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Specialpedagogikens dag den 11 mars 2020 
(Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen) 
 

Årets tema är Problematisk skolfrånvaro  
 
Prel. dagsprogram 
 
07.30  Registrering, kaffe, te 
09.00 – 09.10  Prefekten Diana Berthén hälsar alla välkomna och inleder dagen. 
 
09.15 – 10.30  Utanförskap i skolan – förebygga och åtgärda med Nytorpsmodellen 

Föreläsare: Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog och verksam vid 
Provivius (www.provivus.se). Anna Borg, samordnare för skolfrågor på 
Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND). 

  
 Nytorpsmodellen har under 5 års tid utvärderats av Karolinska Institutet 

Neurodevelopmental Disorders (KIND). Utvärderingen genomfördes i en 
kommun utanför Stockholm och ingår i dag i KINDs eget skolprojekt. 
Den viktigaste framgångsfaktorn anses vara åtgärder som bygger på 
elevens egen motivation. Att få makten över sin egen skolsituation och 
att inga beslut fattas utan elevens egen vilja får en avgörande 
betydelse. Utgångspunkten är ett lösningsfokuserat arbetssätt och 
inriktar sig på elevens styrkor, snarare än att fokusera på det som inte 
fungerar. Föräldrarnas delaktighet och ansvar för sitt barns framgång 
blir också bättre när fokus läggs på styrkorna som finns. 

  
10.30 – 11.00  PAUS 
  
11.00 – 12.00  Internationellt/nordiskt perspektiv på skolfrånvaro 

Föreläsare: Trude Havik, docent, Nasjonalt senter for læringsmiljø og 
atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.  

Föreläsningen hålls på engelska och belyser sammansatta faktorer som 
ger kunskapsunderlag och reflektion för vidare arbete med skolfrån-
varo. Föreläsningen handlar om betydelsen av skolans samarbete med 
hemmet och föräldrars arbete för att stötta barn och unga vid 
problematisk skolfrånvaro. Den bygger på Trude Haviks forskning, bl.a. 
en enkätundersökning med 5500 högstadieelever i Norge. 

 
12.00 – 13.30   LUNCHPAUS och ombyggnation av salen 
__________________________________________________________________________________ 
 
Efter pausen, delas Aula Magna upp i två delar, vänster hörsal med institutionens forskare och höger 
hörsal med program från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 
 

http://www.provivus.se/


Vänster hörsal Program Specialpedagogiska institutionen 

 
13.30 – 13.35  Presentation av eftermiddagens tema 
 
13.40 – 14.10  Om vi frågar eleverna – Om anpassningar och stöd i skolan 

Föreläsare: Helena Hemmingsson, professor, Specialpedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet. 

 
Inom vilka områden behöver gymnasieelever med hög skolfrånvaro 
eller som inte uppnår målen, extra anpassningar och stöd i skolan - om 
vi frågar eleverna själva? Det har undersökts med Bedömning av 
Anpassningar i Skolmiljön (BAS) som är ett elevcentrerat intervju-
instrument som utgår från elevens egen uppfattning om och erfaren-
heter av skolmiljön. Målet är att identifiera inom vilka områden skol-
miljön kan anpassas för att öka elevens delaktighet i skolan. Före-
läsningen handlar både om BAS, som ett elevcentrerat bedömnings-
instrument och om vilken kunskap man kan få om anpassningar och 
stöd i skolan utifrån de 484 gymnasieelever som deltog i projektet.  

 
14.15 – 14.35  Elever som skolkar – Samband med skolans ledarskap och etos 

 Joacim Ramberg, universitetslektor, Specialpedagogiska institutionen, 
Stockholms universitet. 

 
En sorts problematisk skolfrånvaro är elevers skolkande och denna 
studie har genom flernivåanalyser undersökt sambanden mellan elevers 
egna rapporteringar kring skolk och lärares skattningar av skolans 
ledarskap och etos. Skolk har ofta setts som ett problem kopplat enbart 
till de individer som skolkar, men det finns också samband till skolors 
ledarskap och etos. Studien bygger på information från ca 5000 elever 
och 1000 lärare från gymnasieskolor i Stockholm stad.  

 
14.40 – 15.00  Närvaro – Att finna ro i att vara nära  

 Performance: Isabella Thambert (Teaterlärare vid Fryshusets 
gymnasium och logonom) 

 

Denna performance är en berättelse om scenisk närvaro - att hitta 
ro i att vara nära. Andningen är talets bränsle och samtidigt en del 
av vår ickeverbala kommunikation. Med de prosodiska elementen 
ger rösten mening till det vi säger med orden. Motsvarande 
element översatt till kroppsspråket utgör tillsammans kroppens 
dynamik. Talet förankras i kroppen. 
    

15.00 – 15.30  PAUS   
 
15.30 – 16.30   Paneldiskussion: Twitterfrågor som besökare har ställt under dagen 
  Moderatorer Barbro Johansson, Wieland Wermke. 
  Panel: Marie Lohmann, Marie Öström, specialpedagoger. 
  Isabella Thambert, teaterlärare och logonom. 

  



Höger hörsal Program med Specialpedagogiska skol-
myndigheten (SPSM)  

 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i mötet med elevers olikheter 
 
 
13.30 – 13.35  Presentation av SPSM och eftermiddagens tema.  

Moderator Emelie Cramér-Wolrath, forskningssamordnare SPSM.  
 
13.35 – 13.55  En inledande överblick av forskning kring Psykisk hälsa och ohälsa  

  Cecilia Löfberg, utvecklingssamordnare SPSM. 
 
14.00 - 15.00  Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete. Forskarna Ingrid Hylander 

(KI) och Pia Skott (Stockholms universitet) presenterar en ny rapport om 
skolors framgångsrika elevhälsoarbete som initierats genom SPSMs 
nätbaserade kurs ”Att höja skolans elevhälsokompeten”. 
 Medverkande rådgivare Sarah Neuman och Erica Sjöberg. 
 

15.00 – 15.30  PAUS 
 
15.30 – 16.00 Idrott och hälsa – Ett ämne som ska främja alla elevers hälsa och 

lärande 
Presentationen har fokus på barns och elevers röster kring svårigheter 
och möjligheter kopplat till undervisningen i ämnet idrott och hälsa och 
till de konsekvenser det kan medföra när det gäller hälsa och lärande. 
Presentationen tar också upp det samarbete som pågår med 
Skolforskningsinstitutet kring sammanställandet av en systematisk 
översikt i ämnet. Utvecklingssamordnare Lena Hammar och Karin 
Fröding. 

 
16.00 – 16.20 Att förebygga frånvaro och främja närvaro 

Rådgivare Helene Fägerblad beskriver hur skolor har arbetat med 
SPSMs material. 

 
16.20 – 16.30 Frågor 

 
 
 
 
 


