
Vad säger elever med 
funktionsnedsättning?

Om trygghet, studiero och motivation



Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM arbetar för att 

barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få 

förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i 

specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Stödet vi erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers 

arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens vi 

erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna 

resurser.

www.spsm.se



Specialskolor

www.spsm.se



För elev med grav 
språkstörning

Hällsboskolan Kungsholmen, 

Hällsboskolan Mälarhöjden och 

Hällsboskolan Umeå är för elever 

med grav språkstörning. 

Alla tre skolor tar emot elever från 

hela landet och erbjuder en 

anpassad lärmiljö med personal 

med specialkompetens.



Rättighetsarbete, barnombud och samordnare 
för barnpanel  

• Barnombud för elever inom specialskolan

• Att vara en trygg person för elever att vända sig till för att få råd och stöd vid behov 

• Att stärka elever till att vara medvetna om sina rättigheter, våga uttrycka sina åsikter

• Att stärka ungdomsperspektivet – ungdomsnätverket  

• Samordnare för barnpanel - att tillföra aktuell kunskap ur ett 

barnperspektiv 

• Ta reda på vad barn och unga med funktionsnedsättning tycker i olika frågor

• Fråga barn och unga vid prövning av barnets bästa
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Vad säger eleverna?

SPSM:s Barnpanelsrapport 

Vad säger elever med funktionsnedsättning om 

trygghet, studiero och studiemotivation?

• Rapporten bygger på intervjuer med 31 elever 

med funktionsnedsättning. 

*Myndighetens Barnpanelsrapport 2019: www.spsm.se/webbutiken.



Nuläge för barn och elever 
med funktionsnedsättning

Exempel från undersökningar och rapporter:

• Elever med funktionsnedsättning trivs sämre 

än andra elever i skolan. 

• Utbildningsnivån är lägre än för övriga 

befolkningen. 

• I alla skolformer visar statistik att elever med 

funktionsnedsättning i högre grad är utsatta för 

mobbning och kränkningar.

*Myndighetens rapport Villkor för utbildning: www.spsm.se/webbutiken.



Film Albert



Eleverna efterfrågar 
fler närvarande vuxna som 
har tid att stödja
• Eleverna efterlyser lärare som har tid att 

lyssna, förklara och stödja. Helst borde det 

finnas fler lärare i klassrummet.

• Eleverna lyfter fram vikten av att vuxna finns 

där eleverna är, att det finns vuxna att prata 

med och att det finns vuxna som reagerar och 

agerar när en elev är utsatt eller kränkt. 

*Myndighetens Barnpanelsrapport 2019: www.spsm.se/webbutiken.



Trygghet

Vuxna som agerar när en elev är 

utsatt eller kränkt

Raster med olika aktiviteter, där 

vuxna finns med

Närvarande vuxna som man kan 

prata med

Tillåtande klimat, det ska vara 

okey att ställa ”dumma” frågor

Att på olika sätt skapa gemenskap

Att bli erkänd för den man är



Studiero

Lugn och ro i klassrummet.

Att lärare har tid och kan förklara 

uppgiften tydligt. 

Kortare arbetspass och möjlighet 

till rörelse. 

Flexibla lösningar, verksamheter 

som stödjer, flera rum och mindre 

grupper.

• *Myndighetens Barnpanelsrapport 2019: 

www.spsm.se/webbutiken.



Studiemotivation

Att lärare har tid att förklara

När man förstår varför 

Att jobba med en kompis

Undvika situationer som skapar 

stress

Anpassningar när det behövs

Att skolan har verksamheter dit 

man kan gå och få individuell hjälp



”Ibland är det ord som jag inte kan, när dom använder svårare 

ord under genomgången, är det svårt att förstå. Jag vill inte fråga 

heller….. det blir fel ibland. Det är lättare när min resurs är med 

då förstår jag bättre, men inte allt”                                                                            

Valter

”Jag tycker att idrottslektionerna kunde vara lite mer anpassade 

utifrån min funktionsnedsättning. Göra lite mer lekar det är lättare 

för mig, liksom att kunna vara med. För oftast är det bollekar eller 

bollspel..”

Sara



Att lyssna på eleverna

– Om du fick bestämma, om du var 

utbildningsminister, vad skulle du 

bestämma då? 

– Det är väl att lära sig lyssna mer på vad 

elever säger. För det har hänt mig många 

gånger att de inte lyssnar på vad jag 

säger. Men att fråga oss elever…för de 

tror att de vet mer än vad vi gör. Fast det 

är egentligen vi själva som vet hur allting 

är och hur det fungerar för oss. 

Elsa 



Vänta inte – använd oss! 

www.spsm.se

Telefon 010 473 50 00

Texttelefon 010 473 68 00

När du vill ha regelbunden information 

• Följ oss i sociala medier. 

• Prenumerera på nyhetsbrev och vår tidning 

Lika värde. 

• www.spsm.se/foljoss


