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Sommaren står för dörren och då är det dags för ett nytt nummer av Blissbulletinen. I det här 
numret finns ett reportage om Specialpedagogiska skolmyndighetens nya barnpanelsrapport, 
som publicerades i slutet av april. I rapporten berättar 31 elever med funktionsnedsättning 
om hur de upplever sin skolvardag. Hur tycker eleverna att trygghet och stöd kan förbättras 
i skolan? Läs mer om elevernas erfarenheter och tankar om trygghet, studiero och 
studiemotivation på sidan 6. 

Det är snart 10 år sedan Bliss Online lanserades. Nu kommer nya Bliss Online med ett nytt 
utseende. Det mesta är som tidigare. Läs mer om nya Bliss Online på sidan 12. 

Vår egen Blissbulletin-reporter, Felicia Svensson, berättar om vad som hände under jullovet 
och om den stundande studenten i juni. 

I vanlig ordning finns även en elevbilaga med nya kluriga elevuppgifter på bliss. Titta in i
flerfamiljshuset och leta efter rätt blissord. Para ihop blissord med insekter och leta på 
sommarängen efter gömda symboler.

Välkommen till ett nytt läsvärt nummer av Blissbulletinen!

BLISSBULLETINEN SOMMAREN 2019
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I Specialpedagogiska skolmyndighetens 
barnpanelsrapport berättar 31 elever med 
funktionsnedsättning om hur de upplever 
sin skolvardag. I intervjuerna har SPSM mött 
elever i grundskolan med fysiska, kognitiva 
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
i åldern 10 till 18 år. Genom dessa intervjuer 
har elevernas erfarenheter och tankar om 
trygghet, studiero och studiemotivation 
samlats in.

I rapporten berättas det om hur många elever 
kämpar för att försöka hitta strategier för att 
orka med skolan. Eleverna har också berättat 
om det som fungerar bra i skolan och vad det 
är för avgörande faktorer som gör att det 
fungerar bra. 

Var tredje elev av de som intervjuats berättar 

om att de blivit retade, utstötta eller illa 
behandlade de senaste månaderna. Det kan  
vara utsatthet eller konflikter mellan eleverna 
som gör att de inte känner sig trygga. 

Många elever berättar också om en rädsla för 
att bli utanför eller mobbad. I detta är rasten 
ett orosmoment. Det verkar också finnas en 
osäkerhet kring de vuxnas stöd när konflikter 
uppstår. Många tror inte att de vuxna kan ge 
dem det stöd som de skulle behöva. 

De flesta elever vill att det ska vara tyst i 
klassrummet på lektionerna, eftersom det då 
är lättare att koncentrera sig på skolarbetet. 
Samtidigt finns det elever som har svårt att 
sitta stilla och koncentrera sig under en hel 
lektion. Då finns en risk för att koncentrationen 
störs för andra elever i klassen. 

Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och 
studiemotivation? I slutet på april har en ny rapport publicerats, där elever med 
funktionsnedsättning beskriver hur trygghet och stöd kan förbättras i skolan. 
Rapporten har tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Barnpanels-  rapport 2019 

Text: SPSM

Fotografi: Malin Jochumsen

REPORTAGE
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Barnpanels-  rapport 2019 
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trygghet i skolan

Flera elever uppger att deras studiero påverkas 
av oro eller otrygghet. De beskriver också att 
studieron påverkas av hur de mår. 

Elever med funktionsnedsättning som behöver 
anpassningar drabbas när de upplever att de 
anpassningar de behöver saknas. Detta skapar 
stress och gör att motivationen sjunker. Saknas 
det anpassningar som gör det möjligt att delta i 
samma aktiviteter som klasskamraterna, skapas 
stress hos eleverna. När anpassningarna uteblir 
uppger eleven att det är svårare att hänga med 
på lektionen och förstå vad lärarna säger och 
menar.

Samtliga intervjuade pojkar och drygt hälften av 
alla flickor uppger att de ibland, ofta eller alltid 
upplever stress över skolarbetet. 

De flesta av de intervjuade eleverna vill 
arbeta i klassrummet. Dock är det vanligt att 
de upplever att läraren inte räcker till för alla 

elever som behöver hjälp. Att sitta och vänta på 
hjälp upplevs som väldigt frustrerande. Eleverna 
tycker att det vore bra om det fanns fler lärare 
i klassen. De är också öppna för andra lösningar 
som vissa skolor har skapat som exempelvis att 
få extra stöd i en särskild undervisninggrupp. 

Det finns således en vilja att känna tillhörighet 
i klassen, samtidigt som eleverna upplever att 
de inte får den hjälp eller den arbetsro som de 
behöver.

Intervjuerna genomfördes under våren 2018 
på 20 skolor runt om i landet. Eleverna hade 
olika funktionsnedsättningar. Några av de 
medverkande eleverna hade ett rörelsehinder 
och/eller en CP-skada. Eleverna som intervjuats 
i rapporten uppmärksammar både sådant som 
fungerar bra och sådant som kan förändras och 
utvecklas. Rapporten ger ökad kunskap och 
insikt om hur elever med funktionsnedsättning 
upplever sin skolsituation. 

REPORTAGE
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Vill inte gå ut på rast

Det ringer ut till rast men Tora vill helst inte gå ut. Hon ser sig omkring och 
väntar tills de sista barnen är på väg ut genom klassrumsdörren, då börjar hon 
röra på sig och ansluter till barnen så det ser ut som hon är med dem. Ibland är 
Tora rädd för att gå ut på rasterna. Hon får en klump i magen när hon ska gå ut, 
hon är rädd för att bli retad, hon har blivit retad flera gånger förut på rasterna.

Tora försöker se framför de andra barnen som är på väg ut på skolgården, hon 
försöker se om det finns någon lärare och fritidspedagog ute. Ibland finns det 
inga vuxna ute på rasten, då är det läskigt att vara ute. Då brukar hon stanna 
inne istället, hon har tillåtelse till det. Hon säger att hon behöver vila från alla 
intryck. Ibland är det sant men ibland säger hon det för att hon är rädd för att 
gå ut. Hon vet vilka vuxna på skolan som hon kan lita på, de som lägger sig i 
och månar om att alla ska ha det bra på rasten. Hon vet också vilka som känns 
otrygga, de som hon gått till när hon varit ledsen. De tröstar lite men sen blir 
hon lämnad och vet inte vad hon ska göra.

Den här rasten stannar hon inne men det är ganska stökigt även inne.
Flera elever springer och skriker och en boll kommer farande. Hon håller sig efter 
väggarna så hon inte kommer i vägen för någon.
Maud och Iris går förbi, de verkar inte alls störda av allt stöket, de pratar 
med varandra genom att teckna. De har fokus på varandra och bryr sig inte 
om resten. De hör varandra trots allt ljud tänker Tora. Själv tycker hon det är 
obehagligt när eleverna från de högre klasserna är högljudda och kommer i 
stora grupper i korridoren. Hon vet inte var hon ska ta vägen.

E l e v b e r ä t t e l s e

Ur Barnpanelsrapporten
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E l e v e r n a s  t i p s

Om trygghet

Det är viktigt att vuxna finns där eleverna är.
Det behöver finnas vuxna att prata med 

och vuxna som ser och gör något 
när en elev blir utsatt eller kränkt. 

Om studiero

 Det behövs lugn och ro i klassrummet. 
Lägg gärna upp skoldagen 

med korta studiepass.

Om studiemotivation

Förklara på ett enkelt sätt, så att alla förstår.
Att vänta på hjälp är inte bra. 

Det är viktigt att få hjälp när det behövs. 

REPORTAGE
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Fr u k o s t s e m i n a r i u m 

Barnpanelsrapporten

Finns att ladda ner 
kostnadsfritt i SPSM:s webbutik.

https://webbutiken.spsm.se/barnpanelsrapport/

SPSM arrangerar frukostseminarier kring aktuella ämnen och frågor som 
berör specialpedagogik. Seminarierna direktsänds på SPSM:s YouTube-kanal. 
Sändningarna spelas även in. 

Frukostseminariet ” Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, 
arbetsro och studiemotivation? finns upplagt på SPSM:s hemsida:
https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/frukostseminarier/

Tove Söderqvist Dunkers presenterade 
rapporten på frukostseminatiet
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Kommer sn
art!

S P S M : s  w e b b t j ä n s t  B l i s s  O n l i n e 

Nytt utseende 2019

Bliss Online är utvecklat för elever 
med funktionsnedsättning såsom 
språk-, kommunikations- eller 
inlärningssvårigheter. 

Bliss Online är ett pedagogiskt 
verktyg för användning inom skola 
och utbildning. Genom att teckna ett 
abonnemang får den som abonnerar 
på tjänsten tillgång till godkända 
blissord samt grammatikfunktioner. 

Som pedagog går det enkelt att 
förbereda lektioner genom att 
använda tjänstens olika funktioner 
och tillverka pedagogiskt material 
som blisskartor, elevuppgifter och 
texter med bliss.  

En av de mest populära funktionerna 
är blissordbehandlaren. Med hjälp av 
den går det att skriva egna texter 
med symboler.  Med Bliss Online går 
det även att tillverka egna symboler 
och spara dem och använda med 
grammatikfunktionen.

Det har snart gått 10 år sedan Bliss 
Online lanserades. Sedan dess har 
tjänsten utökats med nya funktioner 
utifrån användarnas behov. 

Det har nu blivit dags att 
uppdatera tjänstens design med 
ett nytt utseende som följer 
Specialpedagogiska skolmyndighetens 
designprofil. 

Bliss Online
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Bliss Online

Funktionerna i Bliss Online är i princip oförändrade. Det som är nytt 
är exempelvis ett förändat utseende på ikoner för tjänstens olika 
funktioner. De flesta ikoner återfinns på samma platser som tidigare.

I Blissordbehandlaren har dokumentfunktionerna Nytt, Öppna och Spara 
flyttas till en ny meny Arkiv.

Ikoner och menyer

Några menyer som exempelvis Om bliss har flyttats längst ner på hemsidan.
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Avändarvillkor

I samband med nylanseringen av Bliss Online kommer villkoren för att 
använda tjänsten att ändras. För att kunna använda tjänsten behöver 
du som abonnent godkänna användar villkoren. Det görs enkelt första 
gången som du loggar in på nya Bliss Online. 
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Reportage från Felicia

Här              är               jag             igen!

Jag                 var               i                          julas                            på

                 julbord                                med              alla

      assistenterna      och             deras            familjer.     

              Hej!
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Tomten kommer på besök
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    med          dem             och            körde             över             dem.

     På                          julafton                       var             jag              hos              min

   pappa          och           på             lille -               julafton                             var            jag

  Jag             var                      busig,                                   skojade

Reportage från Felicia

Det           var                  roligt!
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    med          dem             och            körde             över             dem.

     På                          julafton                       var             jag              hos              min

   pappa          och           på             lille -               julafton                             var            jag

  Jag             var                      busig,                                   skojade

Glitter, glitter, 
glitter...
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     Snart              är                          skolan                              slut

    och         då                blir                       jag                            student!

    Glad                            sommar                  från           Felicia 

 Det           var             jättemysigt!                              

Reportage från Felicia

hos            mina                  vänner.                       

F
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     Snart              är                          skolan                              slut

    och         då                blir                       jag                            student!

    Glad                            sommar                  från           Felicia 

 Det           var             jättemysigt!                              

Studentmössan i väntan på den stora dagen
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   fler    som      gillar att     skriva         i              tidningen           på          bliss.

   Det     kan     vara    ett      läsarbrev          eller   ett  reportage.

  Skriv      till             Blissbulletinen          om         du          är     intresserad!

Då    kanske      du          är         vår          nya               skribent?           Redaktionen         söker                            

Använder du                bliss       som   kommunikation ?      Gillar            du         att      skriva?             

blissonline@spsm.se

Vill du skriva i blissbulletinen ?
Skribent sökes
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Är du vår nästa skribent?

Vill du skriva i blissbulletinen ?
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Kvällsdopp
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ELEVUPPGIFTER
Facit finns längst bak på sidan 38-39.

2

3

1
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bord stol

tallrik

3 hör ihop - 1 ska bort

säng

ELEVUPPGIFTER



   Vad          tror             du?

    Vilka       saker    hör ihop? Vilken     sak      ska          du

   ta bort        från        hyllan?

gräs

fjäril träd

blomma

1
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Hus-bliss

1 2

4 5

7 8

10 11

3

6

9

ELEVUPPGIFTER
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Placera rätt blissord på 
rätt plats i bilden.

1
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Para ihop rätt bild med rätt blissord.

ELEVUPPGIFTER
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1
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 Om             jag            har          ordet                 solglasögon           och         tar bort

 Om             jag            har          ordet                       dockvagn               och       tar bort            

   vagn      -     vilket         blissord          blir                det      då?

sol

vagndocka

   sol        -      vilket         blissord          blir                det      då?

glasögon

UPPGIFT 2

UPPGIFT 1

Vad blir kvar?

ELEVUPPGIFTER
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  Om            jag            har         ordet                         solstol                och          tar bort

        stol             vilket         blissord          blir              det      då?

  Om            jag            har          ordet                tandpetare        och          tar bort

   petare   -   vilket         blissord          blir               det      då?

stol, soffa sol

 petare, rak saktand, tänder

UPPGIFT 4

UPPGIFT 3

2
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Nyckelpiga

Hitta gömda blissord

Nyckelpigan är en liten skalbagge. Den 
har korta ben, antenner,  halvklotformig 
kropp och färgrika täckvingar. Oftast 
med ett tydligt prickmönster. 

Namnet nyckelpiga är kopplat till 
Jungfru Maria. Nyckelpigan förknippades 
tidigt med Jungfru Maria, som enligt 
traditionen hade nycklarna till 
himmelriket. Nyckelpigan var Jungfru 
Marias hjälpreda som kunde öppna 
himmelriket.

Wikipedia

ELEVUPPGIFTER
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Sudoku och en GrubBliss

ELEVUPPGIFTER

3636



 Jag              är          en       sak         som        är

lång                 när               jag             är             ny

men       kort          när                  jag             är             gammal.    

  Vad           är           jag?

3
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1

1

Hus-bliss

3 hör ihop – 1 ska bort
Det finns många sätt att organisera orden och det viktigaste är att eleven 
får möjlighet att argumentera och motivera varför en bild skall bort. 
Således finns det flera möjliga lösningar och inte bara ett rätt svar till just 
den här uppgiften.

Här kan du se om du har löst uppgifterna rätt.

    fluga                      bi                      mygga

    skalbagge         snigel                 myra

Facit

1

10

8

4

7

9

11

2
3

6

5

ELEVUPPGIFTER
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glasögon

stol, soffa tand, tänder

docka

3

Sudoku

2

                   GrubBliss
ett ljus

Hitta gömda blissord

Uppgift 4Uppgift 3

Vad blir kvar? Uppgift 1 Uppgift 2

FACIT
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vintern 2019

kommer

Nästa nummer 
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