser matematik som för 
administrativt och statiskt och utforma en undervisning som är mer 
kreativ. 

Lärdomarna i avhandlingen kring inkludering i matematik har hon 
tagit med sig in i den studie som just nu genomförs inom ramen för 
Garantin för tidiga stödinsatser. 

– Vi följer sedan förra året 130 elevers lärande i matematik.  
Eleverna fick göra ett test innan första klass, därefter gjorde de ett  
nytt test i mitten av årskursen. De elever som var i riskzonen att 
hamna i svårigheter fick extra stöd i form av 15 intensivpass, tre 
dagar i veckan. Efter interventionen har många elever fått den extra 
matematikinjektion som de behövde och har kommit igen. Nu tittar  
vi på årskurs två på samma sätt, först stöd i liten grupp, och vid behov 
sedan en-till-en-undervisning. Hittills har de tidiga insatserna fått ett 
mycket bra resultat, vilket är jätteroligt, avslutar Helena. 
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Varsågod – en tidning om  
möjligheter i förskola och skola

Med tidningen Lika värde vill vi inspirera förskolor och skolor att 
utveckla en tillgänglig lärmiljö för alla, oavsett funktionsförmåga. 
Artiklarna berättar om personer och verksamheter som på olika sätt 
får stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt arbete.

Du, eller din verksamhet, får tidningen Lika värde för att ni möter 
barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning i er verksamhet. 
Eller så är du politiker och påverkar utbildningen. Landets lärosäten 
får tidningen eftersom vi tror att ni har studenter som funderar på 
att arbeta inom förskolan eller skolan i framtiden. Då kommer de att 
möta barn och elever med funktionsnedsättning. Det kan också vara  
så att du prenumererar på tidningen.

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Vill du 
ha ett eget exemplar av tidningen kan du utan kostnad beställa en 
prenumeration via vår webbplats. Där kan du också beställa fler 
exemplar av ett visst nummer, kostnadsfritt. Vill ni ha färre exemplar 
till er verksamhet hör du av dig via e-post. likavarde@spsm.se

spsm.se/likavarde

mailto:likavarde@spsm.se
http://spsm.se/likavarde
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Om lika värde-tidningen

Nästa nummer ute den 11 december

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

www.spsm.se

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar  
lärmiljöer som är utvecklande och 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.  
 
Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom  
specialpedagogik. 
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Prenumerera kostnadsfritt på Lika värde.   
www.spsm.se/likavarde

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