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Sammanfattning

I den här rapporten sammanställer vi resultat från olika rapporter 
och undersökningar, främst publicerade av statliga myndigheter, som 
relaterar till likvärdig utbildning. 

De områden som vi har valt att särskilt belysa i denna rapport 
är skolans organisering, extra anpassningar och särskilt stöd samt 
elevhälsoarbete. Rapporten ska ses och läsas som en orientering 
som visar på tendenser och möjliga utvecklingsbehov inom dessa tre 
områden. 

På en generell nivå finns det indikationer på att förskolor och 
skolor behöver utveckla sin organisering och stärka arbetet med 
systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsoarbete och jämställdhetsarbete. 
Arbetet med ökad tillgänglighet och delaktighet för barn, elever och 
vuxenstuderande med funktionsnedsättning behöver också stärkas.

Det finns rapportering som visar att det kan finnas utmaningar för 
skolor att samordna arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 
och att vissa delar får för lite utrymme. Till exempel kan det vara 
svårt för elever, samt vårdnadshavare till elever som är under 18 år, 
att vara delaktiga och få möjlighet att påverka utformandet av extra 
anpassningar och särskilt stöd. Det kan också vara svårt för skolor 
att få till den uppföljning och utvärdering av stödet som ska ske 
kontinuerligt. 

Ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete är en central 
fråga för hela utbildningssystemet, samt för alla professioner som 
leder och arbetar i skola. Välbefinnande och trygghet är viktiga 
utgångs punkter som behöver vara på plats för att varje enskild indi
vid ska få förutsättningar att nå kunskapskraven och ha tillräckliga 
kunskaper för att klara framtida studier och arbetsliv. Inom ramen 
för detta arbete behövs också en fortsatt kunskapsutveckling inom 
skolan kring olika funktionsnedsättningar och dess pedagogiska 
konsekvenser.

Utifrån den kunskap som vi har tagit del av under arbetet med 
den här sammanställningen är det tydligt att gruppen barn och unga 
med funktionsnedsättning är en av de grupper som ställs inför de 
största utmaningarna i skolan, både när det gäller kunskapsutveck
ling och sociala relationer. Därför är det av största vikt att fortsätta 
utveckla en skola som erbjuder goda förutsättningar för hälsa och 
utbildning, oavsett funktionsförmåga.
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År 2017 publicerade Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)  
en rapport som kartlade de villkor för utbildning som barn, elever 
och vuxenstuderande med funktionsnedsättning möter i förskola, 
skola och vuxenutbildning.1 I den här rapporten gör vi återigen  
nedslag i rapporteringen gällande utbildningssituationen, främst  
för barn och elever med funktionsnedsättningar. Vi fokuserar på  
tre olika områden: 

• Organisering av skolan

• Extra anpassningar och särskilt stöd

• Elevhälsoarbete

Varje område ringar in utmaningar som på olika sätt kan relateras 
till utbildning och lärmiljö för barn och unga med funktionsnedsätt
ning. Utmaningarna speglar också dessa individers möjligheter till 
en likvärdig utbildning av god kvalitet, i en trygg miljö, samt vilka 
konsekvenserna kan bli om de inte får tillgång till detta. 

Underlaget till rapporten består av myndighetsrapportering under 
åren 2017–2021. Rapporten gör inte anspråk på att belysa all rap
portering från myndigheter under denna tidsperiod, utan ska läsas 
som en orienterande sammanställning som visar på tendenser och 
möjliga utvecklingsbehov. 

1  Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2017.

Inledning
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Inom området har vi gått igenom rapporter från Skolverket och 
granskningar från Skolinspektionen under år 2017−2021, som berör 
barn och elever med funktionsnedsättning. 

2  Skolverket, 2020. 
3  Granskningen ska tolkas i ljuset av den då pågående pandemin.

Inkluderande lärmiljö

Många skolhuvudmän strävar efter att erbjuda en inkluderande lär
miljö. Trots det finns, enligt Skolverket, många skolhuvudmän som 
inte skapar tillräckliga förutsättningar för att lärmiljön, som ett led 
i inkluderande lärmiljö, är pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig 
för elever med funktionsnedsättning.2 Den bedömning som Skol
verket lägger fram i sin rapportering är att huvudmännen inte i till
räckligt hög grad styr och följer upp hur skolsituationen fungerar för 
elever med funktionsnedsättning och att funktionshinder perspektivet 
många gånger saknas i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Delaktighet och tillgänglighet är delar i en inkluderande lärmiljö. 
För att de ska fungera har samverkan en avgörande betydelse. Här 
är det viktigt att organisering av skolan bygger på samverkan mellan 
skolans olika professioner. I skolans utvecklingsarbete bör också 
elevernas synpunkter och erfarenheter bli hörda och tillvaratagna. 
Än så länge vet vi förhållandevis lite om hur elevernas perspektiv 
blir inkluderade i skolors utvecklingsarbete eftersom det finns lite 
rapport ering om hur elevers egna röster påverkar utvecklingsarbetet.

Rektors arbete med att fördela resurser
En granskning av Skolinspektionen, publicerad 2021 och baserad 
på ett urval av grundskolor, undersöker i vilken omfattning rek
torer skaffar sig kunskap om resultatskillnader mellan klasser.3 
Granskningen fokuserar också på i vilken utsträckning upptäckta 
resultatskillnader mellan klasser leder till ett undersökande av vilka 
tänkbara orsaker som kan ligga till grund för skillnaderna. Gransk
ningen innefattade också i vilken utsträckning rektorer genomför 
organisatoriska och lärarstödjande insatser i syfte att främja goda 
studieresultat för alla elever, oavsett vilken klass de går i. Dessutom 
gjordes en kartläggning av vilka principer som gäller när klasser sätts 

Organisering  
av skolan
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samman, samt om det finns någon skillnad i hur behöriga och obe
höriga lärare används i undervisningen.4 

Granskningen visade att det var ovanligt att rektorer drev ett 
systematiskt arbete där resultatskillnader mellan klasser blev synlig
gjorda och undersökta.5 Flera av de besökta skolorna, inom ramen 
för granskningen, gör insatser för att förbättra situationen i vissa 
klasser och för enskilda elever när det gäller till exempel studiero 
eller särskilt stöd. Det är däremot mer ovanligt att rektorerna använ
der sig av information och fördjupad kunskap om vad som påverkar 
klassernas aggregerade resultat när stöd till lärare utformas. Av den 
anledningen blir valet av insatser sällan framtagna med utgångs
punkt i resultatskillnader mellan vissa klasser. Stödet blir i stället 
ofta generellt eller utformat på samma sätt till alla.6 Här finns en 
utmaning för rektorer att mer fördjupat undersöka resultatskillnader 
i olika klasser och utveckla anpassat stöd till lärare i olika klasser. 

4  Skolinspektionen, 2021a. 
5  Skolinspektionen, 2021a.
6  Skolinspektionen, 2021a.
7  Skolinspektionen, 2021b.
8  Skolinspektionen, 2021b.

Skolhuvudmäns kompensatoriska  
resursfördelning
Skolinspektionen har även granskat skolhuvudmäns kompensatoriska 
resursfördelning.7 De flesta huvudmän satte in kompensatoriska 
åtgärder när de såg behov av att stärka skolor. Det kan till exempel 
handla om statsbidrag använda för att stärka likvärdigheten eller 
att elevhälsan utökades i vissa skolor. Men vissa huvudmän behöver 
utveckla det systematiska arbetet kring kompensatoriska åtgärder. 
De hade bland annat inte genomfört en tillräcklig analys av vilka 
åtgärder som bäst skulle leda till förbättring för eleverna. I stället 
hade åtgärder satts in enbart utifrån en dialog mellan huvudman 
och rektor. Det förekommer också att kompensatoriska åtgärder 
gjorts generellt inom viktiga områden såsom språkutveckling, hälso
främjande arbete, informations och kommunikationsteknik (IKT) 
och värdegrundsarbete. Eftersom insatserna inte riktats till skolor 
utifrån skolornas behov kan de dock inte fullt ut sägas ha fungerat 
kompensatoriskt. Allra vanligast bland de granskade huvudmännen 
var att det saknades en systematisk uppföljning av hur träffsäkra  
de kompensatoriska åtgärderna varit.8 

Stor kvalitetsmässig spännvidd  
i grundsärskolans undervisning 
I en granskning gjord av Skolinspektionen, om kvaliteten i under
visningen i grundsärskolan riktat mot hur skolorna arbetar för att 
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främja elevernas kunskapsutveckling med fokus på årskurserna 6–9, 
har myndigheten besökt 30 grundsärskolor.9

Sammantaget visar granskningens resultat att det finns en stor 
kvalitetsmässig spännvidd bland de granskade skolorna och att per
sonalens kompetens och de förutsättningar rektorn ger för planering 
och samverkan är faktorer som har stor påverkan på undervisning
ens kvalitet. För att de individuella utvecklingsplanerna ska fungera 
som avsett behöver därför arbetet med dem utvecklas ytterligare.10 

9  Skolinspektionen, 2020.
10  Skolinspektionen, 2020.
11  Skolinspektionen, 2018a.
12  Skolinspektionen, 2018a.
13  SOU 2021:89 (a), s. 38–39.

Samverkan har en avgörande betydelse 

I Skolinspektionens årsrapport för 2017 pekar myndigheten på 
att samverkan har en avgörande betydelse för att säkra elevernas 
rätt till utbildning.11 Flera granskningar under året berörde delvis 
skilda elevgrupper. För att möta de här elevernas behov i under
visningen krävs samverkan såväl inom den egna skolan som mellan 
skolan och andra aktörer, till exempel vård och behandlingshem. 
Då särskilt stöd inte fungerar beror det många gånger på en oklar 
ansvars fördelning mellan lärare, rektor och elevhälsa samt otyd
liga rutiner, ibland med hänvisning till resursbrist.12 Här finns en 
utmaning för skolornas verksamhet och rektorns styrning och 
ledning att utveckla en inre organisation med strukturer och rutiner 
för samverkan, såväl lärare emellan som mellan lärare och annan 
personal på skolan. 

Organisering i skolan under Covid-19 

Redan innan pandemin fanns det skillnader i undervisningskvalitet 
och i skolresultat mellan olika skolor och olika grupper av unga. 
Dessa skillnader har till viss del blivit större under pandemin. 
Distans undervisningen har passat vissa, men långt ifrån alla. 

”Våren 2020 blev särskilt kaotisk för gymnasieungdomar med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Likvärdig heten i den 
svenska skolan har därmed blivit sämre  under pandemin. De 
undersökningar och uppföljningar som gjorts i Sverige indikerar 
att stress och oro hos  elever och studenter har ökat under den tid 
som undervisning har bedrivits på distans, särskilt hos gymnasie
elever. Det finns dock ännu ingen entydig bild, vare sig i svenska 
eller internationella undersökningar, om de stängda skolorna 
under pandemin har bidragit till en ökad psykisk ohälsa hos 
ungdomar”.13



SPSM  Utmaningar på vägen mot en likvärdig utbildning Organisering av skolan  9

Coronakommissionen rapporterar i sitt delbetänkande att det, 
i den internationella rapportering som kommissionen tagit del av, 
främst är de elever som redan är sårbara och de som inte är digitalt 
delaktiga som har blivit mest påverkade. Det handlar om elever 
eller studenter som en funktionsnedsättning, har språksvårigheter, 
befinner sig i en socioekonomiskt utsatt situation, saknar tillgång till 
funktionell uppkoppling eller annan digital utrustning, samt de som 
inte kan få tillräckligt stöd i hemmet.14 

Skolinspektionen uppger i sin granskning av 2020 att pandemin 
har påverkat såväl grundskolans möjligheter att identifiera elevers 
behov av stöd, som möjligheterna att erbjuda elever de extra anpass
ningar och särskilt stöd som de normalt sett ges.15 Huvudorsaken 
uppgavs vara personalfrånvaro bland lärare, elevhälsopersonal och 
annan personal som arbetar med stödinsatser för elever. Flera skol
huvudmän berättade också att det var en utmaning att identifiera 
stödbehov och erbjuda tillräckliga stödinsatser av god kvalitet för 
elever som de valt att erbjuda möjlighet att följa grundskolans under
visning på distans. Den gruppen av elever minskade dock över tid. 
Oro fanns för elever som redan innan pandemin hade hög frånvaro. 
För dessa uppgav många huvudmän att de vidtagit särskilda åtgär
der. Det handlade framför allt om att de i högre utsträckning erbjudit 
olika stödinsatser utanför skoltid, exempelvis under lov.16

Stöd har getts på delvis nya sätt, exempelvis har specialpedagoger 
och, eller speciallärare undervisat via digital länk. Det finns dock 
grundskolelever som varit särskilt svåra att tillhandahålla stöd till 
under pandemin. Det handlar bland annat om elever som varit 
hemma med lindriga symtom eller stor oro för pandemin. Det har 
förekommit att de har fått möjlighet att följa undervisningen på 
distans i stället för att vara helt frånvarande. En annan elevgrupp 
som har blivit identifierade som särskilt svår att tillhandahålla stöd 
till var elever som är beroende av en förtroendefull relation med viss 
personal och, eller som har stor oro kring förändringar i övrigt.17

Gymnasieskolornas stöd till elever har enligt intervjuade rektorer 
fungerat väl och fortgått på samma sätt som före distansundervisning 
infördes. Elever har dock berättat att stödet från skolan var bättre 
under hösten 2020 när de var i skolan än under vårens distansunder
visning 2021. Det finns elever med behov av stöd eller extra anpass
ningar som uppges ha hanterat distansundervisning bättre än klass
rumsundervisning tack vare att de fått studiero. Stödinsatserna under 
gymnasieskolans distansundervisning har handlat om att elever fått 
komma till skolan för att få hjälp med rutiner, struktur och möjlighet 
till enskild undervisning av lärare och specialpedagoger. Extra under
visning och tillgång till digitalt inspelade lektioner har gett elever 
möjlighet att repetera och förstå.18

I Skolinspektionens slutrapport om fjärr och distansundervis
ningens konsekvenser skriver de att övergången till fjärr och dis

14  SOU 2021:89 (b), s. 690.
15  Skolinspektionen, 2021a.
16  Skolinspektionen, 2021a.
17  Skolinspektionen, 2021a.
18  Skolinspektionen, 2021a.
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tansundervisning under Covid19 gav vissa elever större flexibilitet 
och bättre förutsättningar men att merparten av eleverna fick sämre 
förutsättningar såsom:

• mindre aktivitet och delaktighet i lektionerna, 

• sämre tillgång till stöd och stimulans, 

• sämre studiemotivation och studiefokus, 

• samt mindre färdighetsträning och sämre möjlighet till träning 
i autentiska situationer.19

Distansundervisningen har, för vissa utbildningsformer under vissa 
perioder, också synliggjort viktiga funktioner som skolan har, ut
över undervisning i elevernas liv. Dessa funktioner är bland annat 
vardags struktur och social samvaro. När skolan fungerar ”är den en 
central friskfaktor i elevernas liv – det är där de träffar jämnåriga och 
har positiva och stödjande relationer med vuxna utanför familjen.”20 
Skol inspektionen tydliggör också att de förändrade undervisnings
former som i vissa fall krävts under Covid19 har accentuerat betyd
else och effekt av tidigare kända svagheter i skolsystemet, så som:

• olikvärdighet,

• svag förmåga att kompensera för  
elevers olika förutsättningar och behov,

• begränsat elevperspektiv,

• reaktivt stödarbete, och

• begränsad kunskapsöverföring  
mellan  skolformer och huvudmän.21

Dessa lärdomar skrivs fram som betydelsefulla i arbetet med kom
mande utveckling av förutsättningar så skolan kan bli bättre rustad 
att möta utmaningar gällande kunskapsutveckling och hälsa. 

19  Skolinspektionen, 2021c.
20  Skolinspektionen, 2021c, s. 66.
21  Skolinspektionen, 2021c, s. 67.
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Inom området extra anpassningar och särskilt stöd har vi främst  
gått igenom rapporter från Skolverket, samt granskningar från Skol
inspektionen under åren 2017−2021, som berör barn och elever med 
funktionsnedsättning samt skolors arbete med extra anpassningar 
och särskilt stöd. 

22  Skolverket, 2019a.
23  Skolverket, 2019a.
24  Skolverket, 2019a.
25  Skolverket, 2019a.

Elevers upplevelse av stöd i skolan

Drygt sex av tio yngre elever uppger att deras lärare ofta eller alltid 
stödjer och uppmuntrar dem.22 Det är en ökning jämfört med 2015 
års undersökning. Samtidigt upplever nästan en av tio att de sällan 
eller aldrig får stöd och uppmuntran från sin lärare.23 Av de äldre 
eleverna upplever fler, över sju av tio, att de flesta eller alla lärare ger 
dem det stöd och den hjälp de behöver i skolarbetet. Andelen elever 
i årskurs 7–9 som svarar att det finns bra möjligheter att få extra 
stöd och hjälp har dock minskat jämfört med 2015.24

I samma undersökning anser nio av tio lärare att de har kunskap 
och kompetens att upptäcka elever i behov av extra anpassningar 
eller särskilt stöd.25 Drygt tre av tio lärare svarar att tillgången till 
special pedagoger är ganska eller mycket dålig, motsvarande tillgång 
till special lärare är fyra av tio. Mellan sex och sju av tio lärare anser 
att de har tillräcklig kunskap och kompetens för att stödja elever i 
behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och ungefär hälften 
svarar att skolan lyckas ge extra stimulans till särskilt duktiga elever. 

Elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
I Skolverkets attitydundersökning är elevgruppen uppdelad på ålder 
och kön. Därför finns ingen statistik från Skolverket om gruppen 
elever med funktionsnedsättning och hur de upplever sin situation 
i skolan, eller hur lärare upplever att de kan ge stöd till gruppen  
elever med funktionsnedsättning.

Mellan fem och sju procent av eleverna i den svenska skolan 
uppskattas ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf), det 

Extra anpassningar  
och särskilt stöd
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vill säga adhd, add, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom eller 
språkstörning. Om elever med liknande svårigheter, men som inte 
uppfyller kraven för någon diagnos, skulle räknas in blir andelen 
ännu större.26 

I den skolenkät som Riksförbundet Attention har genomfört 
framkommer en stor oro kring skolsituationen för dessa målgrupper 
bland deras vårdnadshavare. Attention redovisar också att allt fler 
orosanmälningar till socialtjänsten läggs ned då problemen många 
gånger finns i skola och förskola snarare än i hemmiljön.27

I Skolinspektionens granskning av hur lärare skapar förutsätt
ningar för delaktighet i undervisningssituationen för alla elever 
synliggörs just elever med npf.28 Granskningen visar att när lärare 
har fokus på, och särskilt främjar, en aspekt av delaktighet utan 
en förståelse för helheten, riskerar det att få till följd att elevers 
möjlighet till full delaktighet blir begränsad. Detta samtidigt som 
de anpassningar och prioriteringar som lärare gör är av särskild 
stor betydelse för  vissa elevers möjlighet till delaktighet, däribland 
elever med npf. När under visningen inte ger goda förutsättningar för 
delaktighet visar granskningen att det ofta får större konsekvenser 
för elever med npf än för andra elever. Samtidigt visar granskningen 
att det på en del skolor sker ett arbete utifrån kontinuerliga samtal 
med elever med npf, som delvis kan ge de eleverna bättre förutsätt
ningar för del aktig het i form av inflytande över sin lärandesituation 
i jämförelse med andra elever i klassen.

26  Riksförbundet Attention, 2021.
27  Riksförbundet Attention, 2020.
28  Skolinspektionen, 2018b.
29  Skolverket, 2017.
30  Skolverket, 2020.

Stödet kommer in sent

I Skolverkets lägesbedömning från 2017 skriver författarna att 
 skolor verkar ha sakkunskapen att upptäcka vilka elever som har 
behov av särskilt stöd, men trots det verkar det som att stödet ofta 
kommer in sent, eller uteblir. Statistiken visar att andelen elever  
med särskilt stöd är som högst i grundskolans senare årskurser.29

Generellt sett får elever särskilt stöd sent under skolgången, det  
är dock inte klarlagt varför andelen elever med åtgärdsprogram ökar 
under grundskolans senare år. Det kan bero på att många skolor först 
arbetar med extra anpassningar inom ordinarie undervisning. Trenden 
att fler elever får särskilt stöd först i de senare årskurserna har sett 
likadan ut sedan 2012 då Skolverket började samla in statistik.30 

När Skolverket har analyserat elevernas betyg i årskurs 6 och 9 
och i vilken utsträckning de fått särskilt stöd, framkommer det att 
drygt hälften av de elever som saknar godkända betyg i flera ämnen 
i årskurs 6 och 9 har fått särskilt stöd i högstadiet. En slutsats är att 
många elever som kan ha behövt särskilt stöd för att nå godkända 
betyg i ett eller flera ämnen inte har fått detta. Det är dock också så 
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att många elever som har fått särskilt stöd ändå inte når godkända 
betyg i alla ämnen.31 Arbetet med att identifiera och erbjuda adekvat 
individuellt stöd till enskilda elever är fortfarande en utmaning för 
många skolor. 

31  Skolverket, 2020, s. 34.
32  Skolinspektionen, 2018c.
33  Skolinspektionen, 2018c.
34  Skolinspektionen, 2018c.
35  Skolinspektionen, 2021d.
36  Skolinspektionen, 2021d.

Olika stöd till flickor och pojkar  
vid övergång till högstadiet
Det finns tendenser som visar att flickor, i mindre utsträckning än 
pojkar, har genomgått en utredning vid övergång till högstadiet  
trots att de har samma svårigheter.32 Flickor har också färre  
åtgärds program än pojkar enligt Skolinspektionens granskning.33 

I granskningen såg Skolinspektionen även exempel på skillnader 
i hur skolan ser på flickor och pojkar i elevdokumentationen. När 
pojkar beskrivs handlar det ofta om beteenden, koncentrations
problem och läs och skrivsvårigheter, medan flickor beskrivs utifrån 
sina egenskaper så som att deras självförtroende ska stärkas och att 
de behöver stöd i sin personlighetsutveckling.34 En majoritet av de 
granskade skolorna har inte reflekterat över hur föreställningar  
om kön kan påverka arbetet med elevers övergång eller uppmärk
sammat att beskrivningar av flickor respektive pojkar skiljer sig åt 
i dokumentationen. Några av skolorna har dock uppmärksammat  
att flickors behov av särskilt stöd inte är utrett i samma utsträckning  
som pojkars, trots att de i årskurs sju har samma problematik.  
Utifrån Skolinspektionens granskning framträder skolors utmaning 
i att arbeta med jämställdhetsfrågor, brett, i organisering av skolan 
på alla nivåer – individ, grupp och organisationsnivå. 

Från grundskola till gymnasium

Gymnasieskolors arbete med att både ta emot och att använda 
information om elevernas stödbehov fungerar väl på de flesta av de 
gymnasieskolor som undersökts i en granskning av Skolinspektionen.35 
I jämförelse med tidigare granskningar ser Skolinspektionen ett mer 
strukturerat arbete vid överlämning vid övergången mellan olika 
 stadier. Strukturen för mottagningsarbetet skiljer sig dock åt beroende 
på om elever kommer från en skola inom skol huvud mannens egen 
orga nisation eller från fristående grundskolor eller grundskolor i  andra 
kommuner. Mottagningsarbetet för elever från andra skol huvud mäns 
skolor uppnår inte alltid samma kvalitet och struktur som för de elever 
som kommer från skolhuvudmannens egen  organisation.36 
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Granskningen visar även att många gymnasieskolor bör öka kvali
teten i de strukturer och arbetsformer som säkerställer att hela elev
ens studiesituation omfattas av stödarbetet. Likaså bör många skolor 
utveckla processer för att bättre ta tillvara på elevernas erfarenheter 
i stödarbetet. Lärare berättar också att många möten kring elevers 
stödbehov är av informell karaktär och att lärare på samma skola 
har olika sätt att arbeta med det individuella stödet. Detta gör att 
likvärdigheten för eleverna riskeras, och att stödets kvalitet kan  
bero på vilket ämne eller vilken lärare eleven har.37 Återigen finns 
det utmaningar kring hur enskilda skolor organiserar och samverkar 
inom skolan, när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd för 
eleverna.

Få huvudmän följer upp stödet till elever på gymnasieskolan för 
att avgöra om det är tillräckligt och varierat.38 Konsekvenser av detta 
blir att:

• stödet som eleverna blir erbjudna ofta är begränsat, 

• de insatser som genomförs är generellt utformade, 

• eleverna främst erbjuds stöd genom frivilliga stödstugor. 

Skolinspektionen skriver i sin rapportering fram möjliga orsaker till 
att eleverna inte blir erbjudna tillräckligt stöd. En av orsakerna till 
att elever inte blir erbjudna tillräckligt stöd i utbildningen kan vara 
otillräckliga resurser för elevhälsan och att skolans personal har 
svårt att samverka med elevhälsan när dennas personal inte alltid 
finns närvarande på skolan. Det kan också bero på ett synsätt hos 
skolpersonal eller huvudmän för gymnasieskolan som innebär att 
ansvaret för elevens motivation, och ansvar för att ta del av stöd, 
anses ligga hos eleven själv. Flera skolhuvudmän möter det kompen
satoriska arbetet främst med generella insatser som riktas till alla 
elever. Många insatser handlar om läxhjälp, studieverkstäder och 
stödtimmar och erbjuds alla elever som själva förväntas komma och 
be om hjälp. Det uppsökande arbetet mot eleverna har inte ett lika 
uttalat fokus. Likaså är inte riktade insatser lika vanliga och tydliga. 
Anpassningen till olika behov blir därmed inte tydlig.39

37  Skolinspektionen, 2021d. 
38  Skolinspektionen, 2021d.
39  Skolinspektionen, 2021d.
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För att få en orienterande bild av elevhälsoarbete i skolan har vi  
gått igenom myndighetsrapportering främst från skolmyndigheterna 
men också från andra myndigheter som rapporterat om elevers 
hälso situation i skolan. Vi lyfter resultat som visar på områden  
där främjande och förbyggande elevhälsoarbetet i skolan behöver 
utvecklas. Ett sådant hälsoarbete är en grundförutsättning för en 
trygg skolgång, samt ger bättre förutsättningar för alla elever att  
nå kunskapsmålen. 

Området främjande och förebyggande elevhälsoarbete riktar sig 
mot skolans alla nivåer och alla professioner som arbetar i skolan. 
Den samlade elevhälsans arbete är en viktig del av det främjande 
och förebyggande elevhälsoarbetet. Men all personal på skolan bör 
vara involverade i elevhälsoarbetet. Skolan behöver ha så kallad 
elevhälsokompetens, vilket innebär att all personal på en skola är 
involverade i elevhälsoarbetet.40

”Att höja skolans elevhälsokompetens är ett arbete där rektor, 
den samlade elevhälsan, lärare och övrig skol personal tillsammans 
utvecklar ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.” 

Främjande och förebyggande hälsoarbete i skolan ska, sedan nya 
skollagen år 2011, vara ett arbete som genomsyrar hela skolan. 
Forskning visar att det finns ett starkt dubbelriktat samband  
mellan studieresultat och hälsa.41 Goda resultat i skolan leder till 
bättre hälsa och en god hälsa ger bättre förutsättningar att nå 
kunskaps målen.42 

Förskolans och skolans hälsouppdrag handlar bland annat om 
barns och ungas delaktighet och inflytande samt en undervisning 
som anpassas efter de behov som barn och elever har.43 Elever ska 
också, enligt skollagen ha ett reellt inflytande på arbetssätt, arbets
former och på undervisningens innehåll. Detta gäller alla elever. 
Det finns dock forskning som visar att barn och unga med olika 
funktions nedsättningar blir begränsade i sin delaktighet i skolan, 
både socialt och i undervisning.44 I en forskningsöversikt från Skol
verket nämns ett flertal områden som behöver fungera för att barn 
och unga ska nå välbefinnande i sitt lärande, så som: delaktighet, 

40  Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2018.
41  Skolverket, 2019b.
42  Skolverket, 2019b.
43  Skolverket, 2019b.
44  Skolverket, 2019b.

Elevhälsoarbete
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engagemang, goda relationer, självbestämmande, motivation, meta
kognition och självregleringsförmåga.45

45  Skolverket, 2019b, s. 122.
46  Folkhälsomyndigheten, 2020.
47  Folkhälsomyndigheten, 2020.
48  Folkhälsomyndigheten, 2020, s. 10.
49  Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2021a.
50  Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2021a.

Barns och elevers psykiska hälsa  
en förutsättning för lärande 
Skola och utbildning är viktiga för barns hälsa och välmående, det 
skriver Folkhälsomyndigheten i en litteraturöversikt om inåtvända 
psykiska problem bland skolbarn.46 Litteraturöversikten hänvisar till 
flera olika teorier och tydliggör att skolan ingår i barnets så kallade 
mikrosystem, en närmiljö som är av stor vikt för barnets hälso ut
veck ling. Även innehållet i undervisningen, metoder och konsekvenser 
skrivs fram som faktorer med potential att påverka barns hälsa.47 

Barns självkänsla, beteende och välbefinnande kan tänkas bli 
påverkade av lärarens förväntningar samt av hur meningsfullt 
skolarbetet upplevs. I den forskning som presenteras i översikten 
understryks också skolan som den viktigaste arenan för att utveckla 
interpersonella relationer under barndomen. Andra faktorer som 
presenteras i teorierna kring betydelsefulla områden för barns hälsa 
är: skolans storlek, elevsammansättning och gemensamma normer, 
aktiviteter som ger hälsorelaterad och kulturell information, samt  
en elevcentrerad ledning och styrning av skolan.48

Psykisk hälsa bland elever med funktionsnedsättning
I SPSM:s kunskapssammanställning om psykisk hälsa hos elever  
med funktionsnedsättning är nationella och regionala under
sökningar sammanställda.49 Resultaten visar att majoriteten av  
elever med funktionsnedsättning i Sverige känner välbefinnande,  
har goda relationer med sina lärare och goda skolprestationer. Sam
tidigt framträder ett mönster där elever med funktionsnedsättning 
genomgående rapporterar lägre trivsel och mer psykiska besvär än 
gruppen utan funktionsnedsättning. Inom gruppen med funktions
nedsättningar finns emellertid betydande skillnader. Skillnader går 
att härleda till både kön och typ av funktionsnedsättning. Flickor 
med funktionsnedsättning rapporterar högre förekomst av psykiska 
besvär än pojkar med funktionsnedsättning. Pojkar med funktions
nedsättning rapporterar sämre trivsel i skolan, lägre måluppfyllelse 
och mer olovlig skolfrånvaro än flickor med funktionsnedsättning.50 

Sett till typ av funktionsnedsättning är det elevgruppen med npf 
som uppger att de mår sämst i skolan. Gruppen är bland de mest 
drabbade när det kommer till kroppsliga och psykiska besvär, lägre 
trivsel, lägre skolprestationer, högre andel olovlig skolfrånvaro och 
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högre utsatthet för mobbning. Genomgången visar också att elever 
med funktionsnedsättning som grupp löper dubbelt till fyra gånger 
så hög risk att bli utsatta för mobbning, jämfört med övriga elever.51 

Forskningsresultat som Skolverket presenterar i en kunskaps
översikt från 2019 pekar på vikten av ett helhetsperspektiv. Det 
pekar också på vikten av att rikta förebyggande insatser i skolans 
vardag till elever med adhd eller autismspektrumdiagnos, i ålders
gruppen 6–17 år. Resultatet bekräftar tidigare forskning som visar 
att det i dessa elevers möte med undervisningen uppstår riskfaktorer 
för ohälsa som måste förebyggas.

”Om inte skolan lyckas utforma undervisningen utifrån   
behoven och erbjuda ett adekvat stöd blir barn och unga med 
olika funktions nedsättningar bärare av riskfaktorer för ohälsa 
som kan leda till att de upplever misslyckanden i skolan”.52 

Det finns alltså rapportering som understryker vikten av att skolan 
bör arbeta mer brett med miljöer och relationer för att skapa goda 
förutsättningar för hälsa, som i sin tur skapar goda förutsättningar 
för lärande. Detta är viktigt för alla elever men särskilt viktigt för 
elever med funktionsnedsättning. 

51  Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2021a.
52  Skolverket, 2019b, s. 63.
53  Skolinspektionen, 2018d.

Elevers egna perspektiv på trygghet

I en sammanställning från Skolinspektionen 2018 uppgav 44 procent 
av elever i årskurs nio att påståendet ”jag känner mig trygg i skolan” 
stämde helt och hållet. I den tidigare undersökningen från 2014 upp
gav 58 procent av eleverna i årkurs nio att påståendet stämde helt 
och hållet.53

 Det visar på tendenser att elevers upplevelse av trygghet 
har minskat de senaste åren.

När det gäller hälsa och välbefinnande i skolan, utifrån elever med 
funktionsnedsättningars egna perspektiv, finns få undersökningar att 
tillgå. Nedan kommer vi utgå från två mindre undersökningar där 
elever själva har fått berätta om hur de upplever tryggheten i skolan. 
Det är SPSM:s barnpanelsrapport från 2019 som bygger på intervjuer 
med elever med funktionsnedsättning och Myndigheten för delak
tighets (MFD:s) rapport från 2020 utifrån en pilotstudie baserad på 
trygghetsvandringar med elever med funktionsnedsättning. Båda 
undersökningarna redovisar resultat från kvalitativa data från små 
elevgrupper och kan därför inte göra några generaliseringsanspråk. 
Att båda undersökningarna visar liknande resultat kan dock tolkas 
som att det finns tendenser som kan stämma för fler elever än de som 
ingått i dessa två undersökningar. 

Bland de elever som intervjuats i SPSM:s barnpanelsrapport berät
tar var tredje elev att de blivit retade, utstötta eller illa behandlade 
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under de senaste tre månaderna. De flesta elever nämner utsatthet 
och bråk som orsak till att de inte känner sig trygga. Det kan gälla 
egna eller andras konflikter.54 Även i rapporten från MFD:s skriver 
författarna att eleverna berättar om konflikter som en källa till 
otrygghet. Det kan gälla konflikter som den enskilde eleven är in
blandad i, men även konflikter mellan andra lever. En annan källa  
till otrygghet som tas upp i MFD:s rapport är utformning av, och 
exponeringsgrad i, skolans lokaler.55 

I båda rapporterna understryks vikten av närvarande vuxna som 
interagerar och bygger relationer med eleverna i alla skolans lokaler.56 
MFD föreslår, som ett sätt att arbeta med utmaningarna kring trygg
het i skolan, ett systematiskt arbete med inkluderande lärmiljöer. Det 
bidrar till en tryggare lärmiljö eftersom det resulterar i färre exklude
rande undervisningslösningar, att olikheter i högre grad respekteras, 
ökad trivsel, studiero, delaktighet och elevinflytande.57

54  Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019.
55  Myndigheten för delaktighet, 2020.
56  Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2019, Myndigheten för delaktighet, 2020.
57  Myndigheten för delaktighet, 2020, s. 23.
58  Regeringskansliet, 2021.
59  Regeringskansliet, 2021.
60  Regeringskansliet, 2021.

Nationell plan för trygghet

År 2021 publicerade Regeringskansliet rapporten ”Nationell plan för 
trygghet och studiero”.58 I rapporten tydliggör författarna att trygg
het i skolan innehåller utvecklingsarbete inom många olika områden, 
och att dessa områden behöver relatera till varandra. Centralt är 
under visning samt de kunskaper, värden och tillitsfulla relationer som 
ska ingå i undervisning. För att det ska fungera behöver skolan ha 
ett fungerande arbete i hela organisationen som innefattar: särskilt 
stöd, elevhälsa, motverkande av kränkande behandling, mot verkande 
av hedersrelaterat våld och förtryck, ordningsregler, gemen samt 
agerande för att upprätthålla värdegrunden, samt samspel med 
vårdnadshavare. För detta behövs strukturer gällande: systematiskt 
kvalitetsarbete, hantering av klagomål, beredskap för kris och allvar
liga händelser samt samarbetet med polis och socialtjänst.59 

Rapporten lyfter även fram vikten av en god fysisk miljö i skolan. 
Skolans lokaler behöver ha en hög grad av tillgänglighet eftersom det 
generellt går att öka elevers trygghet genom att se över och anpassa 
den fysiska miljön. 

Regeringskansliets nationella plan för trygghet och studiero gör 
alltså gällande att trygghet i skolan, som är en utgångpunkt för hälsa 
och lärande, innefattar en rad olika områden, förutom undervisning, 
som skolan behöver belysa och ha ett implementeringsarbete kring. 

En faktor som rapporten från Regeringskansliet särskilt fram
håller är vikten av att elever får rätt stöd. Det har inte bara har 
 betydelse för den enskilde elevens utveckling, utan påverkar alla 
elevers studiero.60 En lärmiljö som inte är tillräckligt anpassad kan 
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leda till att problematiska situationer uppstår. I rapporten tydliggörs 
också att personal i skolan behöver mer kunskap om funktions
nedsättningar och konsekvenser av dessa för att förstå elevers 
 beteende. Betydelsen av kompetens om funktionsnedsättningar är 
uppmärksammad från flera håll och beskrivs även i promemorian 
”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och 
samlevnad i lärarutbildningarna”.61 Utifrån promemorian har 
reger ingen beslutat om förändrade krav i förskollärar, grund
lärar, ämnes lärar och yrkes lärar examen för att bättre kunna möta 
 behoven hos barn och elever med neuropsykiatriska svårigheter.  
De aktuella förordningsändringarna börjar tillämpas i utbildningar 
som startar höst terminen 2021.62 

61  Regeringskansliet, 2020.
62  Regeringskansliet, 2021, s. 162.
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Adekvat utbildning, engagerande fritid och god hälsa är betydelse
fullt för att varje flicka och ung kvinna, varje pojke och ung man, 
samt ickebinära barn och unga ska kunna utveckla ett fungerande 
samhälls och arbetsliv. Skolan är därför livsviktig för alla. De som, 
utifrån den kunskap som vi har tagit del av till den här sammanställ
ningen, möter de största utmaningarna är bland andra barn och unga 
med funktionsnedsättning. Därför är det av största vikt att utveckla 
en skola som erbjuder goda förutsättningar för hälsa och utbildning, 
oavsett funktionsförmåga.

För att skapa en likvärdig utbildning, av god kvalitet i en trygg 
miljö, för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsätt
ning ser vi att utvecklingsarbetet behöver fortsätta på många om
råden. En fullföljd skolgång och en genomförd gymnasieutbildning 
är en av de viktigaste förutsättningarna för ett framtida vuxenliv 
med god hälsa och för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.  
Vi behöver därför bli bättre på att förstå skillnaderna i utbildnings
nivå mellan personer med funktionsnedsättning och den övriga 
befolk ningen, samt hitta relevanta insatser tidigt för att nå lik
värdighet. För att alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett 
funktions förmåga, ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas 
och forma sina liv är tillgången till en likvärdig utbildning helt 
essentiell. 

Det handlar dels om hälsa, dels om rättighetsfrågor utifrån kon
ventionerna, och dels om god samhällsekonomisk investering. Vi 
behöver därför stärka det individnära stödet på alla nivåer i skolan. 
Vi har inte råd med att elever inte når sina mål, de behöver var och 
en få utvecklas så långt det är möjligt, i sin utbildning.

Vägen framåt

Den här kunskapssammanställningen, liksom SPSM:s rapport ”Vill
kor för utbildning” från 2017, visar att det finns många utvecklings
områden att arbeta med för att nå en likvärdig utbildning av god 
kvalitet i en trygg miljö för barn, elever och vuxenstuderande med 
funktionsnedsättning. 

Avslutningsvis sammanfattar vi återigen de områden som, utifrån 
den myndighetsrapportering som vi redovisat, framstår som särskilt 
viktiga att arbeta vidare med. Dessa områden ligger också i linje med 

Slutord
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de områden som lyfts som prioriterade i de dialoger som SPSM haft 
med skolhuvudmän under 2021.63 

Skolans organisering: På generell nivå får vi ett antal indikationer 
på att skolan många gånger brister i sin organisering. Systematiskt 
kvalitets arbete med fokus på rättighetsarbete, funktions hinders
politik, elevhälsoarbete och jämställdhetsarbete, samt ökad tillgäng
lighet och delaktighet för barn, elever och vuxenstuderande med 
funktionsnedsättning, behöver utvecklas. 

Extra anpassningar och särskilt stöd: Det stöd som riktas till speci
fika personer ska vara anpassat efter individen. Barn, elever och 
vuxenstuderande, samt vårdnadshavare (givet att personen i fråga är 
under 18 år), ska vara delaktiga och ha möjlighet att påverka utfor
mandet av extra anpassningar och särskilt stöd. Stödet ska följas upp 
och utvärderas kontinuerligt så att skolans huvudman kan vara säker 
på att det stöd som ges är mest relevant och ger bäst effekt. Den här 
kunskapssammanställningen ger indikationer på att detta förfarande 
inte alltid fungerar och att det finns utvecklingsarbete inom området 
som behöver göras.

Elevhälsoarbete: Främjande och förebyggande elevhälsoarbete är en 
fråga för hela utbildningssystemet samt alla professioner som leder 
och arbetar i skola. Välbefinnande och trygghet är viktiga förutsätt
ningar som behöver vara på plats för att varje individ ska nå så långt 
som möjligt i sin utvecklingspotential. Hälsa och lärande hör ihop, 
därför är detta ett centralt mål för att bygga bästa möjliga förutsätt
ningar för alla elever, oavsett funktionsförmåga, att nå kunskaps
målen. Inom ramen för detta arbete behövs också en fortsatt 
kunskaps utveckling inom skolan om olika funktionsnedsättningar 
och dess pedagogiska konsekvenser.
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