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InsatserAgenda➢ Rättighetsperspektivet

➢ IPSU – Individuellt pedagogiskt stöd i 

arbetsförmedlingens utbildningar

➢ SPS – Särskilt pedagogiskt stöd i Yrkeshögskola

Agenda



InsatserAgenda
Rättighetsperspektivet

➢ FN´s konvention om mänskliga rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning

➢ Diskrimineringslagen

➢ Förordningen om statliga myndigheters ansvar för 

genomförandet av funktionshinderspolitiken.  
Förordning (2014:135)

Rättighetsperspektivet



IPSU
individuellt 

pedagogiskt stöd 

i utbildning

IPSU -



Vem kan gå en utbildning med individuellt stöd?

• Du ska vara inskriven på 
Arbetsförmedlingen

• Du ska ha intyg för din 
funktionsnedsättning

• Det är Arbetsförmedlingen som beslutar 
om stöd

• När beslut är taget så anvisas du till Iris 
eller annan aktör

IPSU - Iris

IPSU - Arbetsförmedlingen

https://www.iris.se/utbildning/individuellt-pedagogiskt-stod-vid-utbildning-ipsu/#om-tjansten
https://arbetsformedlingen.se/om-oss/for-leverantorer/vara-tjanster/individuellt-pedagogiskt-stod-vid-utbildning


Utbildningar som Arbetsförmedlingen erbjuder

➢ Förberedande utbildningar (FUB)

➢ Arbetsmarknadsutbildningar

➢ Folkhögskolesatsningen

➢ Yrkes- och studieförberedande moduler 

(YSM)

➢ Utbildningar förlagda till 

kriminalvårdsanstalter

Hitta en arbetsmarknadsutbildning - AF

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-o/arbetsmarknadsutbildning/hitta-arbetsmarknadsutbildning/yrkesomraden


Steg 1 – Kartläggning 

➢ Tillsammans med eleven tar vi reda på 

behovet av stöd

➢ Hjälpmedel - tekniska verktyg

➢ Analys av utbildning

InsatserIris

Steg 2 – Utbildning 

➢ Eleven träffar sin personliga stödpedagog



Exempel på pedagogiskt stöd

➢ Struktur och planering

➢ Stöd i att prioritera

➢ Skapa ordning & reda

➢ Påminnelser

➢ Förenkla instruktioner i en uppgift

➢ Förenkla kurslitteratur

➢ Stöd i kommunikation med lärare

➢ Support på hjälpmedel

Förstärk det som fungerar.

När det inte fungerar - prova nya strategier 

eller kompensera för svårigheten



Hjälpmedel och tekniska verktyg
Talsyntes
TorTalk – Uppläsning, OCR, ordprediktion

Inbyggd talsyntes

Andra kompenserande programvaror
Rättstavningsprogram

Ordböcker

Ordprediktion

Anteckningsstöd
Smartpen, diktafon, iPad/Smartphone

Påminnelsestöd
Smartphone, appar, kalender

Övrigt
Brusreducerande hörlurar

Visuell brusreducering

Tor Talk Claro Read Stava Rex SpellRight



SPS
Särskilt pedagogiskt stöd

i Yrkeshögskole-utbildning

SPS -



Vem kan få SPS i YH-utbildning? 

➢ Du ska ha intyg för din funktionsnedsättning

➢ Kartläggning + ansökan

➢ Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) som 
beslutar om stöd

➢ 1 - 2 tim/v – på distans

💡 Skolan är skyldig att informera om SPS 

Iris
är konsult



Mål med SPS:

SPS i Yrkeshögskola – Iris

Faktablad – SPS för dig som studerar (MYH)

”Att den studerande ska få 

förutsättningar att komma i en 

jämförbar situation med studerande 

utan funktionsnedsättning”

https://www.iris.se/utbildning/sarskilt-pedagogiskt-stod-vid-yrkeshogskoleutbildning-sps-yh/
https://www.myh.se/yrkeshogskolan/for-utbildningsanordare/sarskilt-pedagogiskt-stod-sps


Exempel på distansstöd med mentor:

• Studietekniksutbildning

• Support på hjälpmedel

• Struktur, planering och prioritering

• Hjälp att förstå, bolla och diskutera 

uppgifter

• Stöd med vad som förväntas i en 

uppgift

• Stöd i skrivprocesser



SPS – Särskilt pedagogiskt stöd i YH

YH-anordnare

Anteckningsstöd
från medstuderande

Anpassade 

examinationer

Inläst 

litteratur

Teckenspråkstolkning

Skrivtolk
Studietekniska 

hjälpmedel

TorTalk
kostnadsfritt

Utökad lärartid

Mentorstöd
på distans

Mentorstöd
medstuderande

Iris



➢ Under 2021 har drygt 200 elever har fått stöd via Iris

➢ SPS - Nästan 90% har en anställning efter YH-utbildning.

IPSU och SPS

”Tänk om jag hade fått det här stödet i gymnasiet”

”Med rätt hjälpmedel och stöd så är man inte så dum trots allt.”

”Blev väldigt positivt överraskad över att man kan få så mycket 

stöd och hjälp. Betyder mycket.”

Iris



Tack!
evalena.habel@irisgruppen.se
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