
 

 

 

 

 

 

  

Digital Practices Forskningsrapport 

Insikt i digital kompetens 
avseende migranter med särskilda 

behov i Danmark, Tyskland, 
Grekland, Italien och Sverige 

Det Erasmus+ medfinansierade EU-projektet (DPIP) syftar till att främja användningen av 
digital pedagogik i integrations- och utbildningsprogram. Denna interaktiva rapport 

sammanställer forskningen från de fem partnerländerna som undersöker den aktuella 
situationen för migranter med särskilda behov, lärarnas digitala kompetens och vad som 

behöver förbättras. 
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Bakgrunden 
DPIP Projektet 
Det Erasmus+ -finansierade EU-projektet DPIP syftar till att främja 
användningen av digital pedagogik i integrations- och 
utbildningsprogram. Lärare och rådgivare kan inte alltid stödja 
andra personligen, till exempel på grund av vädret, personalbrist, 
sjukdom eller andra oförutsedda omständigheter, såsom den 
nuvarande COVID-19-krisen. Nu, mer än någonsin, är det 
uppenbart hur nödvändiga onlinetjänster är för att underlätta 
möjligheter till fortsatt lärande och deltagande. Genom att 
använda digitala verktyg som är lämpliga för integrations- och 
utbildningsprogram stödjer detta projekt den förstärkningen av 
leverantörernas digitala kapacitet och stödjer introduktion av en 
innovativ informell metod fösr att skapa inkluderande program. 

Denna Rapport 
För det första genomförde partnerna undersökningar i sitt land 
(Danmark, Tyskland, Grekland, Italien och Sverige) för att samla 
information om den nuvarande situationen för migranter med 
särskilda behov. Undersökningen visade de första stegen som 
migranter går igenom när de kommer till värdlandet, hur 
situationen är för dem med särskilda behov, och tillgång och 
efterfrågan på språkstöd och rådgivningstjänster som är 
anpassat för dem. Organisationer som arbetar med migranter 
med särskilda behov identifierades samt information om den 
nuvarande utbildningen för lärare och rådgivare som arbetar 
med denna population. 
 

För det andra, genom att använda en enkät och att genomföra 
intervjuer, samlade partnerna information om den nuvarande 
digitala kompetensnivån för ett urval lärare och rådgivare som 
arbetar i deras land. Undersökningen och intervjuerna 
formulerades utifrån Digital Competence of Educators European 
ramen (Redecker, 2017). Med hjälp av denna teoristödda struktur 
kommer vi att avslöja en tydlig väg till nästa steg i projektet och 
vi kommer att hitta en djupare förståelse för den aktuella 
situationen.   

Utveckla ett 
innovativt 
program baserat 
på befintliga 
digitala verktyg 
som fokuserar på 
individers specifika 
behov.  

Öka lärarnas och 
rådgivarnas 
digitala 
kompetens; 
valideras genom 
certifieringar.  

Förbättra digital 
kompetens hos 
migranter med 
särskilda behov 
genom en online-
kurs skräddarsydd 
för deras behov. 

 

VIKTIGA MÅL FÖR 
DPIP: 
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Forskningen leddes av den svenska projektpartnern SwIdeas AB och 
vägledande frågor var: 

• Vilka är de viktigaste utmaningarna och möjliga lösningar för 
utbildare och rådgivare som arbetar med digitala verktyg? 
• Hur identifierar, modifierar, skapar och delar utbildare och 
rådgivare de digitala resurserna just nu?  
• Hur utformar, planerar och implementerar utbildare och rådgivare 
digitala resurser just nu? 
• Hur använder utbildare och rådgivare digitala resurser för att 
bedöma/övervaka studenter just nu? 
• Hur använder utbildare och rådgivare digitala resurser för att öka 
engagemang och resurstillgänglighet just nu? 

Alla resultat från de nationella forskningsaktiviteterna samlades i en 
nationell rapportmall (se bilaga A)  

De följande partnerna skapade nationella forskningsrapporter: 

• CLAVIS – Sprog & Kompetence: nationell rapport Danmark 

• iberika education group gGmbH: nationell rapport Tyskland 

• Active Citizens Partnership: nationell rapport Grekland 

• CESIE (Centro studi e iniziative europeo): nationell rapport Italien 

• SwIdeas AB: nationell rapport Sverige 

 

  

Migranter – personer med 
utländskt medborgarskap som 
är registrerade i värdlandet.  

 

Migranter med särskilda 
behov – migranter med 
ytterligare behov som inte är 
invandringsrelaterade som 
kräver extra hjälp när de 
interagerar med 
samhällsområden och 
vardagsliv (t.ex. hälso- och 
sjukvård, och språk- och 
integrationsprogram). 

Dessa kan inkludera de med: 

• Icke-normativa förmågor 
(t.ex. fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning) 

• Försörjningstagare som kan 
begränsa professionell eller 
personlig utveckling.  

• Erfarenhet av traumatiska 
situationer i sitt hemland eller 
diskriminering. 

• Upplevelse av psykologiska 
svårigheter.   

DEFINITIONER 
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Den nuvarande situationen och de första stegen för migranter med 
särskilda behov 
Att hitta information om migranter med särskilda behov var utmanande för alla partners på 
grund av fokus på antingen migrationsdimensionen eller dimensionen ”personer med särskilda 
behov”. Nationell statistik verkar inte gruppera dessa två variabler vilket gör det ännu svårare 
för migranter med särskilda behov att få medvetenhet och stöd som de behöver och har rätt 
till. 

Denna del beskriver den aktuella situationen för migranter med särskilda behov i varje 
partnerland och de första stegen som migranter måste gå igenom före och efter att få ett 
uppehållstillstånd. Den rättsliga ramen för migrationsfrågor och det juridiska/institutionella stöd 
som är tillgängligt för migranter med särskilda behov kommer också att belysas.  

Innan vi tittar närmare på varje partnerland, här finns en kort översikt över antalet migranter i 
varje land (Figur 1). Robust statistik om migranter med särskilda behov finns fortfarande inte, med 
det uppskattas att 15% av alla befolkningar har funktionshinder (WHO, 2011); extrapolering av 
detta visas i Figur 2.  

SNABBA STATISTIK 
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Figur 1. Andel av migranter i varje partnerland (Statista, 2021) 
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Figur 2. Uppskattat antal migranter med särskilda behov i varje partnerland 
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Danmark 
Alla lagligt bosatta (tillfälliga och permanenta), 
EU/EES/schweiziska medborgare och dansk 
medborgare har tillgång till alla folkhälsofördelar 
och socialt skydd i Danmark. Individer med en 
tillfällig eller permanent fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning eller särskilda sociala problem 
skyddes enligt den danska socialtjänstlagen (No. 573 
av 2005). Stöd inkluderar gratis personlig och praktisk 
hjälp, flexibel hemvård, ersättningspengar och 
hemvård under din semester 
(socialförsäkringsrättigheter i Danmark, PDF på 
engelska). 

Det nationella forskningscentret för välfärd (SFI - det 
nationale forskningscenter for velfærd, Larsen, 2015) 
släppte en rapport som undersökte personer med 
funktionsnedsättning på arbets-marknaden och 
fann att endast 28% av personer allvarliga 
funktionsnedsättningar eller långvarigt hälsoproblem 
är på arbetsmarknaden, varav 25% har psykisk 
sjukdom. 

Den första kontaktpunkten, som en internationell 
nykomling i Danmark, är International Citizen Service 
Center (ICS) i Köpenhamn, Odense, Århus och 
Aalborg. Alla offentliga myndigheter man behöver 
finns representerade här, så i de flesta fall behöver 
man bara besöka ett ICS-centrum för att ta hand om 
allt papper och hitta svar på frågorna  (Agency for 
Digitisation, 2021).  

Efter att ha haft ett tillfälligt tillstånd i åtta år och 
uppfyllt grundläggande krav har man rätt att ansöka 
om permanent uppehållstillstånd i Danmark. I visa 
fall kan det vara 4 år om man har klarat det danska 
språktestet 2, arbetat i minst 4 år, klarat det 
medborgarskapstester och har en årlig skattepliktig 
inkomst på minst 298,101.82 DKK under de senaste 2 
åren. Läs mer här.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/573
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13746&langId=en
https://www.nyidanmark.dk/en-GB/Applying/Permanent%20residence%20permit/Permanent%20residence
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Vem behöver uppehållstillstånd för att flytta till Danmark? Kolla in den allmänna guiden 
nedan! 

 

Organisationer som arbetar med migranter med särskilda behov i Danmark 

 

 

Danska flyktingrådet (DRC) har ett centrum för utsatta flyktingar, med trauma och andra 
psykiska, fysiska eller sociala svårigheter. 

Ligeværd (Jämlikhet) består av tre organisationer som arbetar för att skapa bättre 
utbildning, sysselsättning, bostäder och sociala förhållanden för människor med särskilda 

 
Kompetenscentrum för utsatta patienter och patienter med annan etnisk bakgrunder hjälper 

individer som har svårt att navigera sig i vården. 

https://drc.ngo/da/
https://www.ligevaerd.dk/om-ligevaerd/organisation/
https://www.sundhed.dk/
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Tyskland 
Sjukförsäkring är ett krav för alla i Tyskland, antingen 
genom lagstadgad eller privat försäkring. Enligt 
den tyska sociala koden (Sozialgesetzbuch (SGB)), 
är långtidsvård och handikappersättning baserade 
på inkomstnivå och familjesituation och inte på 
nationalitet. Ersättningen betalas ut beroende på 
graden av funktionshinder (från 20 till 100) och söks 
på det lokala pensionskontoret (Versorgungsamt). 
Se: socialförsäkringsrättigheter i Tyskland och 
social trygghet för TCN i Tyskland. 

Hinder för migranter med särskilda behov inkluderar 
att få tillräcklig hälso- och sjukvård och delta i 
sociala tjänster i allmänhet (cf. Schülle 2017a and 
b).  En möjlig orsak bakom detta är att dessa 
tjänster varierar från region till region, vilket innebär 
ibland att det saknas flerspråkiga tjänster och 
informationsmaterial, särskilt på landet.  

Den tyska staten finansierar migrationsrådgivning 
för vuxna migranter (MBE) och unga migranter upp 
till 27 år (JMD). Det finns minst ett MBE/JMD-
rådgivningskontor i varje stad och distrikt i Tyskland. 
Här kan man få anpassad hjälp om man har 
särskilda behov (Legal-migration.de, 2021). 

Nästa steg är att registrera sig hos de lokala 
invånarnas registreringskontor. Efter registrering kan 
man till exempel öppna ett bankkonto, få ett 
skatteregistreringsnummer och ansöka om ett 
handikappkort (Schwerbehindertenausweis, se 
figur 3). Därefter bestämmer det lokala 

pensionskontoret (Versogungsamt) vilket stöd man 
kan ansöka om, vilket är detsamma för alla invånare 
i Tyskland.  

Du kan ta reda på var ditt 
UNGDOMS-rådgivningskontor 
(mellan 12-27 år) är här 

Du kan ta reda på var ditt VUXNA-
rådgivningskontor (27+) är här 

Figur 3. Exempel på 
handikappkort 

https://guides.library.harvard.edu/c.php?g=310823&p=2079291#:%7E:text=In%20Germany%2C%20social%20law%20is,Sozialgesetzbuch%20(SGB))%20and%20elsewhere.
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Germany_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/11a.germany_social_security_final_en_version.pdf
https://www.jugendmigrationsdienste.de/en/
https://www.jugendmigrationsdienste.de/en/
https://www.jugendmigrationsdienste.de/en/
https://www.mbeon.de/en/about-the-project/en/
https://www.mbeon.de/en/about-the-project/en/
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Vem behöver uppehållstillstånd för att flytta till Tyskland? Kolla in den allmänna guiden nedan! 

 

 Organisationer som arbetar med migranter med särskilda behov i Tyskland 

Caritas erbjuder online-rådgivning för migranter i Tyskland. 

Den självständig patientrådgivningstjänsten (UPD) erbjuder gratis rådgivning via telefon eller 
e-post där man kan ställa frågor om hälsa på olika språk.  

Ungdommigrationstjänsten och Vuxenmigrationstjänsten är rådgivningscentra i stan och 
kommuner som har anpassade tjänster för migranter med särskilda behov. 

https://www.caritas.de/
https://www.patientenberatung.de/de
https://www.jugendmigrationsdienste.de/meinen-jmd-vor-ort-finden/
http://www.bamf.de/SiteGlobals/Functions/WebGIS/DE/WebGIS_Migrationserstberatung.html;jsessionid=3A2E759183DE8A0B0DBC69354D21B79A.2_cid286
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Grekland 
Grekisk lagen erbjuder anpassade tjänster för individer som 
betraktas som “utsatta”, som inkluderar gravida kvinnor, 
barn, offer för tortyr och personer med funktionsnedsättning, 
inklusive psykiska hälsotillstånd (Leivaditi, Paptzani, Ilias, & 
Petracou, 2020). De bör ha rätt att få tillgång till utbildning, 
få uppehållstillstånd, medicinsk vård och social hjälp. Alla 
lagliga invånare i Grekland har tillgång till ekonomiskt 
stödprogram med olika krav (sociala rättigheter i Grekland 
och grekisk lag om särskild vård för personer med 
funktionsnedsättningar). 

Enligt den grekiska migrationsstyrelsen följer de mottagnings- 
och identifieringsförfarandena när migranter och flyktingar 
anländer illegalt i Grekland. Dessa inkluderar att få 
information om rättigheter och skyldigheter, identifiering, 
registrering i den grekiska polisensdatabasen, medicinsk 
screening och behandling samt omedelbar vård och 
psykologiskt stöd. De riktas sedan till olika centra och 
institutioner beroende på om de är asylsökande, 
ensamkommande minderåriga, icke-asylsökande eller 
andra utsatta grupper (Hellenisk polis, regionalt asylkontor 
eller nationellt centrum för social solidaritet) (Ministry of 
Migration & Asylum, https://migration.gov.gr/ris/diadikasies/, 
2021). 

Enligt Human Right Watch-rapporten (2017) är migranter 
med särskilda behov fortfarande inte väl identifierade I 
Grekland, delvis på grund av den snabba 
registreringsprocessen orsakad av ökade migrationsflöden. 
Denna rapport visade att det generellt saknas information 
om migranters juridiska rättigheter, funktionshinderassistans, 
medicinsk vård och hjälpmedel, särskilt med tanke på att 
personal som arbetar med migranter inte är specialiserade 
eller informerade (Slobodin and de Jong 2015). 

Anpassade migrationstjänster som erbjuds av lokala och 
nationella myndigheter samt icke-statliga organisationer 
inkluderar språkkurser och utbildningar  (EWSI, 2021). De 
hjälper till med att skicka in ansökningar om socialt stöd och 

https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/https:/ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Greece_en.pdfYour%20social%20security%20rights%20in%20Greece_en.pdf
http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=83409
http://ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=83409
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hjälpa till med att skapa kontakter (ACCMR, 2021). Det finns dock inget 
standardintegrationsprogram i Grekland för tredjelandsmedborgare.  

Vem behöver uppehållstillstånd för att flytta till Grekland? Kolla in den allmänna guiden 
nedan! 

 

Organisationer som arbetar med migranter med särskilda behov i Grekland   
Koinoniko EKAV hjälper personer med grundläggande behov som boende, mat och 

hälsovård, till exempel migranter med särskilda behov. 

HELIOS projekt  är ett pilotintegrationsprojekt som erbjuder tjänster som självständigt boende, 
hyressubventioner, integrationskurser och anställbarhetsstöd. 

METAdrasis tillhandahåller tolkning, skydd av utsatta grupper samt utbildning och integration 
av flyktningar och migranter.  

ELIX har designat och implementerat en serie sociala program som syftar till att stärka social 
integration och skydd av rättigheter för social utsatta grupper.  

https://kinonikoekav.gr/index.php/en/
https://greece.iom.int/en/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protection-helios
https://metadrasi.org/en/home/
https://www.elix.org.gr/en/
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Italien 
Enligt italiensk lagen måste personer med 
allvarliga funktionsnedsättningar få tillräckligt 
stöd. Italienska medborgare och EU-
medlemmar täcks av den nationella 
sjukförsäkringen (socialförsäkrings rättigheter i 
Italien). Migranter med särskilda behov möter 
flera hinder i Italien, såsom 
kommunikationssvårigheter, brist på effektiva 
verktyg, ett stort antal språkstörningar hos 
migrerande minderåriga och svårigheter att 
bevisa osynliga funktionsnedsättningar, vilket 
tyder på att det nuvarande systemet är 
otillräckligt (FISH, UNAR, 2013).  

År 2019 finansierades 47 projekt av FNPSA 
(National Fund for Asylum Policies and Services) 
för migranter med psykisk sjukdom och/eller 
fysiskt funktionsnedsättning, som ökade med 
9,6% från föregående år, vilket tyder på en 
förbättring inom detta område (Ministry of the 
Interior, 2019). Dessa projekt ingår att lära känna 
Italien och få tillgång till lokala tjänster som 
social- och hälsovård. 

Hitta först den lokala 
polisstationen eller 
postkontoret med skylten 
“Sportello Amico” (figur 4) 
där man kan få gratis hjälp 
med att fylla i formulär som 
att ansöka om 

uppehållstillstånd, 
vårdbidrag (biljetter), och 
skatteinformation (codice fiscale) (Ministry of 
the Interior, 2014). 

För att få permanent uppehållstillstånd måste både EU-migranter och icke-EU-migranter bevisa 
att de kan tillräckligt bra italienska och måste bevisa att de kan försörja sig utan att ansöka om 
offentlig ersättning. Om man har en dokumenterad funktionsnedsättning som hindrar en från 
att lära sig språket, behöver man inte ha den italienska språkkvalificeringen (Polizia di Stato, 
2019). Läs mer här.   

Hitta ditt lokala 
postkontor med denna 
skylt: 

Figur 4. Sportello Amico  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Italy_en.pdf
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Italy_en.pdf
https://visaguide.world/europe/italy-visa/long-stay/
https://securelogin.bp.poste.it/altri-servizi/sportello-amico.shtml
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Vem behöver uppehållstillstånd för att flytta till Italien? Kolla in den allmänna guiden nedan! 

 

 Organisationer som arbetar med migranter med särskilda behov i Italien 

 

Aliseicoop erbjuder personliga tjänster och bostadsförmedlingstjänster för att underlätta 
tillgång till bostäder för migranter och utsatta personer. 

Cooperative H.E.L.P erbjuder gratis psykologiskt stöd, utbildning och sysselsättningsstöd 
genom att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster för att inkludera utsatta grupper i arbetet. 

Centro PENC erbjuder psykologiska aktiviteter riktade till utsatta människor och vårdgivare. 
De erbjuder rådgivning, psykoterapi, språklig och kulturell medling. 

ETNA tillhandahåller psykologiska, psykiatriska och terapeutiska tjänster till migranter, 
flyktingar och andra utsatta befolkningar. Ingen förutbestämd varaktighet eller recept krävs.  

Centro Frantz Fanon tillhandahåller rådgivning och stödtjänster för migranter av ett team av 
psykiatriker, psykologer, kulturförmedlare, antropologer och lärare.   

http://www.aliseicoop.it/
http://www.coophelp.org/
https://www.centropenc.org/
https://www.etnopsicologianalitica.com/
https://associazionefanon.it/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=17
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Sverige 
Särskilda behov av stöd i Sverige regleras ett antal 
lagar: Svenska socialtjänsten (Socialtjänsten, SoL, 
Lag 2001:453) och Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS – Lag 1993:387. Dessa 
ger personer med särskilda behov rätt till 
handikappersättning, personlig assistans, 
bostadsstöd eller hemtjänst, transporthjälpmedel 
och bostadsanpassninar. Se: 
Socialförsäkringsrättigheter i Sverige.  

Personer med särskilda behov i Sverige verkar 
dock använda färre medicinska tjänster, har 
lägre utbildningsnivå och har svårare att klara av 
distansutbildning på grund av Covid-19 än de 
utan några särskilda behov (Statistics Sweden, 
2020). Detta innebär att det finns mycket att göra 
för att hjälpa dem. 

Den första kontaktpunkten för migranter med 
särskilda behov i Sverige är det lokala 
servicekontoret, där man kan få anpassad hjälp 
med att få tillgång till alla officiella organisationer 
i Sverige. Skatteverkets webbplats (Skatteverket, 
2021) har en ”Flytta till Sverige” -tjänst där man 
kan förbereda sig för sitt besök på servicekontoret 
genom att fylla i viktig information och sedan 
skriva ut den i förväg, men man kan också 
komma in under normala arbetstider. 

Migranter med särskilda behov har prioriteringar 
när det gäller bostäder enligt LSS-lagen. Lagliga 
invånare med ett personnummer är berättigade 
till att få gratis svenska språkkurser (SFI). 
Anpassade SFI-tjänster tillhandahålls till personer 
med särskilda behov. Registrering för dessa kurser 
varierar beroende på vilken kommun man bor i. 

  

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20rights%20in%20Sweden_en.pdf
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Vem behöver uppehållstillstånd för att flytta till Sverige? Kolla in den allmänna guiden nedan! 

 

  

 Organisationer som arbetar med migranter med särskilda behov i Sverige 

  

Disabled Refugees Welcome erbjuder personlig information om ens rättigheter och 
tillgängliga resurser i Sverige. 

Samhall arbetar specifikt med de med särskilda behov med matchning av jobb och 
tillhandahåller personliga program med språkkurser för att komma in i det svenska samhället. 

https://disabledrefugeeswelcome.se/en/
https://samhall.se/sa-funkar-samhall/
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Forskningsresultaten 
För att ta reda på mer om den aktuella situationen för 
migranter med särskilda behov i partnerländerna och hur vi 
kan hjälpa till att förbättra tillgängligheten i deras inlärnings- 
och rådgivningsmiljöer, genomförde varje land kvalitativ och 
kvantitativ forskning genom undersökningar och intervjuer. 
Totalt 126 utbildare/rådgivare intervjuades i partnerländerna: 
Danmark (25), Tyskland (26), Grekland (25), Italien (23) och 
Sverige (27). Forskningsresultaten är uppdelade i tre delar: för 
det första, tillgång och efterfrågan på språkstöd, sedan en 
sammanfattning av rådgivningstjänster och nuvarande 
digitala färdigheter i varje land och slutligen en diskussion om 
viktiga resultat. 

Del 1: Språk- och rådgivningstjänster för 
migranter med särskilda behov 
Alla partnerländer har undertecknat och ratificerat FN: s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (CRPD) och strävar därför efter att 
garantera alla lika rätt att delta i samhället (FN, 2021). Detta 
regleras enligt flera olika lagar i varje land som nämnts i 
föregående avsnitt. 

 FN: s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (CRPD) 

Situationen för migranter med särskilda behov är fortfarande 
svår i varje partnerland, men det finns språk- och 
rådgivningstjänster riktade till denna grupp i varje land. Efter 
den globala pandemin COVID-19 har behovet av 
digitaliserade inlärningsplattformar ökat. Detta område saknas 
emellertid när det gäller migranter med särskilda behov, som 
måste hantera inte bara en svårighet, utan två: att vara en 
migrant och att ha särskilda behov. 

Del 1: 

Språk- och 
rådgivningstjänster för 
migranter med 
särskilda behov i varje 
land. Insamlad från 
forskning och 
intervjuer. Insikt i hur 
situationen kan 
förbättras i varje land. 

Del 2: 

Introduktion till det 
europeiska ramverket 
för digital kompetens 
(European Framework 
for Digital 
Competencies). Digital 
kompetens hos 
rådgivare eller lärare 
som arbetar med 
migranter med 
särskilda behov i varje 
land, med en 
jämförelse mellan 
länderna. 

Del 3: 

Allmänna 
kombinerade resultat 
och viktiga insikter. 

VAD FINNS I VARJE 
DEL? 
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Danmark 
Vad gör Danmark för att hjälpa migranter med särskilda behov att få tillgång till 
utbildning? 

Danmark arbetar för att höja utbildningsnivån i landet, ett av de största initiativen är 
förberedande vuxenutbildning (FVU). Det riktar sig till vuxna som vill förbättra och komplettera 
sina grundläggande och funktionella färdigheter till exempel läsning och skrivning. FVU Start 
erbjuds migranter med särskilda behov. Alla kurser är tillgängliga för migranter med särskilda 
behov eftersom de också erbjuder pedagogiskt stöd (Ministry of children and education, 2021).  

Det finns ett Digitaliseringsinstitut i Aalborg, där de erbjuder kurser i förstärkning av digitala 
färdigheter. Utöver detta är det ett krav i Danmark att alla lärare använder IT/teknik på ett 
pedagogiskt sätt. Det är dock inte ett krav att lära vuxna lärare hur man använder IT/teknik, 
men det finns ett projekt som finansieras av Skol- och forskningsverket (Uddannelsesog 
Forskningsministriet) som syftar till att förstärka digitala kompetenser hos vuxna lärare i högre 
utbildning vid 3 universitet i Danmark.  

Vad säger lärare och rådgivare i Danmark? 

25 personer kontaktades i Danmark angående deras yrkeskunskap om förekomsten av 
institutioner, rådgivningstjänster, föreningar, och icke-statliga organisationer som hjälper 
migranter med särskilda behov i Danmark och på arbetsplatsen. Genom intervjuerna 
undersökte de också potentiella idéer för digitala resurser som kan underlätta deras arbete och 
de problem som migranter med särskilda behov stöter på i inlärningsmiljön. 

Viktiga resultat från deltagarna om tillgängliga tjänster: 

• CLAVIS språkskola driver projekt för migranter med särskilda behov, särskilt de med 
psykiska funktionsnedsättningar.  

• En person märkte att erbjudanden för anpassade kurser för migranter med särskilda 
behov kräver paradoxalt nog en viss språknivå. 

• Oasen är en avdelning för migranter med särskilda behov, med erbjudan av 
specialundervisning.  

Viktiga insikter från deltagarna om att förbättra situationen: 
 

• Samarbete med kommunen är avgörande för aktiviteter som riktar sig till migranter 
med särskilda behov eftersom deras framgång beror på politiska beslut. 

• Modifiera digital teknik till den specifika målgruppen. 
• Bredare inkluderingsarbete för migranter med särskilda behov behövs, mindre 

individuellt arbete.  
• Speciellt utvecklat material: förenklat och användning av ljud och bilder. 
• Se eleverna med en helhetssyn.  
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Tyskland 
Vad gör Tyskland för att hjälpa migranter med särskilda behov att få tillgång till 
utbildning? 

Tyskland arbetar för att digitalisera utbildnings- och invandringstjänster för att skapa mer 
inkluderande och interaktiva program. Migranter med särskilda behov är fortfarande inte en 
stor målgrupp för e-lärande i Tyskland. Studier har visat att tyska lärare är mer skeptiska till att 
använda digitala resurser i sina klassrum än lärare i andra länder. Det internationella 
genomsnittet för lärare som använder digitala verktyg i sina klassrum är 78,2% medan endast 
60,2% av tyska lärare använder de (Eickelman, et al., 2019). 

Online-språk- och intergrationskurser är, till exempel, VHS-Learning-portalen som har en 
interaktiv webbplats och app som finansieras av BAMF. Trots deras mål att vara inkluderande 
görs det fortfarande ganska lite för målgruppen och information saknas (VHS, 2021). 

Vad säger lärare och rådgivare i Tyskland? 

26 personer kontaktades i Tyskland angående deras yrkeskunskap om förekomsten av 
institutioner, rådgivningstjänster, föreningar, och icke-statliga organisationer som hjälper 
migranter med särskilda behov i Tyskland och på arbetsplatsen. Genom intervjuerna undersökte 
de också potentiella idéer för digitala resurser som kan underlätta deras arbete och de problem 
som migranter med särskilda behov stöter på i inlärningsmiljön. 

 

Viktiga resultat från deltagarna om tillgängliga tjänster: 

• Migranter med särskilda behov är vanligtvis beroende av personligt stöd och en online-
handledare för att lyckas med distanskurser. 

• Deltagarna brukar använda videokonferenser och plattformar som erbjuds av deras 
skolor eller arbetsplatser men inga specifika verktyg för denna befolkning. 

• Det finns för lite tid och inte tillräckligt med resurser för studenter just nu. 

Viktiga insikter från deltagarna om att förbättra situationen: 
 

• Individer med särskilda behov är ofta mer motiverande än genomsnittet att lära sig 
och fler digitala initiativ kan öka detta ytterligare.  

• För framgångsrik e-lärande måste det finnas en tillräcklig målgrupp, finansiering och 
individer som driver projektet framåt. 

• Det behövs välutbildade lärare som kan anpassa olika verktyg till varje behov. 
• Ge ett antal olika inlärningsalternativ och stilar.  
• Införa online- och hybridkurser. 
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Grekland 
Vad gör Grekland för att hjälpa migranter med särskilda behov att få tillgång till 
utbildning? 

Grekiska lärare har för närvarande flera lektioner online på grund av restriktionerna kopplade till 
Covid-19-pandemin, men på grund av brist på kunskap och utrustning som tillhandahålls dem 
är det inte alltid möjligt. Även om Covid-19 har påskyndat sådana procedurer finns det 
fortfarande utrymme för förbättringar.  

Det finns 4 program som arbetar specifikt med migranter med särskilda behov i Grekland (ett 
program finansierat av IOM och de tre andra programmen som finansieras av både Europeiska 
kommissionen och den grekiska regeringen), men de är inte tillräckliga att täcka antalet 
problem och personer som ber om hjälp. Enligt vår erfarenhet finns det flera program som 
arbetar med dessa frågor och varje organisation försöker på sitt sätt att hjälpa migranter med 
särskilda behov.  

Vad säger lärare och rådgivare i Grekland? 

25 personer kontaktades i Grekland angående deras yrkeskunskap om förekomsten av 
institutioner, rådgivningstjänster, föreningar, och icke-statliga organisationer som hjälper 
migranter med särskilda behov i Grekland och på arbetsplatsen. Genom intervjuerna 
undersökte de också potentiella idéer för digitala resurser som kan underlätta deras arbete och 
de problem som migranter med särskilda behov stöter på i inlärningsmiljön. 

 

Viktiga resultat från deltagarna om tillgängliga tjänster: 

• Stand by Me driver personlig rådgivning för migranter med särskilda behov och har 
utvecklat e-lärande moduler. 

• Google verktyg används dagligen. 
• Det finns inte tillräckligt med resurser för migranter med särskilda behov.  
• NGO Arsis hjälper denna målgrupp. 
• Det finns en allmän brist på information för migranter med särskilda behov.  

Viktiga insikter från deltagarna om att förbättra situationen: 
 

• Stöd för volontärer som arbetar med migranter med särskilda behov. 
• Skolor med specialundervisning i Grekland behövs. 
• Visuella aktiviteter är lätta att utföra och lätta att förstå. 
• Ta också hänsyn till socialiseringsfrågorna för denna grupp. 
• Spel kan vara användbara.  
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Italien 
Vad gör Italien för att hjälpa migranter med särskilda behov att få tillgång till 
utbildning? 

Pandemisituationen i Italien har belyst den dåliga tillgängligheten för studenter med motoriska 
funktionshinder (32% av skolorna) och tillgängligheten av stöd (2%) för studenter med sensoriska 
funktionshinder. Med distansundervisning har deltagande av personer med särskilda behov 
minskat och det finns flera orsaker: bland de vanligaste är svårighetsgraden av 
funktionsnedsättningen (27%), familjemedlemmarnas svårighet att samarbeta med skolor (20%), 
och sociala-ekonomiska stress (17%).  En mindre, men inte försumbar, andel barn deltar inte på 
grund av bristen på tekniska verktyg (6%) och bristen på specifika utbildningsresurser (3%).  

När det gäller utländska elever är situationen densamma om inte ännu värre, med tanke på att 
de möter flera olika svårigheter utöver de tidigare nämnda, till exempel bristen på kunskaper i 
det italienska språket hos både eleverna och deras familjer. 

Vad säger lärare och rådgivare i Italien? 

23 personer kontaktades i Italien angående deras yrkeskunskap om förekomsten av institutioner, 
rådgivningstjänster, föreningar, och icke-statliga organisationer som hjälper migranter med 
särskilda behov i Italien och på arbetsplatsen. Genom intervjuerna undersökte de också 
potentiella idéer för digitala resurser som kan underlätta deras arbete och de problem som 
migranter med särskilda behov stöter på i inlärningsmiljön. 

Viktiga resultat från deltagarna om tillgängliga tjänster: 

• De som arbetar med migranter med särskilda behov är oförberedda och saknar 
färdigheter och verktyg.   

• Det finns låga digital kompetens, verktyg och färdigheter bland utbildare och 
rådgivare. 

• Det finns mycket mobbning av målgruppen som gör integrationen ännu svårare. 
• Brist på social integration och inkluderande platser som erbjuder möjligheter för 

migranter med särskilda behov.  
• CPIA, Itastra och Centro Astalli är tjänster som erbjuder hjälp till migranter med 

särskilda behov.  

Viktiga insikter från deltagarna om att förbättra situationen: 
• Gratis digitala grundkurser för både lärare/rådgivare och elever  
• Skapa nätverk för de som arbetar med målgruppen. 
• Utveckla nya färdigheter och inkluderande modeller för både utbildare och elever.  
• Utveckling av en digital plattform med kostnadsfria och skräddarsydda verktyg för att 

arbeta med utsatta migranter med särskilda behov.  
• Stöd för att köpa digitala enheter och verktyg. 
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Sverige 
Vad gör Sverige för att hjälpa migranter med särskilda behov att få tillgång till 
utbildning? 

Det finns flera anpassade tjänster för migranter med särskilda behov, till exempel att lära sig 
svenska och dessa tillhandahålls av olika organisations, såsom Komvux, Folksuniversitet, 
Hermods, Iris Hadar, Avanti. Kurserna inkluderar svenska och integration för personer med 
särskilda behov (behovsanpassad sfi-BAS), syn- och hörselnedsättningar/ döva eller blinda, 
inlärningssvårigheter, PTSD och migrationsrelaterade svårigheter.  

Under den nuvarande pandemin har många av dessa inlärningsplattformar överförts online och 
kommunens webbplatser ger information om hur de lar lyckats med detta, till exempel med 
anpassade appar och gratis digitalt material. Specialpedagogiska skolmyndigheten 
tillhandahålla en lista över gratis online-resurser speciellt för studenter med särskilda behov 
(SPSM, 2021). 

Vad säger lärare och rådgivare i Sverige? 

27 personer kontaktades i Sverige angående deras yrkeskunskap om förekomsten av 
institutioner, rådgivningstjänster, föreningar, och icke-statliga organisationer som hjälper 
migranter med särskilda behov i Sverige och på arbetsplatsen. Genom intervjuerna undersökte 
de också potentiella idéer för digitala resurser som kan underlätta deras arbete och de problem 
som migranter med särskilda behov stöter på i inlärningsmiljön. 

 

Viktiga resultat från deltagarna om tillgängliga tjänster: 

• Digitala klassrum som är tillgängliga för alla individer även utanför landet har varit till 
nytta. 

• Whatsapp och skype markerades som användbara för migranter med särskilda 
behov. 

• SVTplay och poddar rekommenderades också på grund av den visuella och auditiva 
karaktären hos inlärningsstilen samt lättillgängligheten.  

• Det finns många individuella resurser tillgängliga, men ingen allmän plattform på 
grund av tids- och resursbegränsningar samt lägre digitala färdigheter hos lärare.  

Viktiga insikter från deltagarna om att förbättra situationen: 
• Skapa specialiserade resurser och hjälp med lektionsplanering. 
• Brist på självförtroende kan vara en faktor att fokusera på. 
• Öka förståelsen för olika funktionshinder som kräver särskilda behov.  
• Införa mindre “akademiska” kurser i lärande t.ex. matlagning. 
• Tydliga instruktioner för all online-resurser i alla olika former.  
• Integrerad bok och onlinehybrid. 
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Del 2: Aktuella digitala kompetenser hos rådgivare och lärare som arbetar 
med migranter med särskilde behov.  
Deltagare 
126 deltagarna deltog i denna forskning från de fem partnerländerna, 41% var språklärare, 
28% arbetade med migranter och integration, och 8% arbetade med individer med särskilda 
behov. Andra yrken inkluderade rådgivare, utbildare och chefer utan några detaljer.  

Metod 
För att bedöma rådgivares och lärares 
användning av digitala resurser i deras insatser 
att främja en tillgänglig inlärningsmiljö för 
inkludering av migranter med särskilda behov, 
samlades totalt 22 fördjupande intervjuer och 
104 frågeformulärsvar. Frågeformuläret och 
intervjuerna baserades på en anpassad version 
av DigCompEdu Framework ramen (se figur 5) 
som är en allmän referensram för utvecklare av 
digitalkompetensmodeller baseras på 
vetenskaplig forskning (Punie & Redecker, 
2017).  

I frågeformuläret bedömde deltagarna sin 
egen digitala kompetens på en skala mellan A1 
och C2, utan detaljerade beskrivningarna. De 
ombads därefter att välja påståenden baserat 
på det anpassade DigCompEdu Framwork som 
visas i figur 5. Detta gav ett mer objektivt mått 
på digital kompetens. Deltagarna frågades 
också om de tjänster som tillhandahålls i deras 
land och hur mycket de var medvetna om 
tillgängligt stöd (se bilaga B för fullständigt 
frågeformuläret).  

 

The Adapted European Digital Competencies 
for Educators Framework 

Figur 5. DigCompEdu Framework anpassad från: 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 



Digital Practices Forskningsrapport 
• • • 

Sida | 24 
 

Digitala kompetens – per land 
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Del 3: Diskussion och viktiga insikter 
De kombinerade resultaten visar att mindre än hälften av de 126 deltagare i fem länder är 
bekanta med språk- eller rådgivningstjänster för individer med särskilda behov och ännu färre 
är bekanta med sådana tjänster anpassade för migranter med särskilda behov. Mest 
chockerande är den låga andelen rådgivare och lärare i partnerländerna som är medvetna 
om juridiskt eller institutionellt stöd för migranter med särskilda behov. I allmänhet anser 
rådgivare och lärare att deras digitala kompetens är relativt bra, och majoriteten säger att de 
är på nivå B1 eller högre (90,6%). DigComEduc-resultaten visar dock att de flesta individer 
använder digitala resurser på den A2-B1 nivån. Detta indikerar att de flesta är relativt bekväma 
med att använda digitala resurser, men de flesta kan inte anpassa existerande resurser eller 
skapa nya digitala resurser, vilket troligen är det som behövs för att hjälper migranter med 
särskilda behov på bästa sätt. Dessa resultat belyser behovet av förbättringar inom två 
områden: 

• Information om tjänster, juridiskt och institutionellt stöd bör vara mer tillgänglig. 
• Utbildning inom digital kompetens behöver inte fokusera på de mest grundläggande 

nivåerna, utan fokusera på anpassning och innovation av digitala resurser för att möta 
målgruppens särskilda behov.  

På grund av bristen på robusta information om antalet migranter med särskilda behov i Europa 
är det förståeligt att det finns en minskad förmåga att möta deras särskilda behov (Dowling, 
2016). Forskning visar dock också att de som arbetar med migranter med särskilda behov är 
intresserade av att får mer information om den rättsliga ramen, om tillgängliga tjänster och att 
förstå mer om olika typer av särskilda behov (Access to services for Migrants with Disabilities, 
2018). Våra resultat återspeglar också resultaten av Europeiska Kommissionens offentliga 
samråd som visade att drygt 60% av de intervjuade upplevde att de hade förbättrat sina 
digitala färdigheter under Covid19 krisen och mer än 50% ville förbättra dem ännu mer  
(Karpiński, Di Pietro, Castaño Muñoz, & Biagi, 2020).  

Angående samtliga intervjuer och fritextsvar var de mest föreslagna lösningarna för 
förbättring: 

• Skapa hybrid online och fysiskt material specifikt för målgruppen. 
• Införa och modifiera digitala resurser designade för målgruppen. 
• Spel, visuella och auditive stimuli kan vara användbara för målgruppen. 
• Det finns behov av mer institutionellt stöd (från kommuner, skolor etc.) 
• Öka antalet tillgängliga digitala resurser som denna målgrupp kan använda. 

Viktiga insikter om vad som rådgivare och lärare bör kunna använda: 
• Specialfunktioner: ljud- och videoformat till online-material. 
• Specialprogram: taligenkänning, korrekturläsning och fliknavigeringsverktyg. 
• Online resurser: ljudböcker, poddar, speciella uppspelningar och digitala övningar. 
• Virtuellt klassrum med tydliga instruktioner för att hjälpa elever med särskilda behov.  
• Video- och spelintegration i klassrummet.  
• Kommunikationskanaler som passar individen med särskilda behov och läraren.  
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Sammanfattning och slutsatser 
Alla fem länder visar en allmän brist på utbildning för rådgivare och lärare när de arbetar 
specifikt med migranter med särskilda behov för att integrera digitala verktyg på ett adekvat 
sätt i sina program. Följaktligen leder detta till problem med tillgänglighet och inkludering för 
migranter med särskilda behov och visar att mer behövs för att nå nivån som krävs av FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UN, 2021). Även om online-
lärande finns, är det inte designade för personer med särskilda behov som därmed upplever 
integration som ännu svårare än icke-funktionshindrade personer.  

Att lära sig att använda dessa digitala verktyg och anpassa dem tar viktiga resurser från 
rådgivare och lärare som är tidsbegränsade i sitt jobb som det är.  Det är vanligt att lärare och 
rådgivare måste använda sin lediga tid för att lära sig dessa resurser, vilket innebär att det är 
mindre sannolikt att implementeringen kommer att ske i varje land.  

Även om det för nuvarande finns betydande nackdelar, visar denna forskning att studenter och 
yrkesverksamma är motiverade att hitta lösningar, vilket innebär att introduktion av mer 
anpassat material skulle vara effektivt.  
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Bilaga A – Nationell rapportstruktur  

1. Metod 

Vänligen inkludera här de källor du använde för din forskning och all annan relevant 
information om hur du utförde forskningen. 

2. Resultaten 

2.1.1.  Nuvarande situation för migranter med särskilda behov i ditt land 

I denna del lägg särskilt fokus på migranter med särskilda behov. Uppgifter om migranter i 
allmänhet och individer med särskilda behov i ditt land kan (och bör) inkluderas för att ge en 
bättre uppfattning om siffror.  

2.1.2. De första stegen i ditt land 

I denna del ska du inkludera de första stegen för migranter med särskilda behov, och återigen 
belysa situationen för migranter i allmänhet när det är relevant. Detta skulle vara insiktsfullt för 
att belysa deras största svårigheter (t.ex. att kontakta myndigheter om man är blind / döv). 

Denna del bör också innehålla den rättsliga ramen för migrationsfrågor i varje land och det 
juridiska / institutionella stöd som är tillgängligt för migranter med särskilda behov. 

2.1.3. Organisationer som arbetar med migranter med särskilda behov i ditt land 

Detta bör särskilt framhäva de organisationer som är involverade med migranter med särskilda 
behov, och det stöd som finns tillgängligt för dessa organisationer om möjligt. Om det är 
relevant, inkludera information om organisationer som arbetar med migranter i allmänhet för 
att jämföra. 

2.1.4 Efter permanent uppehållstillstånd i ditt land 

Inkludera här stegen för att anmäla dig till språkkurser och få tillgång till rådgivningstjänster. 

Denna del bör också innehålla en översikt över den rättsliga ramen i ditt land för migranter / 
migranter med särskilda behov efter att de fått permanent uppehållstillstånd. 

2.2. Nuvarande situation med tillgång och efterfrågan på språkstöd för personer med 
särskilda behov och rådgivningstjänster i ditt land 

2.2.1. Allmänna fakta 

Detta bör omfatta tillgången på program för språkinlärning och rådgivning som är 
skräddarsydd för behoven hos migranter med särskilda behov i partnerländerna. 
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Vänligen inkludera här också en del för tillgängligheten av digitala verktyg och E-lärande 
metoder för språkaktiviteter, rådgivningstjänster och integrationsprogram. Inkludera också e-
inlärningsmetoder som är lämpliga för särskilt personer med särskilda behov. 

2.2.2 Utbildares och rådgivares digitala färdigheter 

Vänligen inkludera här en allmän översikt över de digitala kompetensutbildarna och rådgivarna 
tenderar att ha i ditt land. Detta kommer att sammanställa de viktigaste resultaten / de 
viktigaste reflektionerna i intervjuerna / frågeformuläret på ett sammanfattat sätt. 

2.2.3. Utbildning för digitala verktyg för utbildare och rådgivare 

Vänligen inkludera här en allmän översikt över tillgänglig utbildning för utbildare och rådgivare 
för att lära sig hur man använder / anpassar digitala verktyg i sitt arbete. 

3. FAQ del 

Denna del kommer att innehålla vanligt delade problem / lösningar med möjlighet för externa 
läsare att dela sina erfarenheter. 

4. Slutsatser 

Huvudsakliga reflektioner som tagits fram under din forskning och de viktigaste slutsatserna du 
kom till.  

5. Referenser  
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Bilaga B – DPIP Frågeformulär  

(Varje land använde en översatt version.) 
 
Titel: Digitala färdigheter för undervisning och rådgivning  
Inledande frågor: 

1. I vilket land undervisar/arbetar du med migranter? (obligatorisk) 
• Val: Danmark/Tyskland/Italien/Sverige/Grekland/Annat 

2. Hur skulle du definiera dig själv? (obligatorisk) 
• Val: Språklärare/rådgivare I integrationsprogram/utbildare/rådgivare/jag arbetar med människor 

med speciella behov inom min profession/jag arbetar med migranter och integration inom min 
profession/ annat 

3. Är du medveten om språkinlärningsaktiviteter och/eller rådgivningstjänster som är skräddarsydda för att 
passa behoven hos deltagare med särskilda behov? (obligatorisk) 

• Ja/Nej 
4. Om jag på 3, Kan du ge några exempel på aktiviteter och/eller tjänster du känner till? 

• Fritext 
5. Är du medveten om språkinlärningsaktiviteter och/eller rådgivningstjänster som är skräddarsydda för 

behoven hos migranter med särskilda behov i ditt land? (obligatorisk) 
• Ja/Nej 

6. Om ja på 5, Kan du vänligen ge exempel på de aktiviteter och/eller tjänster du känner till? 
• Fritext 

7. Arbetar eller har du eller din organisation arbetat med elever med funktionsvariation? (obligatorisk) 
• Ja/Nej 

8. Om ja på 7, Vad anser du är deras behov och största utmaningar? 
• Fritext 

9. Om ja på 7, Hur tycker du om hur dessa behov och utmaningar ska hanteras? 
• Fritext 

10. Enligt dig, vilka är de huvudsakliga utmaningarna som utbildare och rådgivare står inför när de arbetar 
med digitala verktyg? Vilka möjliga lösningar tror du kan skapas för att underlätta och förbättra ditt/deras 
arbete? 

• Fritext 
11. Vilka tänkbara lösningar (möjligen digitala lösningar) tror du kan bidra till ökad inkludering hos stöd och 

integrationsprogram? 
• Fritext 

12. Känner du till något juridisk och/eller institutionellt stöd tillgängligt för migranter med funktionsvariation, 
särskilt i ditt land? 

• Ja/Nej 
13. Om ja på 12, Kan du nämna några?? 

• Fritext 
14. Hur bedömer du för närvarande din digitala kompetens? (Tilldela dig själv en kompetensnivå från A1 till C2, 

där A1 är den lägsta och C2 den högsta nivån). (obligatorisk) 
• A1: Nykomling/A2: Utforskare/B1: Integrerar det som finns/B2: Expert/C1: Ledare/C2: Pioneer 

 
Frågor om digitala resurser: 

15. Vad stämmer bäst överens med dig när du behöver välja/utveckla material för dina 
elever/rådgivningsdeltagare? (obligatorisk) 

• Jag använder sällan elektroniska plattformar för att välja och använda resurser. 
• Jag har förmågan att söka, välja och använda digitala resurser 
• Jag vet hur jag skapar ett eget grundläggande digitalt material, men inte så mycket mera (Word, 

Excel, Google Docs, Google Sheets, PowerPoint, etc.) 
• Jag kan skapa och anpassa olika typer av källor 
• Jag har förmågan att skapa och anpassa komplexa interaktiva digitala resurser (t.ex. wikier, 

bloggar, spel, appar, visualiseringar. 
• Jag vet inte hur man hittar gratis bilder/figurer för att använda det i mitt egna digitala material 
• Jag vet hur man söker efter gratis bilder/figurer som kan ingå i mitt egna digitala material 
• Jag lagrar inte personuppgifter elektroniskt 
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• Jag vet hur jag skyddar vissa elektroniska uppgifter. 
• Jag vet hur jag skyddar känsligt innehåll (t.ex. elevers prov och personlig information) samt hur jag 

ger filer och mappar lösenord. 
• Jag vet hur man skyddar personuppgifter elektroniskt, såsom genom att kombinera lösenord som 

är svåra att gissa med kryptering och frekventa programuppdateringar. 
 
Frågor om undervisning och lärande: 

16. Vad stämmer bäst överens med dig vid de tillfällen du använder digitala material med dina elever/vid 
rådgivning? (obligatorisk) 

• Jag använder sällan eller inte alls digitala resurser/teknik i klassen 
• Jag vet hur man använder grundläggande digitala verktyg (t.ex. digitala whiteboards och/eller 

datorer) 
• Jag kan använda en mängd olika digitala verktyg 
• Jag har förmågan att stärka elevernas framsteg, kommunikation och social interaktion mellan 

varandra 
• Jag har förmågan att experimentera och utveckla nya format och pedagogiska metoder för 

undervisning 
• Jag använder sällan eller inte alls digitala resurser/teknik för att kommunicera med eleverna 
• Jag kan använda digital teknik för att kommunicera med elever och ge dem feedback 
• Jag vet hur jag kan överblicka och analysera elevers onlineaktiviter 
• Jag vet hur jag kan använda digital teknik för att främja grupparbete och uppgifter där eleverna 

ska samarbeta 
• Jag kan designa och implementera samarbetsaktiviteter, där digital teknik används av eleverna 

för att skapa gemensam kunskapsinlärning 
• Jag har förmågan att använda digital teknik för när elever bedömer annan elev och som ett stöd 

för samarbete, kontroll av tankar, känslor och beteende mot önskat mål, “peer-to-peer lärande” 
och inkludering. 

• Jag använder digital teknik för att uppfinna nya sätt för att skapa gemensamt lärande 
• Jag överväger sällan eller inte alls hur elever/deltagare i rådgivning kan använda digital teknik i 

aktiviteter där de lär sig att kontrollera tankar, känslor och beteende för att nå ett framtida mål. 
• Jag kan använda digital teknik för att främja mina elevers framsteg gällande sin kontroll av tankar, 

känslor och beteende mot ett framtida mål 
• Jag har förmågan att utveckla nya digitala format och/eller pedagogiska metoder för att främja 

självständigt lärande. 
 

Frågor om bedömning: 
17. Vad stämmer bäst in på dig när du använder digitalt material för att bedöma eller kontrollera framstegen 

hos dina elever/rådgivningsaktiviteter? (obligatorisk) 
• Jag kontrollerar inte elevernas framsteg med digitala resurser 
• Jag vet hur man använder några digitala verktyg för att bedöma framsteg (t.ex. frågesport, spel) 
• Jag har förmågan att använda specifika digitala tekniker (t.ex. appar, datorprogram, spel) för att 

skapa bedömning som passar varje individs behov. 
• Jag vet hur jag använder och anpassar digital teknik för att bedöma elevernas framsteg 
• Jag är inte medveten om tillgängliga digitala verktyg som kan användas för att kontrollera och 

förstå framsteg gällande lärande. 
• Jag kan använda digitala verktyg för att bedöma och få överblick över framsteg samt för att ge 

individuellt stöd 
• Jag är inte medveten om tillgängliga digitala verktyg som kan användas för att ge feedback om 

framsteg gällande lärande. 
• Jag har förmågan att använda digital teknik för att få en översikt över elevernas framsteg och 

använder sedan denna för att ge feedback och råd. 
• Jag har förmågan att ge personlig feedback och erbjuda olika typer av skräddarsytt stöd för varje 

individs behov, baserat på den data som skapats av den digitala tekniken som används. 
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Frågor om stöttning av elever: 
18. Vad stämmer bäst överens med dig gällande de tillfällen då du måste använda digitalt material i dina 

uppgifter och i anpassat lärande? (obligatorisk) 
• Jag är rädd för att digital teknik kan bidra till ökade klyftor mellan elever samt öka ojämlikheten 

gällande tillgången till inlärningsmöjligheter. 
• Jag är medveten om att digital teknik kan hindra eller förbättra tillgängligheten, samt hjälpa till att 

anpassa uppgifter för att minimera svårigheter. 
• Jag använder digital teknik och strategier, såsom tekniker som hjälper till att assistera, för att skapa 

ökad tillgänglighet 
• För att skapa lika tillgång och inkludering i digital utbildning reflekterar, diskuterar, omformar och 

förnyar jag gärna strategier.  
• Jag vet inte hur digital teknik kan hjälpa mig att skapa eget personligt lärande. 
• I miljön där jag arbetar är alla individer skyldiga att göra samma aktiviteter, oavsett nivå 
• Jag är medveten om att digital teknik kan uppmuntra differentiering och personalisering, såsom 

genom att tillhandahålla aktiviteter baserade på varje individs behov. 
• Jag vet hur jag väljer och använder olika inlärningsaktiviteter, t.ex. frågesporter eller spel som gör 

det möjligt för elever att fortsätta i olika hastigheter (beroende på hur deras behov och 
lärandeprocess sker). 

• Jag har förmåga att reflektera över, diskutera, omdesigna och förnya pedagogiska strategier för 
att göra utbildning och integrationsaktiviteter mer individanpassad genom användning av digital 
teknik. 

• Jag använder aldrig eller väldigt sällan digital teknik för att motivera eller engagera elever 
• Jag har förmågan att använda digitala inlärningsaktiviteter som motiverar och engagerar 
• Jag har förmågan att använda en rad digitala tekniker för att på detta vis skapa en relevant, rik 

och effektiv digital inlärningsmiljö 
• Jag har förmågan att reflektera, diskutera, omdesigna och skapa strategier för pedagogik och 

integration för att aktivt engagera elever. 
 
Tack för dina svar! Vi uppskattar din tid och ditt deltagande i vår undersökning! Vill du ha uppdateringar om 
projektet och/eller är intresserade av att delta i dess senare skeden, vänligen ange ditt namn och e-post här. 
 

19. Namn 
• Fritext 

20. E-mail 
• Fritext 

21. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med ditt samtycke. Deltagandet i detta 
frågeformulär är helt frivilligt. Dina uppgifter kommer att användas i enlighet med bestämmelserna i 
Dataskyddsförordningen (GDPR). Ger du ditt samtycke? 

• Ja/Nej 
 
Slutet på frågeformuläret 
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