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- Det här blir ju kanonbra (Lärare)

- Ja för faan (Elev)

- Du är snart klar med kursen (Lärare)

- Vad då för jävla kurs…det finns väl ingen kurs för sånt här (Elev)

- Jo då…kolla här… (Läraren visar kursplanen)

- Åh faan…det hade jag ingen aning om (Elev)

- Du är nästan klar med hela den här kursen i gjutning nu (Lärare)

- Det var som fan (Elev)







ALLA KAN LYCKAS I 
SKOLAN!

Lärande och utveckling genom

trygghet, glädje, lust och engagemang.



Men det finns inga enkla facit!

• Det handlar om att arbeta med hela skolmiljön

• Att vuxna arbetar tillsammans

• Humanistisk nolltolerans mot frånvaro

• Utgå från elevens behov 



KASAM (Antonovsky, 1979)

•Begriplighet

•Hanterbarhet

•Meningsfullhet

Utgångspunkten är också att bygga vidare 
på individers resurser och det som fungerar 
snarare än att fokusera på det som saknas 
eller inte fungerar. 



* Skolidentitet

* Omställningstid



Min erfarenhet är att man måste ”hitta sina 

elever” först innan vi tillsammans kan arbeta 

mot lärandemålen (Lärare IM-programmet i Södertälje)



Alla beteenden har en orsak:

Viktigt att inte tänka: 
Vad är det för fel på dig? 

Utan istället tänka: 
Vad har du varit med om?



* Cirka 15 procent av eleverna i årskurs 7–9 och i
gymnasieskolan upplever att det sällan eller
aldrig känns meningsfullt att gå till skolan. 

* Eleverna har ofta låga meritvärden och ett dåligt
självförtroende i skolkontexten på grund av
tidigare negativa erfarenheter av skolan. 

* Skolframgång är den viktigaste skyddsfaktorn för
barn och ungdomar (Social rapport 2010)



Skolan måste göra 
sig själv meningsfull

(Mikael Stigendahl)



Från Läroplanen 2011

Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och 
insikter är förutsättningar för personlig utveckling. 
Detta ska syfta till att grundlägga en positiv inställning 

till lärande och att återskapa en sådan 
inställning hos elever med negativa 
skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas 

tro på sig själva och på framtiden.



I mina egna forskningsprojekt handlar det om:

* Barn/ungdomar som inte är behöriga för
gymnasieskolans nationella program

* Barn/ungdomar med Npf-diagnoser

* Barn/ungdomar som är tvångsomhändertagna 

* Ungdomar som går på gymnasiet och har
missbruksproblem



Avgörande för att elever med mycket negativa 
skolerfarenher utvecklar en mer positiv skolidentitet:

1) Inled inte ett möte med omotiverade elever med att testa
deras kunskaper.

2)  Man måste tycka om dem!

3) Det kan ibland vara bra med små undervisningsgrupper och
endast ett fåtal undervisande lärare.

4) Lärares förväntningar på sina elever påverkar hur det går.

5) Fokusera på att spegla elevers positiva sidor så väljer de 
själva ett annat beteende.



6) Elever med starkt skolmotstånd lär sig ofta både praktiskt
arbete och teoretisk kunskap genom att göra något konkret med 
händerna.

7)   Lärandesituationer måste vara på riktigt!

8) En del av eleverna lärde sig bäst när de  arbetade tillsammans i
gemensamma projekt.

9) Målen i skolan måste upplevas som möjliga att uppnå och de 
måste vara elevernas egna mål.

10) Eleverna måste uppleva delaktighet!



Motivation för skolarbete och behandling 

skapas i tillitsfulla relationer med vuxna i 

olika yrkesroller som lyssnar och bryr sig



Vändpunktsprocesser sker i tillitsfulla 

relationer med vuxna, tex: 

- Klasslärare, ämneslärare eller mentor

- Socialedagog/Specialpedagog

- Behandlare/Behandlingsassistent

- Familjehemsförälder eller God man

- Socionom

Det är personer i funktioner!



Allt hänger på vilken relation man har annars är de inte 
öppna för att vilja lära sig något. […] Utan en relation så 
kommer du ingenstans med de här grabbarna. Det är inte 
ämnet som bär utan det är jag som person som bär…i 
samband med dem […] att få det här personliga mötet 
och känna att det här är en intresserad vuxen person som 
tycker om mig som jag är.    (Lärare)



Han får en ju att känna sig till ro här. Han får en till å 
känna sig lugn. Och han får en till å känna sig 
välkommen […] och det är tack vare att han är där å han 
är sig själv och han är så lugn som möjligt och liksom 
han får en själv till å känna ett lugn. Man får liksom när 
man är i närheten av han så får man lugn energi och då 
blir man själv lugn…och det är nog det största stödet han 
har gett mig. (Elev på IT-spåret)



Lärare möjliggör/skapar förutsättningar 
för sin egen undervisning i informella 
möten utanför undervisning!



Viktigt!

* Att uppleva sig välkommen till skolan

* Att uppleva sig sedd och att någon vuxen
lyssnar och bryr sig på riktigt

* Tillitsfulla relationer med vuxna i olika
yrkesroller är avgörande för skolframgång

* Att få göra något som också fyller en funktion för
någon annan



Att få göra något som också fyller en funktion 
för någon annan:

Det är rörande när det kommer en liten flicka och säger att vi har lagat 
världens godaste soppa. Jag tog vid ett tillfälle en liten flicka i handen 
och frågade om hon ville tala om det för kocken. Vi gick tillsammans 
in i köket och flickan lyfte sitt lilla huvud och framförde sitt ärende. 
Kocken blev fantastiskt röd i ansiktet och visste ej hur han skulle vända 
sig. Eleverna har fått uppleva att deras arbetsprestationer betyder något 
för andra. Deras arbetsuppgift motsvarar ett verkligt behov. (Hugo, 
2007, s.127)



Samverkan avgörande för att eleverna 
ska kunna nå skolframgång:

* Samarbetet mellan Elevhälsa och undervisande
lärare.

* Samarbetet mellan kärnämneslärare och
karaktärsämneslärare på gymnasiet.

* Samarbetet mellan Skola – Hem – Socialtjänst
kan vara helt avgörande.



Situationen för personer med 
högfungerande autism

Skola: Svårigheter att klara skolgång, brist 
på anpassningar, mobbning, utanförskap

Arbetsliv: Svårt att få och behålla arbete, 
högre arbetslöshet, värre drabbade av den 
alltmer avreglerade arbetsmarknaden



Det är farligt att betrakta en diagnos 
som ett statiskt dokument!

• Det är en heterogen grupp

• ALLA människor kan lära sig

• Bristande förmågor är inte statiska och 
oberoende av det sammanhang individen 
befinner sig i



Ett holistiskt perspektiv på 
människors utveckling och 
lärande:

• Ett salutogent perspektiv – Fokuserar på att utgå 
från och bygga vidare på individers resurser och 
det som fungerar snarare än att fokusera på det 
som saknas eller inte fungerar.  

• Ett inkluderande perspektiv - Att aktiviteter och 
undervisning utformas med hänsyn tagen till 
individers  förutsättningar och behov. Målet är 
social delaktighet.



Grundförutsättningarna för att kunna 
lyckas i skolan är:

• Trygghet – Att inte bli utsatt för 
kränkningar och mobbning

• Att uppleva sig förstådd

När dessa två punkter fungerar blir 
sedan andra anpassningar också viktiga



Anpassningar som gör att det fungerar bättre 
för elever med NPF-diagnoser:

• Förutsägbarhet 

• Tydliga strukturer och mål i undervisningen

• Att få fokusera på en sak i taget

• Möjligheten att kunna välja bort interaktivitet

• Lärare som är uppmärksamma på fastglitschning

• Fråga eleverna själva!



Förutsägbarhet:

På måndagar första timmen då förklarar de vad som händer under 
veckan och vad man ska tänka på…ibland så finns det aktiviteter efter 
skolan som de påpekar […] Det är ganska skönt att veta vad som 
händer under veckan…ganska skönt att veta att det kommer hända. 
Om vi inte hade veckoplanering då hade man blivit ganska stressad. 
Det är ganska skönt att ha en veckoplanering istället för att bli 
chockerad varje gång… oj nu händer det någonting nytt idag…oj nu 
igen och nu en gång till. Då blir man stressad på grund av det […] 
och varje lektion som vi har här så lägger de upp hur det kommer se 
ut under lektionen […] det är väldigt bra tycker jag. Sen efter två 
timmar då kommer maten. Man får också reda på matlistan…vad det 
är för mat. Då vet man lite…ah men jag kan käka den här maten idag. 
(Tobias)



Lärandets sociala dimensioner:

• Att fungera bättre socialt med andra

• Att utveckla sin empatiska förmåga

• Att våga försöka

• Att be om hjälp

• Att prata inför folk



Att våga försöka:

Det största problemet när man kom hit…man 
försökte inte själv…men jag har lärt mig en vettig 
grej när jag har vart här…och det är försök för 
helvete själv du kommer klara det.  (Mange)



Varför fungerar folkhögskolan för 
medmänniskor med högfungerande autism:

• Individ går före ämne

• Alla känner sig trygga på folkhögskolan

• De upplever sig sedda, bekräftade och förstådda

• Tydliga strukturer och förutsägbarhet

• Möjlighet att arbeta i sin egen takt

• Bra socialpedagogiskt stöd som möjliggör undervisning

• Deltagarna har valt själva att studera

• Mindre undervisningsgrupper
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