
Min kompis 
har adhd



Jag bara måste berätta 
om min bästis Ella som 
har adhd. Hon är så 
himla kul. Kring henne 
händer det alltid massor 
av roliga saker. Hon är 
jättebusig och jättesnäll. 
Och vi skrattar ofta när 
vi är tillsammans. Ibland 
skrattar vi så mycket att 
vi gråter.



När vi ska iväg utanför skolan vet jag 
att det blir jobbigt och stressigt för Ella. 
För då är det inte som vanligt och det 
kan stöka till det ordentligt för henne. Vad ska vi 

göra sen?

Hur ska vi ta 
oss dit?

Vad ska jag ha 
med mig?

När ska vi gå?

Vem ska jag 
vara med?

Hur länge ska 
vi vara där?Vad ska vi 

göra?



Min kompis 
har autism



Oscar gillar skolan och han älskar  
schemat som berättar vad man ska göra. 
Då behöver han aldrig fundera på vad 
som ska hända. Han kan förbereda sig 
och slippa bli överraskad.
Klockan ringer ut för rast. 
-  Jag gillar inte rasten, jag vet inte vad 

jag ska göra, säger Oscar.
-  Kom, vi springer till lekparken! säger 

jag och tar Oscar i handen. Jag vill att 
han följer med mig ut.



Jag vet hur jobbigt det är med grytor för Oscar eftersom 
maten är blandad. Men han kommer bli glad idag för  
specialkosten är halloumiburgare. Då kan han dela upp 
och äta en sak i taget. Och det vet jag att han älskar.

Uäk, jag hatar gryta!



Min kompis  
har cp



Jag bara måste berätta om min 
bästis Maja som har cp. Många vet 
inte hur det är att ha svårt att styra 
sin kropp. Att inte själv få bestämma 
över om man ska ta ut eller in 
armarna som man vill. Maja är 
världens bästa lyssnare och jag har 
också blivit bra på att lyssna. 



Fortare Nova!
För Maja är det inte helt enkelt att leka i lekparken. 
Hon har svårt att klättra och kommer inte fram till 
alla roliga saker. Men att få gunga kompisgunga med 
mig är bland det roligaste hon vet.



Min kompis  
har dcd



Det finns ingen som är så envis som 
Dante. Han har supersvårt att lära 
sig vissa saker men han ger sig aldrig. 
Aldrig. Som att lära sig cykla till 
exempel. Han vill kunna cykla.- Teo, jag ska lära mig! 

Jag provar igen!



A E IC GB FD H M QK O SJ N RL P

Jag frågade specialpedagogen om inte hon 
hade något som kunde hjälpa Dante och idag 
har jag med mig flera olika penngrepp som 
han får prova. Jag provade också och gillade 
precis som Dante, den turkosa.

-  Den här är 

bra brorsan!



Min kompis  
har Downs syndrom



Max går inte i min klass, han går på något 
som heter särskola. Våra skolor ligger 
bredvid varandra och har samma skolgård.  
Där träffas vi och spelar fotboll. Han är 
världsbäst på att skjuta straffar.



Downs syndrom - Trisomi 21

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 XX XY

I varje cell i kroppen finns det kromo somer. 
Det är de som bestämmer hur kroppen  
fungerar och hur man ser ut!

Max mamma har berättat i skolan om Downs
syndrom. Vi människor har 23 par kromosomer 
i varje cell, det blir 46 stycken kromosomer. 
Downs syndrom beror oftast på att man har  
en extra kromosom i par 21, så då har man 
47 kromosomer. Max är alltså lite mer än mig!



Min kompis har en 
hörselnedsättning



När Charlie föddes var han helt döv, han hörde ingenting. 
Charlie var ett år när det opererades in små elektroder i 
inre delen av hans öron. Det kallas Cochleaimplantat (CI). 
För att höra sätter Charlie på sig sina ”hörisar”, de liknar 
hörappa rater. Tillsammans gör hörisarna och implantatet 
att Charlie hör ganska bra. 

Kolla mina hörisar!

1.  Ljudet tas emot 
av en mikrofon

3.  Sändarspolen skickar 
signaler genom huden 
till implantatet.

4.  Implantatet skickar signalerna 
till hörselnerven. Signalerna går 
vidare till hjärnan och man hör!

2.  Ljudet skickas till 
sändarspolen



Klä av dina kläder

GÖR SÅ HÄR!

Duscha och tvätta dig

Lägg in dina kläder och 
saker i skåpet. Lås skåpet

Sätt på badkläder, 
ta med handduk

Gå in i simhallen

Simma och ha kul!

Idag ska vi till badhuset och Charlie kan inte ha 
sina hörisar på sig i bassängen. Innan han tar av 
sig dem berättar läraren vad vi ska göra, för sen 
kommer inte Charlie höra någonting.



Min kompis  
har IF
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Ebba behöver ofta få en egen genom-
gång av läraren. Det tar lång tid för 
Ebba att lära sig saker och att bli klar, 
men hon får den tid hon behöver. Alla 
i klassen jobbar i sin egen takt.



Ebba och jag brukar ha sällskap hem efter skolan. 
På hemvägen går vi förbi hennes favoritställe, djur-
affären. Hon säger att hon ska jobba där när hon 
blir stor. Vi får hjälpa till att mata kaninerna och 
hamstrarna. Jag ser hur lycklig Ebba blir av det. 



Min kompis har  
språkstörning



Ibland när Molly och jag ska leka blir 
det tokigt. Molly förstår inte alltid vad 
jag menar, särskilt om jag pratar fort 
och i långa meningar. Jag måste vara 
noga med att prata så att hon förstår. 

Va?
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När vi har lässtund på schemat så lyssnar 
Molly på sagor. Hon har så coola hörlurar. 
När hon lyssnar lär hon sig många nya ord. 
Snart har hon lärt sig läsa själv. Men hon 
behöver mycket hjälp och träning. 



Min kompis har en 
synnedsättning



Jag bara måste berätta
om min bästis Lova som
har en synnedsättning.
Jag vet ingen som kan
så många roliga historier
som hon. Hon verkar
komma ihåg allt hon hört.
Det är som att hon har
superhörsel.

Mamman säger till sin dotter:
”Skynda dig Agnes,
annars kommer du för
sent till skolan.”
Då svarar Agnes:
”Det gör inget mamma,
skolan har öppet hela dagen.”



Så här suddigt ser Lova. De flesta kanske tror 
att glasögon löser alla synproblem. Men Lova 
ser jättesuddigt fast hon har glasögonen på.
Utan dem skulle hon se sämre, så därför har 
hon glasögonen på ändå.




