
Ge eleverna stöd 
att klara skolan 
i pandemitider

Webbseminarium 14 april 2020 för 

skolchefer i kommunala skolor



Agenda

1. Lägesbilder från

• Sveriges kommuner och regioner, SKR, Per-Arne Andersson

• Skolverket, Peter Fredriksson

• Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, Fredrik Malmberg

2. Experter från SKR, Skolverket och SPSM svarar på frågor som 

har kommit in och frågor som skolchefer ställer under 

webbseminariet.



Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR)

▪ Sveriges största arbetsgivarorganisation

▪ 290 kommuner och 21 regioner 

▪ Intresseorganisation som driver medlemmarnas intressen

▪ Erbjuder medlemmar stöd och service

▪ Värnar lokalt och regionalt självstyre



SKRs arbete med anledning av covid-19

▪ Dialog med berörda departement och myndigheter

▪ Tillit- laga efter läge

▪ Krishantering på kort och lång sikt

▪ Stöd till huvudmännen

o Frågor & Svar

o Kontaktcenter

▪ Nätverk- förmedla och fånga upp

▪ Fjärr- och distansundervisning 



Skola hemma
Ett nationellt samarbetsprojekt

▪ Stöd till huvudmän under Covid-19

▪ Onlineskola i händelse av kris

▪ Forskningsbaserat stöd

▪ Checklistor – som stöd vid hastigt 

påkommen distansundervisning

o Huvudman- att tänka på

o IT- att tänka på



Sida 6          

Lägesbild för distansundervisning



Sida 7          

Flexibilitet och struktur för skolorna



Sida 8          

Bedömning och betygsättning 



Sida 9          

Skolverkets stöd

På Skolverkets hemsida, skolverket.se:

• Stöd för huvudmän som leder och organiserar 

distansundervisning

• Frågor och svar om distansundervisning

• Upplysningstjänsten på Skolverket, mail och telefon

På Skola hemma, skolahemma.se:

• Länkar till material med stöd för distansundervisning 

Skolverket bevakar situationen och arbetar kontinuerligt 

med att utveckla stöd för lärare och huvudmän



Lägesbild SPSM

• Enkät på sociala medier 26-30 

mars: hur ser behoven ut?

• Drygt 900 svar, 500 första 

kvällen.



Har eleverna större behov 
av specialpedagogiskt 
stöd nu än vanligt?

• Framför allt svarande från skolor 

med distansundervisning som 

anger att behoven är större. 

• Nästan alla svarande från skolor 

med distansundervisning anger 

att behoven ser annorlunda ut 

nu hos eleverna.
Ja Nej Vet ej

47 %

41 %

12 %



Det här behöver skolorna hjälp med

1. Metodtips om distansundervisning (pedagogiska metoder, arbetssätt) och 

teoretisk kunskap (forskning och  beprövad erfarenhet).

2. Stöd till föräldrar hur de kan hjälpa sina barn med distansundervisningen.

3. Kostnadsfri tillgång till digitala läromedel.

4. Teknisk kunskap om distansundervisning (plattformar, programvaror)

5. Support för att få tekniken att fungera i hemmiljö. 



Ta hjälp av oss på SPSM!

• Vi har utökat kapaciteten att svara på frågor och ge råd: 

Ring 010-473 60 00 eller använd formulär på spsm.se.

• Vi har samlat vårt stöd i pandemin: 

https://www.spsm.se/stod/undervisning-pa-distans/

• Alla våra kurser ges nu digitalt, anmäl er: 

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/

• Webbplatsen skolahemma.se länkar, material och forskning

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/
http://www.skolahemma.se/


Frågor till våra experter

Christin Appel, 

specialpedagogik, SKR

Mikael Svensson, 

distans- och fjärrundervisning, SKR

Peter Sandberg, 

betyg och bedömning, Skolverket

Roberth Olofsson, 

distans- och fjärrundervisning, Skolverket

Inger Westin, 

specialpedagogik, Skolverket

Helene Fägerblad, 

specialpedagogik, SPSM

Eva Rännar, 

digitalt lärande, SPSM



Tack för idag!

• Varmt tack till alla medverkande och deltagare!

• Tillsammans skapar vi värdefullt innehåll.

• Aktuella frågor och reflektioner från skolhuvudmän skapar 

bättre förutsättningar för oss att skapa ett bättre stöd.

• Den här sändningen kommer att gå att se i efterhand.


