
 
 

Protokoll för SNAFA:s symposium "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med 
funktionsnedsättningar i skolan" (SNAFA, SPSM, Svenska Parasportförbundet, Skolverket och RF). 

Mötesform: Fysiskt möte, kl.09.00-12.00 onsdagen den 17 oktober, GIH, Stockholm 

Närvarande: Lars Kristén, Anna Bjerkefors, Lena Hammar, Kim Wickman, Stephan Svenning, Kirsten 
Rassmus-Grön, Johanna Eklund Jansson, Arne Edvardsson (sekreterare), Linnéa Björndal, Sabina 
Vesterlund, Karin Fröling, Eva Fors, Stefan Jansson, Johanna Liljedahl, Åsa Llinares, Carla Noijen, Linda 
Torége, Alva Appelgren, Johanna Rosén, Oscar Holmgren. 

 
Öppning av mötet: 
 

 
 
Lars Kristén, koordinator för SNAFA, öppnar mötet tillsammans med Anna Bjerkefors, 
organisatoriskt ansvarig på GIH för symposiet. LK och AB hälsar välkomna och berättar om 
dagens schema samt berättar om SNAFA som nätverk. 
 
 
 
 
 
 
Presentationer 5 bilder/5 minuter: 
SNAFA, SPSM, Svenska 
Parasportförbundet, Skolverket och RF; 
presentationer 5 minuter/5 bilder med ca 4 
presentatörer från varje 
myndighet/organisation (80 min); 
 



 
SNAFA:  
Anna Bjerkefors - Fysisk aktivitet - från evidens till samarbete.  
 
GIH har projekt inom följande områden relaterade till anpassad fysisk aktivetet (AFA): 

- Stillasittande (det blir ett stort problem om man sitter i rullstol).  
- Energiomsättning 
- FYSS och FAR 
- Hjärnhälsa. (Hur kan man applicera behovet av fysisk aktivitet till personer i rullstol?) 
- Effekterna av fysisk aktivetet hos personer med funktionsnedsättning 
- Bålfunktion hos personer med funktionsnedsättning 
- Klassificering inom parasport 

 
ABs forskning på GIH är främst inom: 

- Effekter av fysisk aktivitet hos personer med 
funktionsnedsättning. 

- Bålfunktion  
 
Evidensen som de tagit fram på GIH handlar om.  

- Bättre balans/stabilitet i rullstolen 
- Ökad styrka i skuldra 
- Ökad kondition 
- Förbättrad förmåga för att förflytta sig 
- Förbättrad förmåga att köra rullstol 

 
Viktiga frågor 

- Hur man kan öka hälsan för att hålla hela livet. 
 
 
 
Arne Edvardsson (AE) – Neurofeedbackträning för att underlätta 
deltagande i undervisning och idrottsutövande. 
 
AE definierade neurofeeddback som en metod att 
självreglera sin egen hjärnaktivetet. Han presenterade en 
nyligen genomförd metaanalys runt hur 
neurofeedbackträning kan stärka uppmärksamhet hos 
personer med koncentrationssvårigheter. Studierna har 
visat positiva resultat där t.ex. barn med ADHD fått 
bättre koncentration enligt uppmärksamhetstest och 
lärarbedömningar. 
 
Därefter berättade AE om en pilotstudie han gjort 
tillsammans med bordtennisförbundet för att stärka 
uppmärksamhet hos bordtennisspelare. 
 
 
 



 
Lars Kristén - ONCIRI/Vinnova projektet ”Nya idrottsredskap för barn/elever med och utan 
funktionsnedsättningar”. 
 
Syftet med projektet var: Att testa och utveckla produkter/idrottsredskap och 
tjänster/utbildning tillsammans med företag som gör det 
möjligt för en inkluderande undervisning i idrott och hälsa 
i skolan. 
 

- Fokus var mot näringslivet och skolan med ett 
inkluderande perspektiv. 

- Projektet genomförs utifrån ett normkritiskt 
perspektiv och är finansierat av Vinnova.  

-  
 
Filmning, intervju och observation genomfördes i 3-4 
skolklasser i Halmstad kommun med barn och lärare i 
idrott och hälsa.  
 
Samarbetspartners till Högskolan i Halmstad var: Rantzows Sport AB – Unisport och Eleiko 
Sport AB. 
 
Exempel på produkter som testades i skolorna var: 

- Sportblock (olika byggstenar/byggmaterial enl legoprincipen för fysisk aktivitet).  
- Sand Glove, (en form av handske med två strängar och en sandtyngd för lek och 

styrketräning). 
 

Två vetenskapliga artiklar är skrivna.  
 
 
 
Kim Wickman - Idrott och hälsa: hur idrott görs i den specialpedagogiska 
undervisningspraktiken. 
 

- KW berättar om studien med material 
insamlat ifrån tre olika skolar med både pojkar 
och flickor. Studien är gjord utifrån ett 
normkritiskt perspektiv.  

o Vi kanske behöver tänka nytt, 
gränsöverskridande och annorlunda 
om vad idrott kan vara.  
 Varför kan vi inte ha ”agility” 

och kaninhoppning inom 
idrott? 

 Kan vi tillverka hinder på 
syslöjden.  

 Kan vi få in matematik genom 
att mäta distansen mellan 
hindren. 



 
o KW har tittat på både funktionalitets normen och på könskoden. Idrott och 

hälsa ett unikt ämne då pojkar har bättre betyg än flickor. 
o Elever är positiva till ännet. Men reflektioner om genus blir tydligt. Saknar 

aktivitet på fritiden.  
o Elever i särskolan har lägre status än andra elevgrupper.  

 
Slutsatsen är att det är viktigt att tänka normkritiskt och titta på normer som vi lär ut och 
reproducerar. Detsamma gäller med maktrelationer 

 
Några av de projekt som KW är aktiv inom 

- Forts. Idrott och hälsa- hur idrott görs i den specialpedagogiska 
undervisningspraktiken.  

- Mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse.  
- Trygga idrottsmöten- om förebyggande åtgärder mot sexuella övergrepp inom svensk 

idrott. 
 
 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM): 
 
Lena Hammar och Karin Fröling - Tillgänglighet och möjligheter att vara delaktig i ämnet 
idrott och hälsa för ALLA elever. 
 

- Tillgänglighet och delaktighet är nycklar. 
- FN: konventionen om mänskliga rättigheter.  

o Sverige och flera andra länder har fått kritik att vi inte gör tillräckligt. 
 
Vi vet att: 

- Rörelsens betydelse 
- Psykologisk ohälsa ökar 
- Upplevelse av utanförskap 

 
  

 
- Undervisningstiden ökar.  
- Det är viktigt att övervaka detta. 

Vad får detta för konsekvenser för 
elever med funktionsnedsättningar. 

o Jättebra att det får mer stöd.  
o Men så viktigt att det görs 

på rätt sätt. Det kan göras 
på ett väldigt bra sätt men 
det kan även bli det värsta 
ämnet. 

o Allt fler konkurrenter vill komma in i skolan och ”jobba”. Dels för att öka 
rörelsen. Men man vill också arbeta med barn med funktionsnedsättningar.  
 Vi i skolan skall inte jobba med behandling. När det handlar om skolan 

så är det elevhälsan som skall ta hand om det.  
 Men företag hittar vägar in.  



 
 Vad är det skolans uppdrag? Detta behöver vara tydligt. 

Viktiga frågor: 
- Hur kan man öka tillgängligheten?  
- Hur är det hänger allt ihop? 
- Vad fungerar bra mindre bra? 

 
SPSM har en aktörsroll. 

- Sprida kunskapen.  
o Skapar material utbildningsmaterial som t.ex. filmer.  

 Väldigt viktigt att samverka.  
SPSM Gör inte egen forskning. Utan jobbar med att synligöra/sammanfatta det som finns. 

- Utverderar också verksamheter 
- Samverkar  
- Samarbetar med t.ex. Skolforskningsinstitutet (Alva Appelgren) för att göra 

utvärderingar. 
- Samverka mellan myndigheter och föreningar t.ex. SNAFA. 

 
 
Svenska Parasportförbundet:  
Linnéa Björndal - Special Olympics School days - 
effekter för rekrytering av utvecklingsstörda.  
 
LB börja visa en film där vi får se vad Special 
Olympics School days innebär”. Det man lär sig i 
kroppen får man med in i knoppen”.  
 
Special Olympics 

- Special Olympics är världens största bredd 
idrottsorganisation. 

- Organisationen startades av Kennedy familjen 
och finns i 174 länder.  

 
Special Olympics School Days 

- Vi hade ett glapp för att nå ut till ungdomarna. 
- Vi pratade med distrikt och frågade hur vi 

kunde jobba.  

- Vi utgick ifrån ”gränsrotsnivå”. 
- Det började med enkla prova på dagar för att knyta 

samman distrikt.  
- Mål att göra 30 dagar men vi gjorde 52. 
- Fördelar med projektet: 

o Ledarbrist kommer de åt. Lättare att rekrytera 
nya ledare med hjälp av dessa dagar. 

o Attitydförändringarna, då skall man jobba med 
unga människor. Det skall vara enkelt kul.  

o Det värsta som kan ske är att någon känner… 
”nej, jag klarade inte det här heller”. Istället vill 



 
vi stärka deras självkänsla. … vi tror vi lyckas…  

o Media är intresserade av att lyfta detta.  
- Vi ramar in det. 

o Man skall veta att man är på ”school day”. Vi gör samma ”brand” på olika 
ställen.  

o Sen så skall det vara personer på plats som sen är aktiva inom föreningen.  
 
Anledningen till att projektet varit så framgångsrikt:  

- Enkelheten,  
- Gräsrotsförankringen,  
- Att vi jobbade med attitydförändringar.  

 
Nästa projekt är att göra ännu större dagar.  
 
 
 
Stefan Jansson – Start Your Impossible Camp en möjlig 
ingång till idrottande i förening.  
 
Bakgrund 

- SJ spelade rullstolsrugby i flera år. 
- Han fick testa på (inte genom skolan) men han fick 

pröva på. ”Wow, finns det här på riktigt!” var 
reaktionen. 

- Blev aktiv.  
- Började sedan arrangera egna läger. 
- Läger blev större med hjälp av Svenska Parasport- 

förbundet. 
- Började även arrangera läger för fler idrotter. 
 

Vår tanke 
o Oavsett vad man har för ingång skall man 

kunna hitta något.  
o Nationellt tänk. Klubbar finns inte överallt. 
o Försöker ha personer som kan inspirera. Gärna stjärnor som kan vara 

förebilder. 
o Betyder otroligt mycket. 

 Testa på saker som man inte testat på förr. 
 Perfekt att hitta guldkornen. 
 De aktiva får nya idoler ”Stefan är som 

Björn Borg”. 
 Kommentar ifrån föräldrar ”Detta läker 

så mycket sår som man har från 
vardagen. Då får man komma hit, vara 
med och skratta.” 

 Kommentar ifrån ledare ”Idag har jag 
lyckats få två nya personer att åka 
längdåkning. Det värmer i hjärtat”. 



 
o Privat sponsrat. 

- Inte samma som School day.  
o School day är skoltider. 
o Detta är istället över en helg. Övernattning, Det är inte alltid så enkelt att hitta 

sina läger. 
o Stefan är rekryteringsansvarig, maila honom gärna. 

 
 
Åsa Llinares - Vad spelar hindren för roll för rekrytering 
av idrottare med funktionsnedsättning - ämnet idrott och 
hälsa i skolans möjliga eller "omöjliga" betydelse som 
ingång till varigt idrottande.  
 

- Det finns stöd från Vinnova, om det är så bra, 
varför är inte fler folk fysiska aktiva? Var stoppar 
det upp?  

- Är det som här på GIH att man inte ens kommer in 
i lokalen, kommer inte in på toaletter, cafeteria, in i 
skolan?  

- De backade och backade och tittade på hela 
processen. Hela vägen till första steget att komma 
ur hemmet. 

o Får man höra det här kommer funka, jag 
tror på dig, detta påverkar fortsättningen 
sedan.  

o Eller får man höra att det går aldrig, 
det blir en massa problem 

o Sen kommer skolan, färdtjänst, hur 
många stödtimmar man får. Får man 
ta med sin utrustning i 
färdtjänstbilen?  

o Varje förutsättning blir också ett 
potentiellt hinder.  

o Vikten av någon som ser mig… få 
träffa andra som har en 
funktionsnedsättning… stöttar och 
hjälpa varandra… Det handlar om 
bemötande och kompetens…  

o Det finns så mycket kompentens 
men också många ”förståsigpåare” 
runt omkring. 
 En av killarna sade ”när jag började ville jag kunna köra min rullstol… 

men de ville bara lära mig att gå”. När han slutade så kunde han gå 8 
steg istället för 5. Men han kunde inte hantera sin rullstol för att 
använda den i sin rullstolsidrott. 

• Istället för att fråga ”vad vill du?” Så fick han bara följa 
normen. 

• Oro en jättestor del.  



 
 Ramlar man på första eller sista steget spelar ingen roll. Det behöver 

finnas samma fokus hela vägen, ”att må så bra som möjligt och fungera 
så bra som möjligt”.  

 
 
 
Linda Torége - Parasportens organisationsresa - var är vi på väg? 
 

- LT pratade ramar och organisation (Det är det 
som hon är anställd för).  

o Parasport handlar om inkludering.  
 Hur skall vi organisera oss 

under resans gång. 
 Blickar mot 2025. 
 Samverkan händer inte av sig 

själv. 
 Kompetens och samverkan… 

Vad vi skall forska om? Vad 
behöver vi forska om? 

 Vad är det vår strategi skall 
vara?  

 Vad är nästa steg?  
 Vad är slutmålet? 
 Vi hade en stor träff, för att 

diskutera gemensamma frågor.  
- Parasportens strategi 2020 

o Vi skall vara en garant. Det är vi som 
äger frågarna och skall vara en garant, 

o För att kunna göra det på ett bra 
sätt behöver vi även externa 
medel.  

o Vi möter politiker för att förankra 
det i riksdag och regering.  

- Parasportens framtida organinsation.  
o Lära mer av hur t.ex. Holland 

utvecklar idrotten.  
 Samverkan är något som 

alla lyfter av. Det görs inte 
själv, vi måste hitta sätt att 
samverka.  

 Vi behöver vidga våra 
vyer. 

 
 
 
 
 
 



 
Skolverket: 
 
Sabina Vesterlund - "Hälsa med andra ord - 
innebörden av att genomföra och värdera street 
dance utifrån begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet". 
 

- Presentationen är SV LIC uppsats som hon 
skrev på GIH.  

o Har undersökt variationsteori och 
använt ”learing study” för att 
variera det som ses som svårt.  

o Begripligheter, hanterbarhet och 
meningsfullhet utvärderades kopplat 
till ”street-dance”. 

 
- Fann 2 attityder efter att ha gjort en komplex analys. 
- Lyfta fram vad är din begriplighet. 
- Använde en bild för att låta elever resonera om tre 

personers kroppsspråk. Med bilden kunde eleverna först 
börja resonera. För att eleverna skall utveckla ett 
lärande behöver man först ta reda på var man är här och 
nu.  

Sammafattning 
- Man behöver se ur olika perspektiv. Som lärare måste 

man ta reda på vad det är det som är svårt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Diskussion i mindre grupper om samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever 

med funktionsnedsättningar i 
skolan (45 min); 

 
 
 
 
 
Fråga 1: Vad ser du/vi för 
utmaningar och brister när det 
gäller att göra ALLA elever 
delaktiga i undervisningen i ämnet 
idrott och hälsa? 
 
Fråga 2: Vilka 
kunskaps/kompetensglapp kan 
du/vi se utifrån din/vår 
organisation?  
 
Fråga 3: Hur ser du/vi på möjligheterna till en framtida samverkan för ökad 
tillgänglighet inom idrott och hälsa för elever inom skolan utifrån ditt 
verksamhetsområde/organisation när det gäller:   
a. vilken/vilka organisation/er ser du/vi som möjlig/a samverkanspartner?  
b. på vilken nivå skulle samverkan i 
första hand ske (lokalt, regionalt, 
nationellt)? 
c. vilken/vilka konkret uppgift/er 
skulle du/vi i första hand vilja 
fokusera kring (ge förslagsvis 
något/några exempel)?  
 
Fråga 4: Hur kan vi skapa bättre 
fysiska och digitala forum för att 
förenkla erfarenhetsutbyte för dem 
som arbetar med elever med 
funktionsnedsättningar? 
 
 
 
 
 
 



 
SNAFA smågruppsamtal – en sammanställning av alla fyra grupperna.  

Fråga 1: Vad ser du/vi för utmaningar och brister när det gäller att göra ALLA elever 
delaktiga i undervisningen i ämnet idrott och hälsa? 
 
Organisatoriska utmaningar 
 

- Nå ut med information – kommunikation.  
- Schemaläggning – vilka tider passar för dig/för gruppen/mer tid för 

omklädning/tid för förberedelser/tid efteråt. 
- Rutiner (stödstruktur). 
- Betyg (behövs det?). 
- För stora grupper/måste alla vara med på allting? 
- Såväl attityder, ekonomi, vilja att inkludera och ett utbildningsunderskott spelar 

roll för att möjliggöra undervisning för alla elever.  
- Den fysiska, inte bara ur ett tillgänglighetsperspektiv men också den sociala miljön 

i relation till makt, tolkningsföreträde och identitet.  
- Skolan är allt för fokuserad på kunskapsmålen. Tydligare samverkan mellan 

idrottsrelaterade idrottsutbildningar och föreningsidrotten med fokus på 
anpassning och tillgänglighet. Mer av rörelseglädje. 

- Skolverket är ansvarig för att ta fram läroplaner och kursplaner.  
- Hur kan vi främja att ny forskning kommer lärare tillgodo? Hur ser man till att ny 

forskning som kommer praktiseras? 
 

Kunskapsbrist hos lärare i skolan kopplat till hur man möter barns olikheter. 
 

- Kompetensen i t ex lärarutbildningen måste stärkas med ökad kunskap om anpassad 
fysisk aktivitet och funktionsnedsättning. Det är samtidigt svårt att förändra 
undervisningen i skolorna då insikten om elever i behov av särskilt stöd verkar ha 
minskat alt fått mindre plats.  

- En utmaning är den variation av funktionsnedsättningar som finns i skolan och som 
ska inkluderas i undervisningen.  

- Identifiera redan från början hur barnen kan inkluderas från start.  
- Identifiera vilka behov barn med funktionsnedsättning har, ta upp det på olika möten 

(kunskapande frågor, ställa rätt frågor). Att det finns tid att identifiera utmaningar,  
- Specialpedagogik – bättre på att samarbeta - ta kontakt med elevhälsan – fler 

kompetensgrupper som ”ser” barnet/eleven. 
- Viktigt att se eleverna som kunskapsbärare och att lyssna till vad eleverna med 

funktionsnedsättningar säger.  
- Lärare behöver utveckla pedagogiska strategier som kan vara generaliserbara för att 

det skall vara möjligt. 
 

- Lärarperspektivet: 



 
o Hur gör jag med denna klass så att alla kan vara delaktiga? Just nu är det inte 

upplagt så. Hur lägger man upp det på ett annat sätt? Hur gör jag här? Hur kan 
jag använda en resurs i denna klass/grupp? 

o Den planerade aktiviteten innehåller ett tävlingsinslag – Hur kan jag anpassa 
det exempelvis så att det istället premierar olika förmågor, dvs inte bara fysiska 
förmågor? Kunskapen kanske inte finns hos lärarna? 

 
- Aktivas perspektiv 

o Fyrkantiga lektioner, många gånger tävlingsmoment. Individens kapacitet 
passar inte alltid in. 

o Inte tillgängligt för individen, inte känna sig delaktig. 
o Hade önskat att man fick pröva på olika sporter inom fysisk anpassad aktivetet,  
o Det borde finnas nätverk som sammanlänkar flera skolar. Som individ är man 

ganska själv.  
o Öka kunskap hos lärare.  
o Att låta alla i klassen få testa på t.ex. sittande vollyboll för alla… Kanske att 

man regelbundet gjorde det i hela klassen så alla fick testa det.  
 

 
Samverkans svårigheter 

 
o Kontakten mellan skolan och idrottslivet är inte optimal. Det finns bra 

kunskap/material som inte delas helt med andra.  
o Hade varit bra om man kunde samverka mer mellan idrottsförbund och 

skolverksamhet. 
o Det finns ingen gemensam plattform trots att det finns mycket material och 

kunskap som har gemensamma intressen:  
 T.ex. finns det filmresurser idag som inte används.  
 Dels tekniska konkreta övningar. 
 Dels mer pedagogiska angreppsätt… Det finns sådan enorm bredd av 

problematik att man inte kan ta fram exakta övningar för allt, men det 
finns gemensamma nämnare. 

 Strategierna behöver vara generaliserbara för att det skall vara möjligt 
att tillämpa dem. 

o Hur man tacklar dessa utmaningar finns inte i lärarutbildning… du möter 
kanske inte samma funktionsnedsättning men alltid någon…  

o Det finns bra pedagogiska strategier. Det finns väldigt lite fortbildning och 
material kring området för lärare. 

- Kontakten med idrottslivet är inte optimal. Där finns det material. Det hade varit bra 
med mer samverkan mellan idrottsrörelsen och skolverksamheter. 

 



 
Fråga 2: Vilka kunskaps/kompetensglapp kan du/vi se utifrån din/vår organisation?  
 

Tillämpningsstrategier 

- Inkluderande kursplan, men hur gör man i praktiken – fler verktygslådor hur man gör i 
praktiken – fler goda exempel.  

- Implementera forskningsresultat i praktiken.  
- Få in fler lärare som själva har funktionshinder att leda lektioner. Att ha dem som en 

resurser inom flera olika organisationer. 
- Förebilder på skolorna. 
- Kunskap om idrottspsykologisk termer som t.ex. samhörighet, autonomi och 

kompetens. 
- Mer kompetens kring empati och perspektivering, mindre fokus på färdigheter. 

 
 
Samordning 
 

- Hur man samarbetar som pedagoger – ex med par-undervisning inom idrott och hälsa 
- Det skulle behöva knytas ihop. Många gör det bredvid varandra. Vid sidan av. Varje 

skola eller varje lärare löser sin egen utmaning… 
- Det finns riktlinjer och styrdokument, men det är väldigt olika hur de tillämpas och om 

det gör det. Märkligt att det hanteras så olika på olika skolar.  
- Konkreta mål skulle behövas mellan organisationer. Varför samarbetar vi? 
- Vi saknar det naturliga samarbetet mellan idrottsrörelsen och skolvärlden. Behöver 

hitta fler samarbetsmöjligheter. Behöver hitta en god struktur nu. 
- Det behövs även samverkan mer mellan skolar. 
- Hur fyller vi ut kunskapsluckorna? Vi arbetar ofta med "stuprörstänkande" i 

myndigheter och organisationer.  
o Viktigt att inte bygga på enskilda personer utan på organisationsnivå, så att 

tankarna, förhållningssätten får fäste i organisationen, myndigheten.  
o Finland är ett gott exempel, där det finns företrädare på 

utbildningsdepartementet, skolverket och olika myndigheter för idrott och 
hälsa.  

o Samtidigt uppfattar gruppen att institutionstänkandet om elever med 
funktionsnedsättningar verkar finnas kvar på olika håll i Sverige. 

 
 
Fråga 3: Hur ser du/vi på möjligheterna till en framtida samverkan för ökad 
tillgänglighet inom idrott och hälsa för elever inom skolan utifrån ditt 
verksamhetsområde/organisation när det gäller:   
 
a. vilken/vilka organisation/er ser du/vi som möjlig/a samverkanspartner?  



 
 
- Organisationer 

o Lärosäten, RF, Parasporten, SPSM,  SNAFA, Skolverket, Skolforskningsinstitutet, 
Skolinspektionen. 

o Rehabilitering, barnhabilitering. 
o Alla 5 myndigheter, organisationer som möts på symposiet känner delaktighet till 

varandra och vill samverka.  
o Viktigt att knyta kontakter med den lokala idrottsrörelsen, skolforskningsinstitutet, 

skolinspektionen.  
o Finns ett stort intresse för Special Olympics samverkan mellan Parasport och GIH. 
o Skolverket – samverkan med högskolor, barn och ungdomsorganisationer. 

 
b. på vilken nivå skulle samverkan i första hand ske (lokalt, regionalt, nationellt)? 
 
Nivå 
- Nationell nivå viktigt först. Uppifrån och sedan ner. 
- Svårt att i dagsläget utesluta någon nivå, då vi inte haft så mycket samverkan tidigare. Det 

får bli en kommande fråga. 
- Många har svårt att få en översiktlig bild av samarbetet. Det är inte helt tydligt.   
- Dialog med läraren – möten och Par-undervisning. 
- Lokalt och nationell nivå. 

 
c. vilken/vilka konkret uppgift/er skulle du/vi i första hand vilja fokusera kring (ge 
förslagsvis något/några exempel)?  
 
- Vad vill vi uppnå?  
- Vad är vår vision?  
- Vi måste flytta fram positionerna! Det skulle kunna vara att alla elever ska ha möjlighet att 

delta i alla ämnen i skolan.  
o Delmål kan vara:  

 att utveckla kunskapen om AFA och funktionsnedsättning i 
lärarutbildningen. 

  att öka tillgängligheten i skolbyggnader och skolgårdar. 
 att utveckla tillgängligheten för gruppen elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. 
 börja samverka mer.  
 tillgängligöra/skapa ett väldigt bra pedagogiskt material är viktigt och att 

sprida det som finns.  
 praktiknära forskning för att utveckla modeller/metoder, verktygslådor.  

• Lärarutbildare bör vara ute mer i praktisk verksamhet – stärka sin 
egen kunskapsbank.  



 
Fråga 4: Hur kan vi skapa bättre fysiska och digitala forum för att förenkla 
erfarenhetsutbyte för dem som arbetar med elever med funktionsnedsättningar? 
 
Ett gemensamt integrerat system 
- Varje myndighet, organisation har en egen hemsida. Vi saknar en sammanhållande 

nationell myndighet som driver frågorna, tar ansvaret för kunskapsinsamling etc. 
- Ett förslag är att integrera en kunskapsbank i plattformar på webben som redan existerar. 

Att det blir en gemensam plattform för alla, men som finns tillgänglig genom varje 
organisations befintliga webplattformar. Alltså inte skapa ytterligare en externa plattform. 
Att implementera samma plattform i olika nätverk.  

- Det finns så mycket användbart idag. Lägg in allt det under en applikation som finns 
tillgänglig för alla plattformar.  

o För att implementera detta behöver projektet ha stöd av ledningen från respektive  
organisation. 

 
Värdet av möten 
- Viktigt att verka för gemensamma konferenser, workshops med flera myndigheter, 

organisationer och även politiker som ett sätt att nå högre upp i samhället. 
- Vid fysiska möten i konferenser, workshops utvecklas kunskaper i forskning och 

utbildning, vilket kan stimulera diskussioner kring vårt tema/titel på symposiet.  
o Lyft fram mycket av det positiva. 

 
Hur går vi vidare/uppföljningsmöte/Vinnova ansökan (20 min). 
LK presenterade en kommande utlysning av Vinnova ”Utmaningsdriven innovation (UDI)” 
som skulle kunna vara ett gemensamt projekt för deltagande myndigheter och organisationer i 
symposiet. Symposiets tema "Samverkan kring tillgänglig idrott och hälsa för elever med 
funktionsnedsättningar i skolan" är en mycket god ingång för en ansökan. 

- Fler olika aktörer behövs i ansökan t ex SNAFA, Skolverket, SPSM, Svenska 
Parasportförbundet, Sveriges Riksidrottsförbund, Skolforskningsinstitutet, SKL, 
Idrottsföretag, Arkitekter m fl. 

• Utlysning november 2018-stänger januari 2019 
• Utlysning maj 2019-stänger augusti 2019 

 
• UDI är ett program för projekt som genom bred samverkan vill hitta lösningar för att 

möta vår tids stora globala samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om 
utmaningar som klimatkrisen och omställning till förnybar energi, hållbar konsumtion 
och produktion, men också en god hälsa för alla, minskad ojämlikhet och social 
utsatthet. 

• UDI utgår från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och vänder sig till er som 
har nyskapande lösningar med internationell lyskraft och stor potential att bidra till 
jämställd och hållbar utveckling. 



 
Projektet kan ha sin ingång i det ”offentliga rummet” genom inkluderande verksamheter, t ex 
skolan med bättre aktivitetsmiljö! Anpassning till nya krav för fysisk aktivitet! 

• Steg1, Etablera samverkansgrupp, max 500 000 kr. 
• Steg 2, Utveckla och testa konceptet, max 10 miljoner kr. 
• Steg 3, Stora samhällsvinster-implementering-nytta, max 20 miljoner kr. 
• länken till den kommande utlysningen från VINNOVA: 

https://www.vinnova.se/m/utmaningsdriven-innovation/ 

• Symposiedeltagarna finner utlysningen vara intressant och vill diskutera projektet med 
ledningen i respektive myndighet och organisation.  

• Beslutas att fokusera på utlysningen maj 2019-stänger augusti 2019. 

• Beslutas att SNAFA arrangerar ett nytt Symposium i Stockholm onsdagen den 3 april 
kl 09.00-13.00 (inkl lunch) förslagsvis på Idrottens hus. 

• LK koordinerar Symposiet tillsammans med respektive nyckelperson från 
myndigheter och organisationer. 

12.00 Lunch på restaurang Matoteket, GIH. 

 
Vid pennan 
 
Arne Edvardsson 
Sekreterare 
 

https://www.vinnova.se/m/utmaningsdriven-innovation/

