
En skola på lika villkor

för barn och unga med IF

Särskolans rikskonferens 16 – 17 maj 2022

Specialpedagogiska skolmyndigheten 



SPSM

Program

• Presentation av SPSM, Fredrik Malmberg, generaldirektör informerar om 

specialpedagogiska myndighetens nuvarande samt planerade verksamhet  för 

grund- och gymnasiesärskola

• Att planera och genomföra undervisning enligt dubbla läroplaner, Therese Lindahl 

och Sofia Trapp rådgivare

• Rörelsepaus

• Utveckling av skolans elevhälsoarbete, Sarah Neuman och Erica Sjöberg, rådgivare

• Frågor
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• Garanti för tidiga stödinsatser för de elever i 

grundsärskolan som läser svenska, svenska 

som andra språk och matematik som ämnen.

• Begreppet träningsskola tas bort men 

ämnesområden finns kvar.

• Elevens val i grundsärskolan tas bort.

Stärkt utbildning för elever med IF– politiska förslag
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• Anpassad grundskola

• Anpassad gymnasieskola.

• Kommunal vuxenutbildning som anpassad 

utbildning på grundläggande nivå eller på 

gymnasial nivå.

• Intellektuell funktionsnedsättning skrivs äntligen 

in som begrepp i lagen!

Nya benämningar – politiska förslag
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• Specialpedagogiskt stöd och kunskap

till skolhuvudmän, rektorer, lärare, elevhälsopersonal. 

• Kompetensutveckling och statsbidrag.

• 10 specialskolor runt om i landet, varav den ena har 

målgruppen elever med IF i kombination med 

hörselnedsättning.

• Tillgängliga läromedel och forskningsspridning.

Det här är SPSM
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Axplock vad som finns på 
spsm.se om valet 2022 för 
elever med IF



SPSM

I samverkan med Skolverket ta fram utbildningsinsatser som:

• stärker undervisningen,

• stärker bedömning av elevernas kunskaper i ämnen och 

ämnesområden, 

• verktyg och stödmaterial för bedömning och 

kunskapsuppföljning i ämnen och ämnesområden. 

Kompetensutveckling i grundsärskolan, 
gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning 
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Utveckla den kommunikativa miljön 

genom digitala lärverktyg eller digitala 

hjälpmedel i     grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan.

Kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för 
alternativ och kompletterande kommunikation 
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• Nya formuleringar i kapitel 1 och 2 i 

gymnasiesärskolans och grundsärskolans 

läroplaner.

• Formuleringarna handlar om jämställdhet, 

sexualitet, samtycke och relationer och om andra    

delar av skolans värdegrundsarbete och börjar 

gälla den 1 juli 2022.

Ändringar i läroplaner
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Specialpedagogiska skolmyndigheten
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Bild www.skolverket.se

http://www.skolverket.se/
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Nytt till hösten 22:
Studiepaket Ämnesområden i grundsärskolan
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TeachMeet 

Bedömning, Kommentarmaterial, Kapitel 1 & 2

TeachMeet konferens 

Kapitel 1 & 2 i läroplanens inledande delar 

Samläsning i gymnasiesärskolan

Två kursplaner i samma klassrum –

Integrerade elever

Information och erfarenhetsutbyte för rektorer i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Erfarenhetsutbyte för rektorer som har 

integrerade elever

Nätkurs: Utredning och mottagande, intellektuell 

funktionsnedsättning och Specialpedagogiskt 

perspektiv på vuxenutbildning
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Gemensamma lärvägar
Therese Lindahl och Sofia Trapp rådgivare
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https://www.spsm.se/contentassets/8ab7804cc6e54d71b5012050

1a7f6d04/undervisning_larande_nr17_2014.pdf

https://www.spsm.se/contentassets/8ab7804cc6e54d71b50120501a7f6d04/undervisning_larande_nr17_2014.pdf
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Vi provade

• Förmågorna, de långsiktiga målen – det fungerade

• Centralt innehåll – det fungerade

• Kunskapskraven….

Den proximal utvecklingszonen
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Kunskapskraven = Utvecklingszonen

för enkla

resonemang

bidrar till 
resonemang 

för

välutvecklade

resonemang

deltar i kom-
munikation 

eleven 
kommunicerar
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Framgångsfaktorer:

Kreativa

Eleverna 

vågade göra 

fel

Samarbete

Prova nya 

saker Kollaborativt 

lärande
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Syfte med 
förmågor

Centralt 
innehåll

Betygskriterier/

Kriterier för 

bedömning av 

kunskaper.
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Daniel Östlund Fil.dr. pedagogik inr. Specialpedagogik, 

föreläsning sept.2015
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De olika momenten i studiepaketet
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Moment 1 :Utredning och mottagande i grundsärskolan

• vad intellektuell funktionsnedsättning kan innebära för lärande och utveckling. 

• hur en utredning inför eventuellt mottagande i grundsärskolan ska göras och hur 
ett mottagande går till.

Moment 2: Samverkan för lärande

• hur samverkan kan gå till med elevernas lärande i fokus

• utmaningar och möjligheter med samverkan

• hur de olika professionerna som finns runt eleven samarbetar.

Moment 3: Styrdokumenten- en ledstång i arbetet

• grundläggande kunskap om de styrdokument som gäller när en elev läser 
integrerat i en grundskoleklass

De olika momenten



SPSMSPSM

Moment 4: pedagogisk planering

Moment 4: Pedagogisk planering

• likheter och skillnader i kursplanerna i ditt eller dina ämnen

• en egen planering av undervisning utifrån dubbla läroplaner

https://www.spsm.se/studiepaket-dubbla-laroplaner/valkommen-till-studiepaket-dubbla-laroplaner/moment-4-pedagogisk-planering/
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Checklista för planering av undervisning

Syfte och 

långsiktigt 

mål

Centralt 

innehåll

Planera 

undervis

ningen

Delaktighet 

och 

tillgänglighet

Bedömnings

-situationer

Kunskaps-

krav
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Moment 5: Tillgängliga lärmiljöer

• olika perspektiv på delaktighet och tillgänglighet

• pedagogiska strategier för att tillgängliggöra lärmiljöerna.

Moment 6: bedömning

• vilka styrdokument som styr arbetet med betyg och bedömning i grundsärskolan

• bedömningsstöd för grundsärskolan

• individuell utvecklingsplan med omdöme

• hur du kan arbeta med bedömning för lärande för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning.

De olika momenten
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Länk till studiepaketet Dubbla läroplaner

https://www.spsm.se/studiepaket-

dubbla-laroplaner/valkommen-till-

studiepaket-dubbla-laroplaner/

https://www.spsm.se/studiepaket-dubbla-laroplaner/valkommen-till-studiepaket-dubbla-laroplaner/
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Vänta inte – använd oss! 
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Elevhälsa för i elever i grund- och gymnasiesärskola

Elever med rätt att ta tid 

på sig!

Elever med rätt att ta tid på sig | 

Elevhälsa (tidskriftenelevhalsa.se)

https://www.tidskriftenelevhalsa.se/1-2021/elever-med-ratt-att-ta-tid-pa-sig
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Kontakt:

Therese Lindahl rådgivare och talesperson

Therese.lindahl@spsm.se

Sofia Trapp rådgivare

Sofia.trapp@spsm.se

mailto:Therese.lindahl@spsm.se
mailto:Sofia.trapp@spsm.se



