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Distansundervisning och studerande i behov av särskilt 
pedagogiskt stöd 

För tillfället befinner sig många utbildningsanordnare i en stor utmaning med att ställa om 
utbildningar till distansundervisning. Studerande har olika förutsättningar för att 
tillgodogöra sig undervisning digitalt, en grupp som särskilt behöver följas upp i denna 
omställning är studerande i behov av särskilt pedagogiskt stöd. Särskilt pedagogiskt stöd 
innebär olika former av stödinsatser för att kompensera svårigheter i studiesituationen.   

Det är viktigt att utbildningsanordnare som tidigare beviljats statsbidrag för särskilt 
pedagogiskt stöd följer upp studerande med pågående stödinsatser för att stämma av att 
beviljade stödinsatser fortfarande är lämpliga och kan genomföras även på distans. 
Pågående stödinsatser kan fortsätta förutsatt att ni bedömer att insatserna kan 
genomföras på distans. Exempel på sådana insatser kan vara anteckningsstöd, inläst 
litteratur, mentorstöd, utökad lärartid, olika typer av anpassad examination mm.  

Det är viktigt att utbildningsanordnaren dokumenterar uppföljningen av stödinsatserna, t 
ex i åtgärdsplanen. I de fall stödinsatserna bedöms vara otillräckliga och behöver 
kompletteras med ytterligare stödinsatser behöver utbildningsanordnaren snarast skicka 
in en ny ansökan om statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd till myndigheten.  

Läs mer om särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglig undervisning på myndighetens 
hemsida. Här hittar du även information om vad som gäller för att ansöka om statsbidrag 
för särskilt pedagogiskt stöd.  

Tips för en mer inkluderande distansundervisning: 
I länken nedan hittar ni enkla tips för att få en mer inkluderande och tillgänglig 
distansundervisning. Klicka gärna vidare på de olika länkarna i texten för att få ytterligare 
tips och idéer. Tänk på att tillgänglig undervisningen är bra för alla studerande men kan 
vara nödvändigt för att t ex personer med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningen. 

https://rattfranborjan.nu/nagra-enkla-tips-for-en-mer-inkluderande-distansutbildning/ 

Anpassad undervisning på distans: 
I länken nedan kan ni bl a lyssna på Helene Fägerblad, rådgivare på specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM), som tipsar om vad som är viktigt att tänka på vid 
genomförandet av distansundervisning. SPSM ansvarar bl a för att stödja utbildningar 
inom skolväsendet med specialpedagogiskt stöd. Tipsen är applicerbara på all slags 
distansundervisning och framförallt när man behöver ta hänsyn till personer som behöver 
extra stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. 

https://urplay.se/program/216934-skola-hemma-experterna-23-mars-anpassad-
undervisning-pa-distans 

  

 

https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/For-utbildningsanordnare/Pedagogiskt-stod-och-tillganglighet/
https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Yrkeshogskolan/For-utbildningsanordnare/Pedagogiskt-stod-och-tillganglighet/
https://rattfranborjan.nu/nagra-enkla-tips-for-en-mer-inkluderande-distansutbildning/
https://urplay.se/program/216934-skola-hemma-experterna-23-mars-anpassad-undervisning-pa-distans
https://urplay.se/program/216934-skola-hemma-experterna-23-mars-anpassad-undervisning-pa-distans

