
Hur fungerar skolan 
för elever i behov av 
stöd under pandemin?

Webbinarium 27 november 2020



Program och deltagare

12.00 – 12.10 Fredrik Malmberg, generaldirektör SPSM, introduktion.

12.10 – 12.15 Jacob Clarin, vice ordf. Sveriges Elevkårer, ger elevers 

perspektiv.

12.15 – 12.30 Fredrik Malmberg och Helene Fägerblad, rådgivare SPSM,  

ger lägesbild.

12.30 – 13.00 Diskussion med:

Anna Ekström, utbildningsminister,

Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen,

Matz Nilsson, ordf. Sveriges Skolledarförbund,

Anki Sandberg, ordf. Attention.
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Intervju med Andrea Strandberg, elev
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Uppföljande rapport 
om gymnasieelevers 
upplevelse av 
distansundervisning 
under 
coronapandemin

SPSM 27/11-2020



Citat eller text 
som du vill ska 

sticka ut!



Citat eller text 
som du vill ska 

sticka ut!

Huvudfynd utifrån 
resultatet?



• svårt för vissa skolor att anpassa särskilt stöd till 
distans

• sämre kontakt med lärare 

• minskade eller ingen möjlighet till personlig kontakt 
med läraren

• minskad motivation

• att stöd eller anpassningar (inläst text t.ex., 
förlängd skrivtid) glömdes bort

Huvudfynd



• varit lättare att fokusera

• kontakten med lärare fungerat smidigt

• minskad stress (inte samma sociala utmattning) 

• möjligheten att själv styra sin tid och när uppgifter ska 
göras och möjligheten att få extra hjälp av någon mer 
än läraren till exempel en förälder. 

Huvudfynd



Hela undersökningen 
hittar ni på 
sverigeselevkarer.se

Ni hittar hela undersökningen på 
sverigeselevkarer.se



Pandemins inverkan på utbildningen

• Fokus barn, elever och vuxenstuderande i behov av stöd.

• Källor för lägesbilden:

o 8 undersökningar från Skolverket, genomförda under mars – juni.

o 5 undersökningar från Skolinspektionen, genomförda under april – juli.

o 2 undersökningar från SPSM, genomförda under våren.

o 1 internationell undersökning från OECD.

o Undersökningar från Sveriges Elevkårer,  Attention, Lärarnas riksförbund, Funktionsrätt

Sverige och Göteborgsregionen.
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Lägesbild enligt  
huvudmännen*

• Uppfattar att distans-

undervisningen fungerar bra.

• Ser högre och lägre frånvaro.

• Relativt låg påverkan på 

möjligheter att ge särskilt stöd.

* Källa Skolverket, intervjuer med 77 huvudmän  sept 2020. 
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Lägesbild enligt rektorer*

• Oro för att inte orka ta igen kursmoment som skjutits upp från 

våren och att inte klara av blandad undervisning.

• Oro för de elevgrupper som visat sig vara särskilt sårbara vid 

distansundervisning och ser utmaningar när det gäller utsatta 

elever och elever i behov av stöd.

• Önskar vägledning kring hur undervisningstiden ska hanteras.

* Källa Skolinspektionen, intervjuer med 144 rektorer sommaren 2020. 
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Lägesbild enligt  
vårdnadshavare*

• En femtedel angav att barnen inte 

fick sitt stöd i distansundervisningen.

• Två tredjedelar sa att stödet inte var 

tillräckligt.

• Hälften av vårdnadshavarna angav 

att skolan inte tagit kontakt med dem 

för att diskutera stödåtgärder.

* Källa Karolinska Institutet, enkätstudie med 1432 

vårdnadshavare totalt i Sverige. Siffrorna refererar till de vars 

barn normalt får stöd i skolan. 13



En allvarlig och splittrad lägesbild

• Olika syn på hur stora konsekvenserna är för eleverna.

• Elevgrupper, som vid fysisk klassrumsundervisning inte varit i 

behov av stöd, kan behöva stöd vid distansundervisning.

• Vissa elevgrupper med låg närvaro eller svårigheter vid fysisk 

klassrumsundervisning, har höjt sin närvaro eller blivit mer 

delaktiga.

• Inte möjligt, och inte likvärdigt, att ta igen kunskapstappet 

enbart med ”mer av samma”.
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Intervju med Annika Wennman, rektor Fryshusets skola åk 7-9 i Husby
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Vad ser SPSM?

• Utmaningarna skiljer sig åt 

beroende på skolformer och 

regioner.

• Olika faser i pandemin har krävt 

olika stöd.

• Gemensamma framgångsfaktorer.
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Exempel på stöd för skolor och huvudmän

• Kunskapsportal för distansundervisning. 

• Stödmaterial och studiepaket från förskola till vuxenutbildning.

• Ger specialpedagogiskt stöd digitalt.

• Fråga en rådgivare-kundtjänst.

• Kostnadsfria läromedel.

• 16 samverkanskontor för huvudmännen.

17

https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/
https://www.spsm.se/stod/stodmaterial/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/
http://www.spsm.se/fragaenradgivare
https://www.spsm.se/laromedel/
https://www.spsm.se/om-oss/kontakta-oss/samverkanskontor/


Vad kommer att 
behövas framåt?

• Kartläggning av olika skolors 

lägesbild.

• Insatser och prioriteringar för att 

möta konsekvenser av 

pandemin. 

• Transparens, kommunikation 

och ansvarstagande i hela 

styrkedjan. 
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Paneldiskussion
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1. Vem behöver göra vad för att skolor ska klara av att ge 

undervisning till alla elever under pandemin?

2. Hur kan elever i behov av stöd och deras vårdnadshavare 

vara trygga i att eleverna får den utbildning de har rätt till?



Kontakta oss

• Vi finns över hela landet på 16

samverkanskontor för skolor och 

skolhuvudmän.

• Sök specialpedagogiskt stöd.

• Fråga en rådgivare.

spsm.se
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spsm.se

