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Svar på remiss gällande förslag till föreskrifter om vilka 
kurser i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som 
fjärrundervisning får användas i och föreskrifter om vilka 
kurser inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år 
som fjärrundervisning får användas i (Dnr 2020:1405) 
 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har inga synpunkter på vilka kurser och 
ämnen som fjärrundervisning ska få användas i. Specialpedagogiska skolmyndig-
heten vill dock lyfta några generella synpunkter på användning av fjärr-
undervisning.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten ser med utökad fjärrundervisning en risk för 
att elever i behov av stöd, och inte minst elever med intellektuell funktions-
nedsättning, inte kommer att ges de förutsättningar de behöver för att utvecklas så 
långt som möjligt. Det saknas tillräcklig kunskap om hur fjärrundervisning 
påverkar elever över lag och specifikt elever som har särskilda behov och 
funktionsnedsättning. Det behövs mycket mer kunskap om hur man skapar en 
tillgänglig lärmiljö i digitalt format för att kunna säkerställa att fjärrundervisning 
blir ett likvärdigt alternativ för alla elever. 

Fjärrundervisning ställer höga krav både på undervisande lärare och på de elever 
som deltar, till exempel när det gäller formerna för kommunikation, interaktion 
och samarbete. Inför ett beslut om att använda fjärrundervisning behövs en 
kartläggning av vilka förutsättningar som behöver finnas på plats för att en enskild 
elev ska kunna tillgodogöra sig den typen av undervisning. I konsekvens-
utredningen nämns de tekniska, fysiska och organisatoriska förutsättningarna, 
men det saknas avvägningar och analyser om vilka förutsättningar som måste 
finnas kopplade till elevens individuella förmågor och behov. Det är viktigt att 
beakta att en stor andel elever som är i behov av stöd i form av extra anpassningar 
och särskilt stöd ofta har ett behov av ett nära stöd och att detta nära stöd är svårt 
att ersätta med ett stöd på distans. 

Innan ett beslut tas om huruvida fjärrundervisning är ett likvärdigt alternativ för 
elever med funktionsnedsättning behöver det säkerställas att fjärrundervisningen 
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är fysiskt och kommunikativt tillgänglig för alla elever som deltar. Vidare behöver 
bedömas vilka anpassningar, resurser och stöd behövs för att eleven ska kunna 
tillgodogöra sig kunskap via fjärrundervisning. Det behöver utredas vilka krav 
som ska ställas på de digitala plattformar och verktyg som används. Därtill 
behöver övervägas vilka konsekvenser det får för en elev med funktions-
nedsättning om en stor del av skoldagen sker i form av fjärrundervisning. 

Under coronapandemin har vissa elevgrupper undantagits från distans- och 
fjärrundervisning. När det gäller fjärrundervisning bör man dra lärdom av de 
effekter pandemin har haft för många elever. Specialpedagogiska skolmyndig-
heten ser också att den undervisning som bedrivits under pandemin, där elever 
och lärare varit åtskilda i rum men inte i tid då skolor varit stängda, har inneburit 
möjligheter för vissa elever. Elever som av olika anledningar inte fungerar fullt ut 
i en skola kan öka sin närvaro och få sin rätt till utbildning tillgodosedd. 

Sakkunniga har i detta ärende varit Ann-Mari Andersson, Eva-Lisa Andersson, 
Lena Hammar, Lennart Hansson, Eva Klubb Degsell, Hanna Lindell och Lennart 
Rådbrink. Föredragande har varit Johanna Jadstrand.  

För Specialpedagogiska skolmyndigheten 
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