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Våra barn med funktions-
nedsättning måste få stöd!

 I detta nummer tar flera olika artiklar upp hur skolan 
fungerar för våra grupper. Tyvärr handlar en hel del om hur 
skolan inte fungerar för dem. För trots att Skollagen numera 
säger att alla elever ska få hjälp att nå kunskapsmålen, så får 
de faktiskt inte det.

Det visar Attention skolenkät plågsamt tydligt. Attention 
har påtalat bristerna tidigare, men det har varit svårt att få 
dem som bestämmer att lyssna. Fram till för något år sedan 
hörde vi att allt skulle ordna sig så snart den nya Skollagen 
trädde i kraft. Så har det inte blivit. De som får betala priset 
är eleverna och deras föräldrar, men i slutänden även sam-
hället. 

För elevernas del leder det uteblivna stöd till brister i läs- 
och skrivförmåga, eftersläpning i andra ämnen, sänkt betyg, 
hög frånvaro och mobbing. Hela 30 procent av de som del-
tog i vår undersökning har tvingats att byta skola. När skolan 
inte klarar att göra sitt måste föräldrarna ta på sig extra läx-
läsning, vara med i skolan och delta i utflykter. Påfrestning-
arna resulterar i egen ohälsa och inbördes bråk mellan fö- 
räldrarna. Hela 57 procent av de som deltog i undersöknin-
gen har gått ner i arbetstid för att stödja barnet. 

Vår undersökning är tänkt som en larmklocka för sko-
lans beslutsfattare. De måste ta problemet på allvar och 
avsätta de resurser som krävs för att skolan ska fungera för 
alla. Tyvärr förefaller utvecklingen gå åt andra hållet. Insat-
ser som trots allt funnits avvecklas just nu i flera kommuner, 
exempelvis i Stockholmsområdet.

En utbildning som förbereder för vuxenlivet måste vara 
en rättighet för varje barn. Pedagogiken ska öka lusten att 
lära och tilltron till den egna förmågan. Den som har svårt 
med koncentrationen, att sortera och planera sina studier 
ska få handfast och individuellt utformat stöd, inte tjat och 
ständig kritik. Det kräver kunniga och erfarna pedagoger. 
Därför är det extra sorgligt att de flesta lärare får så lite kun-
skaper om NPF i sin utbildning. 

En ljusning i denna mörka bild är dock enskilda skolor 
som visar att det går att vända utvecklingen. Ett par av dem 
kan du läsa om i detta nummer. Vi ställer oss också väldigt 
positiva till Skolinspektionens målinriktade arbete för att 
lyfta fram elever i behov av särskilt stöd. Vi kommer med 
stort intresse att följa deras planerade översyn av stödet till 
elever med autismspektrumstörning.

!attentioninnehåll
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Du som vill ta del av hela Attentions undersökning 
finner den på vår hemsida www.attention-riks.se. Där 
kan du också läsa mer om förbundets krav under fli-
ken ”Intressepolitik”.
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Attention om missbruksutredningen:

!aktuelldebatt

Missbruksutredningen beskriver på ett bra sätt den ökade risken för 

missbruk för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 

framhåller Riksförbundet Attention i sitt remissvar. Förbundet påtalar  

dock att nuvarande tvångsvård för missbrukare (LVM) fungerar dåligt 

för personer med NPF. 

från den enskildes behov”. Utredningen 
har resulterat i 70 förslag inom åtta oli- 
ka områden, allt från tidig upptäckt till 
behandling. 

motIven för förändring är många, 
bl a att alkohol- och drogvanorna är an-
norlunda idag än när de aktuella lagarna 
skrevs, och kunskapen kring beroende- 
och missbruksproblematik har ökat. 
Svenskarna har fått ändrade dryckes- 
vanor, med bag-in-box, alkoholreklam 
mm. Dessutom uppmärksammar utre-
daren att vården idag når ett litet antal 
personer med beroende eller missbruk, 
dels för att många undviker att söka 
vård som organiseras av socialtjänsten, 
dels för att icke-medicinsk användning 
är kriminellt. 

Utredaren presenterar många förslag 
som riksförbundet instämmer i bland 
annat kring tidig upptäckt och kort in-

tervention. genom tidiga rådgivning- 
och behandlingsinsatser kan man upp-
märksamma den enskilde individen på 
att man har ett riskbruk och därmed 
förhindra ett framtida missbruk. Utre-
daren föreslår att lagen även ska inklu- 
dera läkemedels- och dopningsmiss-
bruk, något som Attention också in-
stämmer i. Däremot anser förbundet att 
spelberoende även skulle kunna inklu-
deras i lagen då vi ser att detta ofta är en 
inkörsport till andra missbruk. 

Bland de mer kontroversiella förs-
lagen i utredningen finns att vården bör 
organiseras annorlunda än idag, att la-
gen om tvångsvård även ska inkludera 
missbruksvården och att substitutions-
behandling bör ges över hela landet. At-
tention anser att en förändring av hur 
vården organiseras är välkommen och 
instämmer i utredarens förslag i stora 
delar. Däremot är avgränsningen mellan 
kommuner och landsting lite otydlig. 
Utredaren föreslår att all behandling ska 
ske i landstingets regi, vi menar att viss 
typ av behandling, exempelvis psyko-
social behandling, bör kunna utföras i 
kommunal regi även framöver. 

Läs hela Attentions svar på hemsi-
dan. 

Elevhälsan räcker inte till
Den nya skollagen innebär att begreppet skolhälsovård ersattes med 

elevhälsa. Alla skolor måste nu, precis som tidigare, ge eleverna tillgång 

till läkare och skolsköterska, men också till kurator, skolpsykolog och 

personal med  kompetens för specialpedagogiska insatser. 

I septemBer gjorde Skolinspektio-
nen en flygande inspektion av hur när-
mare 800 grundskolor har byggt upp sin 
elevhälsa. Mer än var tredje rektor anser 
att skolpsykologernas tid inte räcker till 
för elevernas behov. Även när det gäller 
kurator är det många som säger att det 
finns för lite tid.

– risken är stor att många unga 
med ångest och andra psykiska problem 
inte får det stöd de behöver och att ele- 
ver i behov av särskilt stöd eller special-

Tillgång till skolläkare finns på 98 
procent av skolorna men 16 procent 
av rektorerna anser att skolläkarens 
tid inte räcker till.
Tillgång till skolpsykolog finns på 96 
procent av skolorna men 35 procent 
av rektorerna anser att skolpsykolo-
gens tid inte räcker till.
Tillgång till kurator finns på 93 pro-
cent av skolorna men 24 procent av 
rektorerna anser att skolkuratorns tid 
inte räcker till.
Tillgång till specialpedagogiska insat-
ser finns på 99 procent av skolorna 
men 20 procent av rektorerna anser 
tillgången på kompetens inte är till-
räcklig för att tillgodose behovet av 
specialpedagogiska insatser. 

•

•

•

•

det händer Idag att personer som 
äter ADHD-medicin inte får missbruks-
behandling för att de inte är ”drogfria”. 
Attention menar dels att kunskapen 
kring NPF generellt behöver öka, dels 
att psykiatrisk behandling måste gå att 
kombinera med missbruksbehandling. 
Däremot avråder vi från att kombinera 
tvångsåtgärderna i lagen om psykiatrisk 
tvångsvård (LPT) med de långa behand-
lingstiderna enligt LVM och föreslår att 
LVM skrivs om istället. 

Attention anser vidare att utredning-
en inte tillräckligt uppmärksammat hur 
eftervården av personer som släpps från 
behandling eller fångvård ska organi-
seras. I dag ser vi många som faller till-
baka i missbruk för att stödfunktioner- 
na plötsligt försvinner.

regeringens målsättning med utred-
ningen är att skapa ”en kunskapsbaserad 
missbruks- och beroendevård som utgår 

pedagogiska insatser inte blir ordentligt 
utredda, säger Ann-Marie begler, gene-
raldirektör på Skolinspektionen. 

Därmed går vissa elever miste om 
möjligheten att nå godkända betyg och 
få tillgång till vidare utbildning.

resultatet av inspektionen visar att:
Tillgång till skolsköterska finns på 99 
procent av skolorna men 13 procent av 
rektorerna anser att skolsköterskans tid 
inte räcker till.

•
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Laglig rätt till anpassning  
Elever som behöver anpassad undervisning har enligt nya skollagen 

rätt att få det. Lagen, som gäller från 1 juli, stärker barns och elevers 

rätt till kunskaper, valfrihet och trygghet. Attention välkomnar självklart 

detta men är kritisk till att eleverna endast har rätt att få stöd upp till 

“godkänt” även om de har potential att nå högre.

omfattande kan skolan begära ersättning 
för extra kostnader, så kallat tilläggsbe-
lopp. 

En annan stor förändring är att den 
nya skollagen tydliggör alla barns och 
elevers rätt till utveckling och lärande 
och kommunens skyldighet att ta hän-
syn till barns olika behov och förutsätt-
ningar. De barn som behöver anpassat 
stöd och stimulans ska enligt skollagen 
få det. bestämmelserna gäller förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
gymnasieskola, särskolan, specialskolan, 
sameskolan samt vissa former av kom-
munal vuxenutbildning.

lagen klargör att barn som be-
höver särskilt stöd i skolan ska få det på 
det sätt och i den omfattning som be-
hövs för att eleven ska ha möjlighet att 

förBundet har även kritiserat att 
olovlig frånvaro ska antecknas i betyget. 
Vi anser att ogiltig frånvaro är skolans 
misslyckande och att det inte bör drab-
ba eleven. 

En av de stora förändringarna är al-
las rätt att välja skola. Tidigare hade vis-
sa skolor, främst friskolor, möjlighet att 
neka vissa barn undervisning med hän-
visning till att de kostade för mycket el-
ler kräva extra ersättning för att ta emot 
barn med särskilda behov. genom änd-
ringen försvann detta, man menade från 
regeringens sida att friskolor inte får 
välja och vraka bland eleverna. Kom-
munen ska nu ersätta alla skolor inom 
kommunen med samma grundbelopp 
per elev, och detta ska även innefatta 
kostnader för stöd som kan uppkomma. 

Om behoven är väldigt stora och 

nå de kunskapskrav som minst ska upp-
nås. beslut som rör stöd och anpass-
ningar kan nu också överklagas i större 
utsträckning. Skolpersonal, föräldrar, 
eleven själv eller annan berörd part kan 
anmäla till rektorn som ska se till att be-
hovet av särskilt stöd utreds och det ska 
ske skyndsamt. I vissa fall kan det vara 
nödvändigt att utredningen tas fram i 
samarbete med andra verksamheter, till 
exempel bUP och Socialtjänsten. 

Kommer rektorn fram till att åt-
gärder behövs ska ett särskilt åtgärds-
program tas fram där man beskriver 
vilka elevens behov är, hur de ska tillgo-
doses och hur åtgärderna ska följas upp 
och utvärderas. I lagen sägs också att 
eleven själv och elevens vårdnadshavare 
ska ges möjlighet att delta när ett åt-
gärdsprogram utarbetas. Fokus ska läg-
gas på elevens hela studiemiljö och inte 
på den enskilde elevens svårigheter. Stö-
det ska i första hand ges inom den ordi-
narie klassen. bristande resurser är inte 
en godtagbar motivering för att inte ge 
en stödinsats. Inte heller får man från 
skolans sida kräva att en elev ska ha en 
diagnos för att få stödinsatser.

TExT: ANNA NOrrMAN
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tionsnedsättning. Många av dem upple- 
ver varje minut i skolan som en utmaning. 
bristen på anpassad undervisning gör att 

På pappret har alla elever rätt att få undervisning utifrån sina egna 

förutsättningar. Men i verkligheten är detta långt ifrån en realitet, det 

visar Attentions nyligen gjorda enkät bland föräldrar med barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Resultatet i enkäten visar 

att det finns stora behov, både av anpassad undervisning och av hjälp 

med de sociala kraven. 

för att se hur föräldrar till barn med 
NPF idag upplever hur skolan funge-
rar genomförde Attention i augusti och 
september 2011 en webbenkät riktad till 
förbundets medlemmar. Totalt besva-
rade fler än 900 personer enkäten. re-
sultatet visar en mörk bild av hur skol-
situationen ser ut för många elever. 

En till två elever i varje klass i grund-
skolan har en neuropsykiatrisk funk-

Attentions skolenkät visar:

Mörk bild av elevernas  skolsituation

de halkar efter, blir utanför, mobbas och 
tappar lusten att närvara. För föräldrarna 
innebär detta en ständig oro; hur ska det 
gå för mitt barn idag? 

Att det råder brist på kunskap om 
NPF och hur ett bra stöd kan utformas 
till elever med funktionsnedsättning-
ar är slående i Attentions undersökning. 
73 procent av föräldrarna anser att de 
flesta lärare vet för lite eller saknar kun-
skap för att kunna anpassa undervis-
ningen till barnens behov. bristen på 
stöd påverkar elevernas skolgång. För 

!tema skolan

”Åtgärdsprogrammet var otydligt, vi fick bråka om 
vad som skulle stå med. vi upplevde skolans kunskap 

om aDHD hos flickor som mycket bristfällig. Även 
skolpsykologen saknade kompetens.”
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Attentions skolenkät visar:

Mörk bild av elevernas  skolsituation

många leder det till sänkt betyg, brister 
i läs- och skrivförmåga och att eleven 
kommer efter i undervisningen. Föru-
tom kunskapsbrister får bristen på stöd 
även sociala konsekvenser. Många ele- 
ver vill inte gå till skolan och får en ökad 
frånvaro. Nästan en tredjedel uppger att 
bristen på stöd har lett till en mobb-
ningsproblematik. Lika många uppger 
att barnet behövt byta skola.  

prIset för att klara kunskaps-
kraven kan vara högt. Pressen att orka 
och hinna med i undervisningen leder 
till ökad psykisk ohälsa hos eleverna. Det 
bristande stödet i skolan får även kon-
sekvenser för föräldrarna. En klar ma-
joritet svarar att de fått gå ner i arbetstid 
för att stödja barnet. Två tredjedelar av 
föräldrarna uppger att de fått sämre hälsa 
på grund av att skolsituationen inte fun-
gerar. Skolans oförmåga att erbjuda till-
räckliga resurser går ut över föräldrarnas 
arbetstid och hälsa. 

Många vittnar om att månader eller 
till och med terminer gått utan att skolan 
vidtagit några åtgärder. Under tiden har 
barnet kommit efter i undervisningen 
men i värsta fall även förlorat intresse 
och motivation för skolan. Det leder till 
att många elever sakta men säkert ram-
lar ur skolan. Om inte utvecklingen bryts 
innebär det att elever helt i onödan kom-

mer ut ur skolsystemet med stora kun-
skapsluckor och försämrad tilltro till sin 
förmåga. 

attentIon anser att bristerna till 
stor del är en kunskaps- och attitydfråga. 
Skolorna har en tendens att inte förstå 
varför vissa elever bråkar och stör, halkar 
efter och skolkar. Därför ser de inte hel-
ler de vinster i form av lugn och ro, bättre 
resultat och högre närvaro som de skulle 

Riksförbundet Attentions undersökning visar på stora behov av ut-
veckling och åtgärder för att skolan ska kunna leva upp till sitt an-
svar att ge alla elever en bra och likvärdig utbildning. Attention pre-
senterar här åtta förslag till åtgärder: 

Obligatoriska kursmoment om neuropsykiatriska funktionsnedsätt- 
ningar i lärarutbildningen och fortbildning av redan utbildade lä-
rare.
Skollagen tydliggörs så att rätten till stöd inte upphör när eleven 
nått godkänt.
Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd. 
Kompetenshöjning om kognitiva och pedagogiska hjälpmedel i klass-
rummet.
En fungerande samverkan mellan socialtjänsten, habilitering, Barn- 
och ungdomspsykiatrin, elevhälsan och föräldrarna är en förutsätt-
ning för att stödet ska fungera. 
Föräldraombud som kan tillse att åtgärdsplaner upprättas och följs 
av skolan för att avlasta föräldrarna och ge ökad rättssäkerhet för 
eleverna.
Höjd beredskap mot mobbning av elever med funktionsnedsättning. 
Stödinsatser och åtgärdsprogram måste ta hänsyn till såväl barnens 
behov av kunskapsinhämtning som av deras sociala situation både i 
skolan och på fritiden. 

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

”sonen är duktig i alla ämnen men kan inte hålla 
reda på saker, glömmer lappar, skolböcker. 

De tycker att han ska skärpa sig och att han kan 
om han bara vill.”

kunna uppnå med en anpassning av un-
dervisningen. 

Skollagen ger numera alla barn rätt 
att få stöd så att de kan nå kunskaps- 
målen. För att det ska bli en realitet måste 
skolan arbeta på ett sätt som anpassas 
även till elever med olika inlärningsav-
vikelser. Av undersökningen framgår att 
skolorna inte tar problemen på allvar. At-
tention kräver att skol- och utbildnings-
politiken riktar in sig på frågor om ar-
betsmiljö, mobbning och trakasserier. 
Inte minst måste krafttag till för att bry-
ta trenden med att allt fler elever lämnar 
skolan i förtid och med stora kunskaps- 
luckor. Det är ett enormt slöseri med 
såväl mänskliga som ekonomiska resurs-
er. 

TExT: ANKI SANDbErg

”eftersom lärare har dålig kunskap kring aDHD och 
inte förstår sonens behov, hamnar han efter i flera 

ämnen och får göra omprov. Jag ser det som om han 
”straffas” för att det inte finns tillräckliga resurser och 

kunskap på skolan.”

”man har placerat barnen 
i grupper som varit 

stökiga utan hänsyn till 
olika funktionshinder. 
sammansättningen av 
gruppen har skapat en 

orolig och otrygg miljö.” 



�

– Men jag är öppen med att prata 
och håller inte inne med saker.

Han framhåller att han har bra kon-
takt med de flesta av sina klasskompisar 
även om han inte leker med dem.

Albin gillar datorer, särskilt att länka 
sig fram på YouTube. Dessutom är han 
expert på bussar och kan alla busslinjer 
i nästan hela Storstockholm.

– Allt jag kan om bussar har Albin 
lärt mig, säger klasskompisen Josefine 
som sitter mitt emot. 

alBIn och hans föräldrar valde 
redan från början att vara öppna och 
berätta om diagnosen. Via Asperger-
center fick de tips om boken All cats 
have Aspergers syndrom, som med fina 
bilder och korta texter berättar om egen-
skaper som katter har och drar paral- 
leller till Asperger. Albin bestämde sig 
för att visa boken för klassen och hans 
lärare hjälpte till att översätta texterna 
till svenska. På så sätt kunde han beskri-
va hur han känner och det gjorde det 
lättare för hans klasskamrater att förstå 
honom.

Albins föräldrar Elin och Mattias in-
formerade också andra föräldrar om Al-
bins diagnos och vad den innebär. 

– Vi förklarade till exempel att han 
har svårt i det sociala samspelet och i le-
ken med andra barn, vilket kan leda till 
konflikter, säger Mattias.

– Det var inte helt självklart från 
början utan vi resonerade fram och till-
baka innan vi bestämde oss, säger Elin. 
rädslan att ens barn ska bli utstött och 
stämplad finns ju där hela tiden. Men 

redan I korrIdoren möts jag av 
några entusiastiska elever som frågar 
om det är jag som är från tidningen och 
ska skriva om deras klass. 

– Vi har blivit kändisar tack vare 
Albin, säger en tjej glatt. Hon berättar 
ivrigt att de har varit med både i tidning 
och film tidigare samtidigt som hon går 
före och visar vägen till klassrummet.

Dörren står öppen och när jag tit-
tar in reser sig Albin och kommer emot 
mig, sträcker artigt fram handen och 
presenterar sig. 

Vi går in i klassrummet där stäm-
ningen känns lugn och trygg Det är 
halvklass så nu är det bara 15 elever som 
jobbar med eget arbete, som det står på 
schemat.

Albin sätter sig bredvid Olof, hans 
resurs, och visar hur de jobbar utifrån 
en detaljerad veckoplanering där varje 
uppgift är numrerad.

– Det kan vara svårt att välja vilken 
uppgift jag ska börja med och därför är 
det bra att det står nummer så jag kan ta 
dem i tur och ordning, säger han. 

Albin är 9 år och går i trean i gär-

desskolan i Sollentuna. För snart två 
år sedan fick han diagnosen Aspergers 
syndrom.

– På förskolan trodde dom att jag 
hade ADHD för att jag hade jobbigt att 
sitta still, säger Albin. Men sen när jag 
började i skolan fick jag göra en utred-
ning som visade att jag hade Aspergers 
syndrom.

– Det förstör för mig ibland, fortsät-
ter han och ser lite ledsen ut. Jag blir till 
exempel arg som jag inte vill vara. 

han förklarar att det känns 
som om han har en vulkan inom sig 
som får utbrott då och då. Det går inte 
att stoppa. Han tar sig också för huvu-
det och beskriver hur snurrigt det kan 
bli där när han ställs inför oväntade sa- 
ker, när han inte är förberedd på det 
som ska hända.

– Leken med andra barn går inte 
heller så bra. Jag tycker absolut inte om 
krigslekar, som många killar vill leka.

Därför leker han inte så mycket på 
rasterna. Han tycker det är skönt att 
vara för sig själv, säger han.

“Det kan vara svårt 
att välja vilken uppgift 

jag ska börja med 
och därför är det bra 
att det står nummer 
så jag kan ta dem i 
tur och ordning.”

Albin, 9 år:

“Nu trivs jag jättebra i   skolan”
När Albin gick i ettan och just hade fått diagnosen Aspergers syndrom 

hade han inte lätt. Han var ofta ledsen och kände sig missförstådd. Nu 

snart två år senare trivs han jättebra tack vare anpassningar i under-

visning och skolmiljö. Lärare, föräldrar, Albin själv och hans klasskam-

rater har alla jobbat för att hitta lösningar som fungerar.

!tema skolan

Olof, Albins resurs, är viktig för honom. Foto: Lillemor Holmgren
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vi kom fram till att det bästa för Albin 
måste vara att förklara och försöka få 
andra att förstå varför han är som är.

responsen Både från barnen 
och deras föräldrar blev jättebra. Och 
förståelsen för Albin har ökat, tycker 
de.  De tycker också att de har fått ett bra 
bemötandet från skolan från första stund.  

– De lyssnar på oss, försöker tänka i 
nya pedagogiska banor och gör vad de 
kan, säger föräldrarna.

Malin rosell och Paulina Pastene är 
Albins lärare. De uppskattar familjens 
öppenhet som de menar lagt grunden 
till att det i dag fungerar så bra för 
honom i skolan.

– Albin är en i klassen, han har As-
perger och det vet alla. Det är inget 
konstigt med det. Vi pratar öppet om 
det och alla jobbar för att han ska ha det 
bra, säger Paulina.

För att lära sig mer om vad det in-
nebär att ha Asperger, har Pauline och 
Albins pappa tillsammans gått en ut-
bildning på Aspergercentrum.

Med tanke på att kunskapen om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättnin-
gar saknas i lärarutbildning, var det vär-
defullt för att kunna anpassa undervis-
ningen på rätt sätt.

– Men det har tagit sin tid att kom-
ma fram till arbetsmetoder som funge-
rar, påpekar Malin och menar att det 
inte finns några självklara lösningar som 
passar alla.

malIn och paulIna har, tillsam-
mans med Albin och hans föräldrar un-
der lång tid jobbat sig fram för att hitta 
lösningar som passar Albin. 

Hon minns hur svårt det var i bör-
jan och att han ofta var ledsen.

– Men nu trivs jag jättebra och tyck-
er att alla förstår mig bättre, säger Albin 
och skiner upp i ett leende.

Att känna trygghet och vara väl för-
beredd för det som ska hända är en 
förutsättning för att Albin ska få en bra 
skoldag. Tryggheten att alltid ha någon 
vuxen i närheten är viktig. Hans resurs 
Olof är den trygga länken och finns all-
tid i närheten om något händer.

Albin, 9 år:

“Nu trivs jag jättebra i   skolan”
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Inkluderande arbetssätt:

En vinst  för alla
– För oss är det självklart att en 

elev med specifika svårigheter 

ska inkluderas och ha en tydlig 

grupptillhörighet i en vanlig 

klass. Men vi måste hela tiden 

se till vad som är bra för eleven 

och vad vi kan göra för att hon 

eller han ska lyckas. Det säger Eva 

Myrhed-Karlsson, specialpeda-

gog och biträdande rektor på 

Gärdesskolan i Sollentuna.
 

gärdesskolan har en bra grund-
förutsättning att jobba inkluderande, 
framhåller hon.

– Vi har 30 elever i varje klass och två 
klasslärare. Det ger möjlighet för lärar-
paret att skapa flexibla lösningar och job-
ba individinriktat i klassrummet. 

Paulina och Malin ger några exem-
pel på några enkla anpassningar. 

– För att han ska få en lugn start på 
morgonen och undvika små konflikter 
som kan förstöra hans dag, får han gå in 
i klassrummet och sitta framme på våra 
platser. Då får han tid att förbereda sig 
och titta på schemat som sitter på tavlan 
som i detalj beskriver dagen.

gymnastIken kan vara lite jobbig, 
tycker Albin, särskilt att byta om med 
alla andra. Därför får han gå till om-
klädningsrummet fem minuter innan 
sina klasskamrater. Likaså får han gå 
ifrån lektionen lite tidigare så han hin-
ner duscha och bli klar före de andra. 
Det är som sagt viktigt att en resurs är 
med hela tiden. 

När det är dags för honom att gå till 
fritids, möter fritidspersonalen upp. Al-
bin får hjälpa till att kryssa in övriga 
elever, vilket är ett bra sätt förbereda sig 

för den nya gruppsammansättningen.
 gärdesskolans unika tvålärarsystem 

är en styrka, inte minst när det gäller att 
arbeta inkluderande, tycker Malin.

– Om det händer något kan en av 
oss ta tag i det direkt och den andra 
fortsätta undervisningen. 

Efter att ha jobbat tillsammans i tolv 
år är Malin och Paulina trygga med va-
randra, vilket förstås underlättar samar-
betet.

Det avspeglar sig också i deras peda-
gogik. En pedagogik som bland annat 
präglas av tydlighet, struktur och nog-
granna förberedelser.

– Tydlighet och struktur är bra för 
Albin. Liksom att han vet att vi är väl 
förberedda och alltid ligger steget före 
honom. Men också andra elever mår 
bra av det, säger Paulina.

– Det skapar ett lugn i klassen.

TExT: LILLEMOr HOLMgrEN 

“Tydlighet och struktur är bra för Albin. 
Liksom att han vet att vi är väl förberedda 

och alltid ligger steget före honom. 
Också andra elever mår bra av det.”

!tema skolan

Albin och hans klasskamrater i klass 3 i Gärdesskolan i Sollentuna. Foto: Lillemor Holmgren
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20 procent av skolorna 
klarar inte anpassningen

Inkluderande arbetssätt:

En vinst  för alla
Det som fungerar för en elev passar 

inte en annan så för att arbeta inklude-
rande måste man tänka utifrån enskilda 
elever.

Enligt Eva Myrhed Karlsson genom-
syras gärdesskolan också av ett lösnings-
fokuserat tänk.

– Vi försöker alltid tänka i möj-
ligheter i stället för i problem. Och uti-
från ett helhetsperspektiv. Vad kan vi 
göra på skol-, klass- och individnivå?

Hon menar att det inte är barnet som 
äger problemet utan skolan. Skolan i sin 
helhet måste förändras så att det funkar 
för det enskilda barnet.

för att alla lärare ska vara med 
på tåget har man, förutom medarbetar-
samtal, regelbundna klasskonferenser 
och pedagogsamtal. 

– Att all personal har kunskap om 
vilka svårigheter barn i behov av särskilt 
stöd har, är förstås jätteviktigt när man 
arbetar inkluderande.

För att lära sig mer är man just nu på 
gång med en studiecirkel utifrån Social-
styrelsens kunskapssammanfattningar 
om ”barn som tänker annorlunda”, som 
handlar om barn med autism, asperger 
och andra autism och ”barn som utma-
nar” om barn med ADHD och andra 
beteendeproblem. 

– När vi har identifierat en svårighet 
hos en elev ska vi också se till att hon el-
ler han får den hjälp som krävs för att 
lyckas, säger Eva Myrhed-Karlsson be-
stämt.  

– Jag vill kunna se varje elev i ögo-

10 råd till dig som vill arbeta inkluderande

Tydliggör skolans olika uppdrag. Både kunskapsuppdraget 
och demokratiuppdraget.
Implementera ett förhållningssätt som lägger fokus på alla 
elevers rätt till utbildning och skolplikt.
Det är skolan som måste förändras utifrån den elevgrupp 
man har.
Ta hjälp av extern kompetens för att hitta lösningar.
Som skolledare är det viktigt att växla mellan ett övergri-
pande perspektiv och ett individperspektiv.
Lyssna på personalen i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd, för det är en tuff del av pedagogjobbet.
Skapa förtroende mellan skola och hem. Ibland måste man 
”vänta in” föräldrarna i processen.
Viktigt att det finns en ”vi-anda” på skolan. Det är hela sko-
lans angelägenhet och ansvar att alla elever har en god so-
cial miljö och en bra kunskapsutveckling.
Som pedagog behöver man bemöta alla elever utifrån deras 
unika sätt att vara.
Det som är bra för elever i behov av särskilt stöd är ofta bra 
för alla. Sedan kan vissa elever vidga sina vyer medan andra 
är kvar i en tydlig struktur.

Källa: Eva Myrhed-Karlsson 
och Anette Lundqvist, 

Gärdesskolan Sollentuna

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

spektionen sett i sin tillsyn och kvalitets-
granskning det senaste året. Närmare 1 
500 skolor har granskats i den regelbund-
na tillsynen och därtill kommer ett stort 
antal skolor som är föremål för utred-
ning efter anmälningar.

Utöver bristerna vad gäller anpass-
ning har skolor för dålig tilltro till den 
enskilde elevens förmåga. Skolan ger inte 
heller i tillräcklig utsträckning särskilt 
stöd till elever som har behov av detta.

rapporten visar också att pedagogi- 
ken kan komma i skymundan för den i 

och för sig viktiga omsorgen om barnen 
och eleverna.

Dessutom finns det brister i upp-
följning av verksamhetens resultat enligt 
granskningen.

Ett annat område som lyfts fram i 
rapporten är elevernas rätt till en trygg 
miljö i skolan. Fortfarande saknar alltför 
många skolor bra planer mot kränkande 
behandling. Det förebyggande arbetet, 
både vad gäller kränkningar från andra 
elever som från vuxna i skolan, är inte 
tillräckligt utvecklat.

Var femte grundskola och var 

tionde gymnasieskola klarar inte 

att anpassa undervisningen efter 

elevernas förutsättningar, behov, 

intressen och erfarenheter. 

skolorna ger inte heller i tillräcklig 
omfattning särskilt stöd till de som be-
höver. Det framkommer i rapporten Oli-
ka elever – samma undervisning.

rapporten bygger på vad Skolin-

nen när de går ut nian och säga att vi har 
gjort allt vi har kunnat tillsammans med 
familjen.

TExT OcH FOTO: 
LILLEMOr HOLMgrEN
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Studenten Sunniva Abelli har utvecklat egen studieteknik för att or-

ganisera sina uppgifter.  

– Vad än mina svårigheter beror på så måste jag hitta ett sätt att 

hantera dem, säger Sunniva Abelli.

sunnIva aBellI är 24 år och går 
musikerprogrammet på Kungliga Mu-
sikhögskolan, med inriktning Svensk 
Folkmusik. Prestigen och konkurrensen 
är hög och de egna studietimmarna är 
många. 

– Jag fick ju inte min diagnos förr än 
nu i vintras. Men innan det, så tänkte 
jag att vad än mina svårigheter beror 
på så måste jag hitta ett sätt att hantera 
dem, säger Sunniva Abelli om sin ADD 
och om studieteknikerna som hon själv 
utvecklat.

Sunniva Abelli brukar försöka att 
alltid komma till skolan en halvtimme 
tidigare. Väl där försöker hon att ”log-
ga in” på skoldagen mentalt och börjar 
med att spela enklare melodier på sin 
nyckelharpa. 

Hon använder sig också av Apples 
kalender ical. Där färgkodar hon vec-
kans uppgifter. Lektionstimmarna får en 
röd färg som betyder ”viktigt”, blå bety-
der egen studietid. Hon pekar på da-
taskärmen som är fullplottrad av färg-
klickar och ”att-göra-saker”. 

– Det är bra att jag ser hela veckan 
och ser vad som är viktigt.

I och med att Sunniva Abelli fick dia- 
gnosen har hon fått en mentor på sko-
lan och hon går till en arbetsterapeut. 
genom arbetsterapeuten har hon fått en 
timstock. Sunniva Abelli tar upp tim-
stocken och visar den digitala tidslinjen 
med röda punkter som står för minuter. 
På timstocken ser hon bättre hur lång 
tid hon har kvar, istället för att bli över-
raskad av en alarmklocka.

– Jag vet att jag inte orkar mer än 
en timme åt gången, jag blir inte mer 
produktiv av att sitta kvar längre än så.

Sunniva Abelli har inte alltid haft 
den disciplin som hon har idag. Många 
är de nätter då hon, både i grundskolan 
och gymnasiet, ångestfyllt har suttit och 
försökt plugga till nästa dags redovis- 
ning i skolan. Idag försöker hon att 
konkretisera sina målsättningar. 

– Om jag övar på ett visst moment 
för att jag kommer att bli bra på det om 
två år så blir det för abstrakt. Jag be-
höver tydliggöra det för mig själv: Vill 

Studenten Sunniva Abelli:

Jag har hittat min egen  studieteknik
!tema skolan
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Jag har hittat min egen  studieteknik
jag det här just nu? Varför vill jag det? 
Är detta en autentisk målsättning eller 
gör jag det här för att jag förväntas göra 
det?

Men trots studietekniker och olika 
knep så fungerar det inte klanderfritt. 

– Om jag misslyckas gäller det att 
försöka utvärdera varför och sen förlåta 
mig själv, det tror jag är det allra vikti-
gaste. Det gör att jag kan gå vidare och 
släppa gamla mönster. Då blir det mer 
energi över till att hitta en lösning på 
problemet istället.

 
mats eneroth arbetar som utbild- 
ningskonsult och föreläsare. Han 
föreläser framförallt om studieteknik. 

– Överhuvudtaget när det handlar 
om studieteknik gäller det att använda 
enkla knep. bland annat genom min-
nestekniker där man till exempel lägger 
ihop siffror och bilder, säger Mats En-
eroth.

I vänster hjärnhalva processas 

Nu granskas undervisningen
av elever med AST

reda på om undervisningen och de stödåt-
gärder som sätts in är anpassade efter 
elevernas individuella behov, säger Nirzet 
Tursenovich som håller i projektet på Sko-
linspektionen.

Det handlar om anpassningar i hela 
skolmiljön, menar han, såväl den fysis-
ka miljön, som skolans rutiner och ele-
vernas undervisningssituation.

projektet förväntas leda till att 
de granskade skolorna och kommuner-
na ska bli bättre på att tillgodose beho-
ven hos elever med AST. 

– Vi hoppas också få fram goda ex-
empel och på så sätt ge andra skolor 
redskap att tillgodose alla elevers rätt till 
en god utbildning i trygg miljö.

Enligt Nirzet Tursenovich kommer 

Nu ska Skolinspektionen göra en 

särskild gr nskning av undervis-

ningssituationen för tio elever med 

autismspektrumtillstånd, AST.

skolans förmåga att förstå svå-
righeterna med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar och ge eleverna det 
stöd de behöver är begränsad. Det vet vi 
och det framgår med all tydlighet i för-
bundets skolenkät som presenteras på 
sid 6-7.

Vi välkomnar därför Skolinspektio-
nens granskning av elever med särskilda 
behov som inleds i två kommuner, Sol-
lentuna och Oskarshamn.

– Syftet med granskningen är att ta 

granskningen att utgå från följande frå-
geställningar:

görs en utredning av elevernas indi-
viduella stödbehov och genomförs åt-
gärder med utgångspunkt från vad 
som kommit fram i utredningen?
görs eleverna och föräldrarna delak-
tiga i utformningen av stödåtgärder?
Utgår skolan från ett inkluderande 
synsätt för att tillgodose elevernas be-
hov?
Anpassas skolans undervisning till 
elevernas behov, förutsättningar och 
erfarenheter?
Följs stödåtgärder och undervisning 
upp och tillvaratas resultaten av upp-
följningen på ett sätt som gör att skol-
situationen förbättras för eleverna?

TExT: LILLEMOr HOLMgrEN
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matematik, analyser och siffror och här 
arbetar hjärnan med information på de-
taljnivå. Höger hjärnhalva arbetar med 
bilder, färg, form och är den del i hjär-
nan som får ihop sammanhang till en 
helhet. När Mats Eneroth arbetar med 
studieteknik har han därför alltid med 
ledorden: färg, form, fantasi och helhet. 

 – Det är lättare att koncentrera sig 
om man får med höger hjärnhalva, 
säger Mats Eneroth.

TExT OcH FOTO: 
ANgELIcA OgLAND

Tips för att plugga in
en uppgift

Skaffa dig först en helhets-
bild över uppgiften och titta 
på eventuella bilder
Börja med att läsa rubriker, 
faktarutor, bildtexter, sam-
manfattningar
Läs snabbt igenom den 
löpande texten
Markera de ord eller de 
resonemang du inte förstår 
så att du inte fastnar
Gå igenom de markerade 
texterna på nytt

•

•

•

•

•
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Mats Eneroth.
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Kampen för Linus skolgång
Linus går första terminen på 

Karolinaskolan i Fogdaröd, en 

internatskola för ungdomar med 

ADHD.  Han stortrivs både på 

skolan och på boendet. Men 

vägen till  har varit lång för både 

Linus och Kristel. De har kämpat 

för Linus rätt att få studera på 

Karolinaskolan

året var 2008 och Kristel Öhman 
och hennes son Linus hade äntligen 
hittat en skola som kändes rätt. Efter 
ett studiebesök på Karolinaskolan i 
Fogdaröd, en fristående gymnasieskola 
för ungdomar med ADHD, visste Linus 
att det var där han ville gå.

– Linus var mycket positiv efter vårt 
besök och var för första gången i sitt liv 
övertygad om vad han ville göra, säger 
Kristel.

Trots att det fanns få platser på ut-
bildningen kom Linus in. En månad in-
nan skolstart grusades planerna.

– Skolan och internatboende, mån-
dag till fredag, är en helhetslösning för 
ungdomar med ADHD med målsätt- 
ning att förutom att ge en utbildning 
förbereder för ett arbete och ett eget 
boende samt ge möjligheter till en aktiv 
och meningsfull fritid. Linus har svårt 
för det med sitt funktionshinder, man 
måste ständigt tjata och påminna och se 
till att allt som ska göras blir gjort. An-
nars händer inget.  Med Karolinasko-
lans hjälp skulle jag kunna vara mamma 
istället för en tjatkärring, säger Kristel.

men gymnasIeutBIldnIngen var 
dyr och var Kristel och Linus än vände sig 
fick de avslag. Kristel ansökte om bistånd 
för kostnaderna på barn-och Familj i Es-
löv. 

– När jag ringde första gången sa 
enhetschefen att det inte var lönt att 
jag sökte bistånd för detta för det kom-
mer jag aldrig till att få. Jag krävde då 
en ansökan för att jag skulle ha något att 
överklaga.

Kommunen avslog Kristels ansökan 

och hon överklagade beslutet till Läns-
rätten. Flera månader senare gav Läns-
rätten Kristel rätt.

– Vi blev jätteglada och tänkte: vad 
skönt då kan vi äntligen skicka Linus till 
skolan.

 glädjen höll inte i sig länge.  Efter 
att överklaganden fram och tillbaka 
slutligen gått ända upp i Kammarrätten 
fick Kristel och Linus återigen rätt. Och 
denna gång valde kommunen att inte 
överklaga. 

Efter över två år stod det klart att Li-
nus kunde börja på den utbildning som 
han blivit antagen till. 

– Tack vare att jag inte gav mig så 
fick vi igenom detta mot kommunen. 
Många gånger har det verkat hopplöst 
men det fanns inte på kartan att jag 
skulle ge upp utan kamp.

på lInus första skoldag fick Kristel 
ännu ett glädjande besked. 

– Två föräldrar kom fram till mig 
och berättade att de tack vare vår dom 
fick igenom att deras son också fick bör-
ja på Karolinaskolan. Jag hade inte bara 
kämpat för min son utan kunnat hjälpa 
andra att också få en chans.

Kristel beskriver också Linus som en 
helt annan människa i dag.

– Han är glad, positiv och man ser 

på honom att han verkligen mår bra I 
skolan. Han vet att det kommer att bli 
tufft att börja studera igen men med all 
hjälp han får från personalen på Karo-
linaskolan och av oss föräldrar så kom-
mer det att gå jättebra, säger Kristel.

TExT OcH FOTO: 
ANgELIcA OgLAND

Karolinaskolan

Karolinaskolan är ett fristående 
naturbruksgymnasium.
Skolan har undervisning i små 
grupper.
Eleverna har varsin mentor som 
ansvarar för en kontinuerlig 
kontakt mellan skola, elev och 
målsman.
Karolinaskolan erbjuder även 
fritidsaktiviteter under två 
kvällar i veckan till eleverna.
Skolan arbetar för att hålla en 
tydlig struktur på alla områden 
och läroplaner som är individu-
ellt anpassade för varje elev.

KÄLLA: Fogdaröd Omsorg, 
Vård & Utbildning

•

•

•

•

•
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En efterlängtad bok

fattarna, bra samarbete mellan kollegor i 
arbetslag och en tankemodell som ser till 
helheten och tar in olika aspekter för att 
kartlägga och analysera situationen. In-
nehållet i deras bok bygger på en sådan 
tankemodell.

de Betonar delaktigheten, att alla 
elever får möjlighet att delta i gemenska-
pen och lära utifrån sina förutsätt-ning-
ar. I varje klass finns elever med någon 
form av funktionsnedsättningar. Och 
skolan måste se elevers olikheter som 
pedagogiska utmaning-
ar och inte som hinder 
i undervisningen, slår 
de fast. Därför är det 
viktigt att läraren har 
kunskaper om olika 
funktionsnedsättning-
ar. Med gedigna kun-
skaper har läraren lätta-
re att lyfta fram elevers 
styrkor och tilltro till 
sin egen förmåga att 
lära och vara delaktig i 
den sociala gemenska-
pen.

med gedIgna kun-
skaper är det också lät-
tare att se möjligheter 
och alternativa hand-
lingssätt och att göra 
medvetna val i olika 
situationer.

Och gedigna kun-
skaper genomsyrar ock-
så Inga-Lill Jakobssons 
och Inger Nilssons bok 
som varmt rekommen-
deras. 

Attention instämmer 
i författarnas förhopp-
ning att den ska läsas av 
såväl blivande som redan 

– som yrkesverksamma lärarut-
bildare och forskare inom det special-
pedagogiska fältet, har vi länge saknat 
litteratur som ger en översikt över de 
vanligaste funktionsnedsättningarna ur 
pedagogiskt perspektiv, säger författar-
na Inga-Lill Jakobsson och Inger Nils-
son i förordet.

Nu har de själva skrivit en bok som 
fyller detta tomrum. En bok som tar 
upp både det specifika och det generella 
– från individ- till samhällsperspektiv.

Den förståelse kring funktions-
hinder som därigenom utvecklas ger 
viktiga insikter inför det pedagogiska 
arbetet i klassen och med den enskilda 
eleven, menar de.

De inleder boken med att berätta om 
Agnes som har en medicinsk diagnos.

”Att du inte förstår beror på din 
sjukdom” fick hon som förklaring av 
matematikläraren när hon inte lyckades 
lösa en uppgift. Och författarna ställer 
sig frågan vilken betydelse en elevs diag-
nos har för förväntningarna på hennes 
möjligheter att lära?

orsakerna tIll agnes svårigheter 
kan, menar de, delvis kopplas samman 
med diagnosen men skolmiljön bidrar 
också till att hon inte förstår. Matema-
tikuppgiften är inte anpassad till hennes 
utvecklingsnivå och läraren har inte tid 
att förklara ordentligt eftersom flera an-
dra elever väntar på hjälp. Hon har ock-
så svårt att koncentrera sig när det är 
stimmigt i klassrummet. 

– Just det faktum att elever är olika 
och har olika individuella förutsättning-
ar är en av skolans största utmaningar.

De allra flesta lär sig oavsett metod, 
arbetssätt och arbetsform, medan vis-
sa elever är beroende av några absolut 
nödvändiga anpassningar.

För att kunna anpassa undervisning-
en och lärandemiljön krävs, enligt för-

Specialpedagogik och funktionshinder förenar kunskap om funktions- 

nedsättningar med specialpedagogiska perspektiv och metoder. 

Boken ger inspirerande  exempel på pedagogiska utmaningar och 

lösningar och innehållet är väl grundat i vetenskaplig teoribildning 

och forskning
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verksamma lärare. Detta är kunskap som 
kommer att göra skillnad!

TExT: LILLEMOr HOLMgrEN 

Boken kan beställas i Attention 
webbutik www. attention-riks.se
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hon dessutom det där enkelspårigt fär-
digförpackade sättet att vara på.

– Det är den bästa studiemiljö jag 
någonsin varit i.

I takt med att tilltron till de egna 
förmågorna växte, sökte hon till Läkar-
programmet. Och kom in.

Idag har hon två terminer kvar. Och 
när det blir tungt brukar Hulda Liljeblad 
påminna sig om att detta är en revansch, 
inte nödvändigtvis gentemot andra män- 
niskor, men för sig själv.

– Det är en seger att läsa på högskola.
Och hon betonar starkt att väl-

ja något man brinner för är det abso-
lut viktigaste när det handlar om hög-
skolestudier. Och att det alltid är bra att 
ta hjälp av andra, att utnyttja det stöd 
som finns. 

– Ta kontakt med universitetets 
studievägledare eller funktionshinder-

samordnare. De kan erbjuda  generella 
stödinsatser som kan vara bra för vissa. 

Men för Hulda Liljeblad är det inte 
bara mötet med patienter och utbild-
ningen i sig som ger nya kunskaper. 

– Om jag tänker på de färdigheter 
jag hade innan jag började läsa på uni-
versitetet och de färdigheter jag har 
nu så blir jag glad. Att lära sig den här 
miljön är som att få ta del av en helt ny 
kultur. 

TExT OcH bILD: 
ANgLIcA OgLAND

Hur gör man om man har både Aspergers syndrom och ADHD och 

samtidigt pluggar till läkare? Eller är det bara en fördom att man inte 

skulle klara av det?  

     – Jag tror att det handlar mycket om attityd, säger Hulda Liljeblad.

Hulda Liljeblad:

“Det är en seger att 
läsa på högskola”

hon gIllar Inte att dela upp män-
niskor i benämningarna ”normal” och 
”onormal”, men är hon tvungen att göra 
en distinktion kallar hon de som inte 
har NPF för ”neurotypiska människor”. 
Och bara för att någon är ”neurotypisk” 
betyder inte det att livet har varit enkelt.

– Det gäller att inte vara fördoms-
full tillbaka bara för att man själv blir 
bemött med fördomar. Det ryms så myc- 
ket i en människa som inte syns vid för-
sta anblicken, säger läkarstudenten Hul-
da Liljeblad.

Men när neurotypiska människor 
sätter igång med en uppgift sker det ofta 
med ett icke uttalat samförstånd hur det 
ska gå till. 

– Det här outtalade, sociala samspe-
let som inte är självklart för mig.

hulda lIljeBlad gestikulerar och 
blicken klarnar till när hon talar om 
skolan där de arbetar mycket i grupper, 
vilket blev ett problem från början.

– Det blev röriga diskussioner, man 
missade översikten och det blev jobbigt 
för mig. Först blev jag bitter och tänkte 
”Varför ska jag gå på de här grupper-
na?”. Men jag måste acceptera att all-
ting inte passar mig, vissa saker passar 
mig bättre – när det inte gör det gäller 
det att ligga lågt. Annars slösar jag bara 
min energi.

Och även om det känns jobbigt 
ibland så är utbildningen inget hon 
skulle vilja vara utan. 

– Att utsätta sig för en jobbig miljö 
erbjuder en möjlighet att jobba med 
sina svårigheter, det gör att man lär sig 

strategier för att kunna vistas i samhäl-
let – med andra människor, om det är 
vad man vill. Annars finns risken att 
man tänker ”Jag har de här svårigheter-
na och samhället är förjävligt” och då 
straffar man bara ut sig själv.

om någon hade ställt frågan ”Vad 
ska du bli när du blir stor?” till Hulda 
Liljeblad när hon var liten så skulle hon 
förmodligen svarat ”Jag vet inte.” 

– När jag gick i skolan visste jag inte 
någonting, jag visste inte hur man skulle 
göra för att åstadkomma resultat, hur 

man arbetade, vad man behövde för 
att nå ett mål. Fan, jag visste ju inte ens 
hur man skulle göra för att komma upp 
på morgonen och lägga sig på kvällen, 
säger hon.

Hulda Liljeblad slutade plugga efter 
nian. Hon började arbeta och skrev 
efter en tid 2.0 på högskoleprovet. Efter-
som hon redan fått högsta resulta-
tet på högskoleprovet kunde hon släp-
pa betygsstressen när hon började läsa 
in gymnasiet på Folkuniversitetet i 
Linköping. På Folkuniversitetet slapp 

!porträttet

“Att utsätta sig för en jobbig miljö erbjuder 
en möjlighet att jobba med sina svårigheter, 
det gör att man lär sig strategier för att kun-

na vistas i samhället – med andra människor, 
om det är vad man vill. .”



��



��

Språkbron förebygger 
läs- och skrivsvårigheter

som är i riskzonen för att utveckla läs- 
och skrivsvårigheter eller visar sig ha en 
svag språklig förmåga kartläggs. 

– Om kartläggningen och den ut-
redning som görs visar att eleven är i 
behov av särskilt stöd är det naturligtvis 
viktigt att klarlägga vilket stöd som be-
hövs. Det måste finnas en klar koppling 
mellan utredning och det praktiska ar-
betet i klassrummet, säger catharina 
Tjernberg.

Målet är att alla elever på Örsunds-
broskolan ska ha en fonologisk liksom 
en fonetisk medvetenhet, att de muntligt 
och skriftligt får möjlighet att utveckla 
sitt ordförråd, får ett flyt i läsandet och 
utvecklar skriv- och lässtrategier som 
ger bra läsförståelse.

framgångsrIk läs- och skrivpeda-
gogik är enligt catharina Tjernberg:

Catharina Tjernberg är special-

pedagog på Örsundsbrosko-

lan i Enköping och doktorand 

i läs- och skrivutveckling. I 

mer än tio har hon varit med 

och byggt Språkbron, som 

framförallt handlar om tidig 

upptäckt och att förebygga 

läs- och skrivsvårigheter. Nu 

väcker hon nyfikenhet om sin 

forskning som handlar om fak-

torerna bakom ett framgångs-

rikt arbete. 

I Början av det här året fick Ör-
sundsbroskolan i Enköping bertil Hults 
pris på 500.000 kronor för sitt arbete för, 
som det står i motiveringen ”att identi-
fiera barn med läs- och skrivsvårigheter 
och för att stödja dem i deras läs- och 
skrivutveckling. Arbetet sker utifrån 
ett vetenskapligt förhållningssätt och 
utvärderas löpande genom forskning.”

– Vi har byggt upp ett system som 
vi kallar Språkbron som gör att vi tidigt 
kan upptäcka eleverna och ge tidiga in-
satser, säger catharina Tjernberg.

Det handlar om att kunna upptäcka 
svårigheterna innan barnen själva gör 
det, så att de slipper misslyckas senare i 
skolan, menar hon. Och under sin långa 
erfarenhet som specialpedagog har hon 
sett vilken otrolig betydelse det har för 
barnens självkänsla.

I arbetet med att bygga Språkbron in-
går också en logoped med specialpeda- 
gogisk utbildning. De handleder det öv-
riga kollegiet på skolan och övervakar 
viktiga moment när det gäller läs- och 
skrivinlärningen. De har också reflekte-
rande samtal med sina kollegor.

det föreByggande arbetet inne-
bär att man redan i förskoleklasserna 
gör en screening av alla barn. De barn 

att se läs- och skrivutveckling i ett 
språkutvecklande sammanhang
att detta i hög grad handlar både om 
muntlighet och skriftspråklighet
att alla måste få möjlighet till ett opti-
malt lustfyllt lärande i ett socialt sam-
manhang
fasta pedagogiska strukturer men ha 
en känsla för och i stunden kunna fat-
ta beslut som styrs av sammanhanget 
och situationen
ge utrymme för elevernas olika förut-
sättningar och behov
balans mellan stöd och utmaningar

catharIna tjernBerg menar att 
det är sju faktorer som skapar fram-
gångsrika skolor. Alla sju faktorer till-
sammans måste uppfyllas:

Ett starkt ledarskap 
Lärarengagemang
Positiv tro på eleverna
Effektiv schemaläggning (som funge-
rar både för elever och lärare)
Professionell fortbildning
Föräldrasamverkan
Vetenskapligt baserade metoder 

 TExT OcH bILD: 
LILLEMOr HOLMgrEN 
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Hjärnforskaren Martin Ingvar om modellerna för inlärning : 

De saknar grund i hur 
barns hjärnor fungerar
Under rubriken Läsa är livets mening höll Martin Ingvar ett engagerat 

anförande på Skolforum i Stockholm.

– Läsningen utvecklar vårt arbetsminne och utvecklar oss som per-

soner och därför måste skolan se till att alla elever är med på tåget 

- från första terminen i första klass, slog han fast.

Varje elev borde därför kräva ett 
pedagogiskt kontrakt där deras lärare 
får intyga ”att det är viktigt för mig att 
det går bra för dig”, föreslog Martin Ing-
var.

barnens självbild och betydelsen 
av att ha känslan av att klara av 
är stor. I forskningen ser man ty-
dligt kopplingen mellan läsförmå-
ga och självkänsla. Han hänvisade till 
sin kollega Sara bengtsson på Karo-
linska Institutet och hennes forsk- 
ning ”Självbildens inverkan på kogni-
tiv prestation återspeglat i neurala pro-
cesser”.

Antalet elever som får dyslexidiag-
nos har ökat kraftigt. En förklaring är, 
menade Martin Ingvar, att man inte får 
hjälp om man inte har dyslexi. 

– Men det är inte dyslexin som ökat 
utan de funktionella läs- och skriv-
svårigheterna. Svag läsförmåga på grund 
av bristande pedagogik och träning är 
det största problemet.

TExT OcH bILD: 
LILLEMOr HOLMgrEN

nycklar som behövs i dag. Det är nyckeln 
till kunskap, nyckeln till matematikens 
begreppsvärld och nyckeln till att få fle- 
ra språk utöver modersmålet. När man 
lär sig att läsa och skriva får man efter 
idog träning en automaticitet i sitt lä-
sande som i sin tur avlastar tänkandet 
och minnet. Då kan man förstå en text. 
Då kan man tänka själv. Då kan man bli 
en kritisk väljare och allt annat som be-
fordrar demokratins utveckling.

ett stort mIsstag är att skolan har 
förväxlat ”allas lika värde” med ”alla är 
lika” och därför har barn med funktions- 
nedsättningar och arbetarpojkar från 
landsorten kommit på undantag. 

martIn Ingvar gIck till attack mot 
skolan och framförallt lärarutbildning-
en och menade att modellerna för in-
lärning saknar grund i vad vi i dag vet 
om hjärnan. 

– Idén om att pedagogiken inte har 
att göra med hur barns hjärnor fungerar 
har haft lång tid på sig att utvecklas och 
lärarutbildningen är fortfarande dålig 
på att ta in ett mångvetenskapligt pers-
pektiv. Vi måste kräva att de som utbil-
das vet hur de ska göra för att lära barn 
att läsa. 

Kan man inte läsa så rinner det av 
på alla områden i livet.

– Att ha en bra läsförmåga är en helt 
central färdighet för att få de sociala  
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Utanför vanligheten

– Genom att våga berätta om mitt liv och inte längre vara rädd för vad 

folk ska tycka, hoppas jag kunna hjälpa andra, säger Zander Bergman, 

en av tio medverkande i boken Utanför vanligheten. En bok som be-

står av välskrivna, mycket nära och gripande berättelser om hur det är 

att leva med en neuropsykiatrisk diagnos.

– Min framtidsdröm är att arbeta med 
människor och hundar och utveckla min 
medialitet. Jag vill arbeta för att folk ska 
förstå oss med neuropsykiatriska funk-
tionsvarianter bättre och se oss som en 
resurs istället för en belastning, säger 
Zander Bergman.

Boken presenterades på årets 
bokmässa där åtta av de medverkande 
också fanns på plats, däribland Zander 
bergman. 

– Det var lite overkligt att trängas 
där med alla kändisar. Men när jag stod 
på scenen kände jag att jag äntligen har 
hittat det jag vill göra. Jag vill fortsät-
ta att skriva och föreläsa. Jag vill få folk 
att förstå hur vi som lever med neuro-
psykiatriska funktionsvarianter, som vi 
benämner det, tänker och fungerar. Att 
vi vill ha samma rättigheter som andra 
människor. Att samhället ska se oss som 

en resurs och inte som en belastning. 
Vi har goda förutsättningar att göra det 
mesta men vi behöver stöd och hjälp 
med vissa praktiska saker.

Om skola, socialtjänst, sjukvård, ar-
betsförmedling och polis kunde förstå 
bättre, slapp folk ta livet av sig, säger 
han drastiskt.

han vet hur det är, han har själv flera 
självmordsförsök bakom sig och kan vitt-
na om hur oförstående myndighetsper-
soner kan ställa till det. Zander är nu 37 
år och berättelsen om hans liv lämnar 

ingen oberörd. Ett sätt att bearbeta det 
svåra har varit att skriva och flera av hans 
texter publiceras i boken. 

Men här ett utdrag ur boken som 
journalisten och författaren Anna Lyt-
sy skrivit.       

”Jag säger till Zander att jag blir ut-
mattad bara av att höra om allt han va-
rit med om. Hans svar träffar mig i so-
larplexus:

– Välkommen till ADHD-land! 
Ändå dröjde det tills Zander var 35 

år tills han fick veta att det var där han 
levde sitt liv. I ADHD-land. Att det var 
därför allt blivit så krångligt, varit så kao- 
tiskt, så omöjligt att förstå och styra upp 
och få ordning på, ända från början…

– Jag började leta efter förklaring-
ar till allt strul. Jag undrade om det 
berodde på övergreppet. Eller övergrep-
pen då. Eller våldtäkterna. Men det gav 
inte svar på varför jag inte hade kun-
nat tillgodogöra mig grundskolan, eller 
någon utbildning över huvud taget...        

– om jag hade gillat att vara ett of-
fer hade jag kunnat vara både narkoman 
och hemlös och kriminell. Men jag har 
andra planer. Och allt kan bli bättre nu. 
Det ska bli bättre. Det handlar både om 
identitet och självkänsla och om att hit-
ta sin plats och göra rätt för sig. Om att 
få och ta emot hjälp med att hålla den 
röda tråden. Med att inte hetsa och inte 
stressa utan ta en sak i taget.

– Man måste ju på ett sätt vara jäv-
ligt frisk för att överleva ADHD! Tänk 
om du och jag kunde byta hjärna i bara 
en dag, då skulle du förstå hur det är!”

Den 144-sidiga boken, som också 
består av fantastiska bilder tagna av fo-
tografen bobo Lindblad, är framtagen 
av Attention KFV-regionen med stöd av 
Allmänna arvsfonden.

Det var Anne Sjöberg, tidigare pro-
jektledare för Attentions vuxenprojekt, 
nu på Handikappförbunden och ock-
så aktiv i Attention i Katrineholm, Flen 
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Lule Ericsson:

”Jag har ADHD men jag 
är inte dum huvudet”

– ADHD har varit min största 

fiende, men jag är inte dum i 

huvudet, jag behövde bara rätt 

hjälp, säger Lule Ericsson.

Men tyvärr fick hon inte den hjälp 

hon behövde. Hon halkade efter 

i många ämnen och till slut hade 

hon missat så mycket att hon var 

tvungen att hoppa av skolan.

nu, 18 år gammal, går hon hemma 
utan varken sysselsättning eller försörj-
ning.

Men det funkar tack vare en nyfun-
nen och kär pojkvän som har arbete och 
bostad. Sen har hon också en förmåga 
att skriva. Hon berättar att hon för en 
tid sedan startade en blogg om hur det 
är att leva med ADHD. 

Lule skriver till exempel om de kränk- 
ningar hon tycker att hon utsattes för 
i skolan. Alla lektioner då hon satt där 
med handen uppsträckt utan att lära-
ren över huvud taget brydde sig. Om 
hur värdelös hon kände sig och hur det-
ta har satt sina spår i dålig självkänsla. 
Så ofta fick hon höra att hon var lat och 
ointresserad, att hon kunde men inte 
ville och att hon måste anstränga sig 
mer.

– Det värsta var att inte lärarna såg 
eller gjorde något. Det värsta var att 
min mamma gång på gång berättade för 
dem om att jag behövde hjälp för att jag 
hade koncentrations- och inlärnings-
svårigheter. De sa att jag inte visade någ-
ra tecken på att vara hyperaktiv i skolan 
och jag bara behövde kämpa lite mer.

lule Började må allt sämre, på 
högstadiet började hon skära sig och 
sov inte heller på nätterna.

– Såren på mina armar fick aldrig 

läka, så fort de inte gjorde ont längre så 
skar jag mig igen. Det blev som ett be-
roende.

Till slut orkade hon inte längre, 
eftersom ingen ingrep gick hon själv till 
en lärare och berättade hur det låg till. 

– Läraren kontaktade bUP och jag 
las in akut på sjukhus.

Det resulterade så småningom i 
ADHD-utredning och diagnos.

lule önskar av hela sitt hjärta att 
andra barn och unga ska slippa gå ig-
enom det hon har gjort.

I denna strävan bad hon att få göra 
en liten enkätundersökning i sin gam-
la grundskola och ställa frågor direkt till 
eleverna. 

– Jag frågade elever i 7:an, 8:an och 
9:an vad de tror att det innebär att ha 
ADHD? Om de accepterar att deras 
kompis har ADHD? Hur de klarar kon-
flikter som kan uppstå och hur van-
ligt det egentligen är att ett barn med 
ADHD blir retad för detta?

resultatet redovisas på hennes blogg/
hemsida http://lulericsson.weebly.com.

Där kan du också läsa mer om 
hennes liv och hur hon, utifrån sin er-
farenhet, tycker att vi kan hjälpa andra 
barn med ADHD.

TExT: LILLEMOr HOLMgrEN

och Vingåker, som satte igång det hela.
– Men det var inte jag som kläckte 

idén utan robert Holmer, en av delta-
garna i vår vuxengrupp, säger hon men 
håller med om att hennes erfarenhet av 
projektledning och projektansökningar 
kom väl till pass. 

Sagt och gjort! Tio personer nap-
pade på idén och Anne utsågs tillsam-
mans med Susanne König och Eva Nagy 
till projektledare. 

anna lytsy tackade ja till att vara 
redaktör. När pengarna från Arvsfonden 
beviljades i augusti förra året kunde pro-
jektet ta sin början.

– Vi är alla oerhört stolta över bo-
ken, säger Anne och menar att resulta-
tet blev långt över förväntan. 

Hon låter lätt rörd på rösten när hon 
berättar om den fantastiska resa som 
alla har gjort. Om hur de medverkandes 
självkänsla och skaparkraft byggts upp 
som nu ger ringar på vattnet.          

Till exempel Lina, som till naturen 
är väldigt blyg, som nu läser sina egna 
dikter inför publik och Helena som vill 
börja skriva på en uppföljning av boken, 
Zander som gör en hemsida om projek-
tet och Katja som har fullt upp med att 
bygga upp ett föreläsningsprogram och 
hålla i planeringen av dem.  

Nu under projektets andra år startar 
arbetet med  spridningskonferenser, fö-
reläsningar och utställningar.

TExT: LILLEMOr HOLMgrEN
FOTO: bObO LINDbLAD 

 

De som medverkar i boken är: Fredrik 
Arkefeldt, Mia Berglund, Zander Berg-
man, Emily, ”Erik”, Robert Holmer, Kat-
ja Nykänen, Lina Smedbäck, Robert 
Smedbäck, Helena Svensson.

Utanför vanligheten
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VI SER TILL KOMPETENSEN 

HOS PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

– ETT INITIATIV FRÅN ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi anställer inte vem som helst
christoffer bergfors vice vd och richard bergfors vd max

SE KRAFTEN!

adesola hassan har gått i särskola och behöver extra tid för att lära sig nya arbetsuppgifter. 
Via Arbetsförmedlingen fick hon en praktikplats på Max i Södertälje. Sedan 2009 är hon fast 
anställd på heltid med lönebidrag.

hitta rätt person. vi ger dig möjligheten.  
Ser du kraften hos personer med funktionsnedsättning? Vill du öppna dörren för fler?  
Visst är det så att alla inte kan göra allt hela tiden. Om någon har nedsatt arbetsförmåga för ett visst 
jobb kan Arbetsförmedlingen hjälpa till. Utifrån en dialog med dig som arbetsgivare och den  
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Gilla oss på facebook
Vet ni att vi finns på Facebook? Sedan 
ett år tillbaka uppdaterar vi vår officiel-
la gilla-sida flera gånger i veckan med 
information om smått och stort som 
händer inom förbundet och på NPF-
området. Så gör som nästan 3 000 an-
dra redan gjort – gå in och gilla oss!

Attention har tagit fram en 
skrift som på 20 sidor samlar 
grundläggande fakta om NPF. 
Den är ett mer kortfattat och 
lättläst alternativ till Attentions 
faktablad och vänder sig till alla 
– inte minst skolpersonal – som 
behöver förbättra sina kunska-
per om NPF.   

– MED HJÄLP AV lättillgänglig in-
formation om NPF kan vi öka tole-
ransen för dolda nedsättningar som ofta 
har synliga och kännbara konsekven-
ser. Förhoppningen är att Vad är NPF? 
ska vara ett material som kan spridas i 
lärarrum, på BUP-mottagningar och 
andra instanser som möter våra mål-
grupper, säger Attentions informatör 
Cecilia Brusewitz. 
     Vad är NPF? innehåller information 
om de vanligaste formerna av NPF – 

Vill du bli volontär?
Attention medverkar ofta på mässor, 
konferensen och evenemang. Det gör 
vi för att nå ut till nya människor och 
sprida information om NPF. För att 
kunna delta i så många sammanhang 
som möjligt behöver vi volontärer 
som kan hjälpa oss att bemanna 
montrar och bokbord.  Hör av dig 
till kansliet@attention-riks.se för att 
anmäla intresse. 
 

Ungdomsprojektet 
utbildar lokalföreningar
Allmänna Arvsfonden har beviljat 
ett fortsatt stöd till Riksförbundet  
Attentions Ungdomsprojekt, som  
under tre år har utvecklat metoder, 
verktyg och material för att arbeta 
med ungdomsgrupper och testning 
av fritidsaktiviteter tillsammans med 
ungdomar med NPF. Syftet med 
fortsättningen på projektet är att 
sprida dessa kunskaper till Attentions 
lokala föreningar. Kontakta markus.
blomqvist@attention-riks.se om din 
förening är intresserad av att få hjälp 

ADHD, ADD, Asperger, OCD, Tourette, 
språkstörning, dyslexi och dyskalkyli.  
Även sambandet mellan de olika funk-
tionsnedsättningarna och hur det går 
till att ställa en diagnos förklaras.   
     Dessutom ingår ett särskilt avsnitt 
om flickor med NPF och konkreta tips 
om bemötande som kan vara särskilt 
användbara för pedagoger. 
     Vad är NPF? kommer inom kort att 
kunna köpas i Attentions webbutik för 
en mindre summa. 

Riksförbundet Attention påbör-
jar i november 2011 ett treårigt 
projekt som ska ta fram en in-
formations- och utbildnings-
guide för unga vuxna mellan 18 
och 29 år.  

DET ÖVERGRIPANDE målet för pro-
jektet är att stödja och rusta unga vux-
na med ADHD för framtiden via bra ar-
betsmetoder, verktyg och information.  
     – Syftet är att deltagarna med hjälp 
av fördjupad kunskap, pedagogiskt stöd 
och tekniska hjälpmedel ska få en ökad 
grad av självständighet i vardagen, säger 
Malena Ranch, som är projektledare. 
     Projektets resultat ska spridas för 
att bidra till ett ökat medvetande och 

en ökad kunskapsnivå hos såväl unga 
vuxna med ADHD, deras anhöriga 
och socialtjänst, myndigheter, arbets-
förmedlingen och andra som möter 
målgruppen. 
     Bland annat ska projektet ta fram en 
ABC-guide med information, råd och 
tips om bra sätt att hantera olika var-
dagssituationer. Guiden ska fungera 
som stöd både för målgruppen, deras 
närstående och för personer som har till 
uppgift att stödja målgruppen. 
     – ABC-guiden är en möjlighet att 
samla synpunkter från alla unga vuxna 
som har erfarenhet av vad som funkar 
och inte, säger Malena Ranch.  
  Projektet, som är finansierat av 
Allmänna Arvsfonden, kommer att 
pågå under tre år. Första året ska bestå 
av bland annat fokusgrupper, intervjuer, 
nätverksträffar och informationsmöten.

 

Vi skickar nyhetsbrev
Visste du att Riksförbundet Attention, 
Attention Utbildning och Attentions 
ungdomsprojekt skickar nyhetsbrev 
via e-post? Du anmäler dig som pre-
numerant på det eller de nyhetsbrev 
som du är intresserad av via Attentions 
webbplats. Anmälningsformuläret hit-
tar du i högerspalten på startsidan. 
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Julen närmar sig fortare än man anar och Attentions webbutik har fler klappar att erbjuda än 
någonsin. Både till dig som vill sprida kunskap i paket och till dig som vill ge bort något som 
glänser ikapp med julgranskulorna.

Smycken från Pilgrim
Alla älskar vi de tre 
vackert designade 
halsbanden som 
Danmarks ADHD-
förening har tag-
it fram i samarbete 
med Pilgrim. Först 
kom halsbandet 
med en kapsel med fyra små symbo-

ler i – ett hjärta 
för närvaro, ett 
öga för insikt, 
en nyckel för 
förståelse och 
en stjärna för 
ambitioner. Sen 
ADHD-hjärtat 
som symbolis-

erar det stora, öppna hjärta som per-
soner med ADHD ofta har. Nytt för i 
år är ett långt svart 
läderhalsband som 
passar både tjejer 
och killar. I rem-
men hänger det tre 
avtagbara ringar, 
varav en som det 
står ADHD på.

Läsvärt för stora och små 
Kicki Polleryds barnbok Abbe 8 år 
och 43 dagar beskriver Aspergers 
syndrom ur barnets perspektiv. Bo-
ken belyser det 
komiska, intres-
santa och vikti-
ga i att tänka 
annorlunda. All-
varet ligger alltid 
långt borta och 
det finns inga 
oklarheter, bara 
självklarheter. 

Malene Larssen 
är mamma till 
Mika som är 12  
år och har ADD. I 
boken Är jag nor-
mal mamma? de-
lar hon med sig 
av sina egna upp-

levelser av att vara förälder till ett 
barn med ett funktionshinder som 
inte förstås av omgivningen. Vi får 
följa Mika på hennes väg från utan-
förskap och misslyckanden till stöd, 
hjälp och början till förståelse.

Filmer som inspirerar
Erics Donells lättsamma och avdra-
matiserande dokumentärfilm Vi har 
Tourette var en storsäljare redan för-
ra julen. Vi tycker att ännu fler bör 
se den och satsar 
på att den blir en 
populär julklapp 
även i år. I filmen 
möter du person-
er i alla åldrar som 
på ett mycket per-
sonligt sätt berät-
tar hur det är att 
leva med Tourette.

Som hjälp för att hålla nyårslöften 
om mer motion och 
mindre stress så re-
kommenderas filmen 
Rörelse gör skillnad 
och tillhörande bok 
med övningsinstruk-
tioner. Med Rörelse 
gör skillnad kan du 
inspireras och min-
ska din stress genom att träna med 
rörelser tagna från dansens och de 
mjuka kampsporternas värld.   
 

Kampanjen Hjärnkoll, som ar-
betar för att förändra attityder-
na till psykisk ohälsa, har fått i 
uppdrag av regeringen att fort-
sätta till och med 2014.  

– VI ÄR verkligen nöjda över beskedet, 
säger projektledaren Rickard Bracken. 
Att förändra attityder och beteenden tar 
tid. Vi har hittills kommit en liten bit 
men vill ju gärna komma längre.
     Hjärnkoll, som drivs av Handi-
sam och NSPH, har pågått i två år vid 

årsskiftet och har redan visat positiva 
resultat.  En undersökning som genom-
fördes i slutet av 2010 visade att de som 
uppmärksammat kampanjen hade mer 
positiva attityder än de som inte gjort 
det. Dessutom syntes positiva attityd-
förändringar i Hjärnkolls kampanjlän: 
Uppsala län, Västerbottens län och Re-
gion Västra Götaland. 
     Till exempel hade andelen männi-
skor som upplever att det är skräm-
mande att tänka sig att människor med 
psykiska sjukdomar bor i deras bostads-
område minskat från 17 till 11 procent. 
Det betyder att var tredje person ändrat 

Foto: Tom
m

y Engm
an

uppfattning.
     – Att vi 
har kommit 
så långt hit-
tills är tack 
vare alla våra 
ambassadör-
er, bloggare, 
Facebookan-
hängare, kän-
da språkrör 
och andra en-
gagerade. Vi är otroligt tacksamma för 
allas tid, mod och engagemang, säger 
Rickard Bracken.

Rickard Bracken
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Den 1-2 oktober hade Attention ett uppskattat ordförandesemi-
narium i Linköping.  Cirka 125 deltagare från över 50 lokalföreningar 
tog del av varandras arbete, nätverkade  och hämtade  inspiration. 

Nu är Attentions nya grafiska 
profil färdig och tryckt i ett min-
dre antal exemplar som förvaras 
på Riksförbundets kansli.  

PROFILEN ÄR skapad av formgivaren 
Lovisa Schiller och i första hand till för 
Attentions informatörer och formgivare 
som Attention samarbetar med. 
     Profilen är, som vi skrivit tidigare, en 
vidareutveckling av den gamla profilen. 
Röd och svart är fortfarande profilfärg-
er, men får sällskap av ett antal komple-
mentfärger som ger möjlighet till större 
variation bland trycksakerna utan att ge 
avkall på enhetligheten. 
     Ett nytt inslag i profilen är små fi-
gurer som  föreställer folk i olika åldrar 

Foto: M
alena Ranch

FÖRBUNDETS arbete både lokalt och 
på riksplanet redovisades och möj-
ligheter att förbättra föreningsarbetet 
diskuterades i mindre grupper. 
     Attention Linköping, Attention 
Stockholms stad och Attention Luleå-
Boden berättade om sina lokala verk-
samheter. LOKET – Attentions grupp 
för lokalföreningsutveckling – lämnade 
en rapport om läget på lokalförenings-
området. Och förbundets verksamhets-
revisor Staffan Lundqvist delade med 
sig av sin föreningskunskap i syfte att 
öka förståelsen för en styrelses ansvar 
och arbete. 

En av höjdpunkterna under helgen var 
när Ungdomsprojektet visade sin film 
om arbetet med att låta ungdomar med 
NPF själva testa och utvärdera olika 
fritidsverksamheter.  
     I samband med det gav Anders Pet-
tersson från ABF en beskrivning av hur 
man kan gå till väga när man vill starta 
olika slags grupper för ungdomar, an-
höriga eller andra. Förhoppningen är 
så klart att fler grupper ska startas inom 
Attention runt om i landet.
     Nästa ordförandeseminarium kom-
mer att arrangeras i Luleå den 6-7 okto-
ber nästa år.  Kriminalvården har gett Atten-

tion möjlighet att starta besöks-
verksamhet på ytterligare två 
eller tre orter som ligger nära 
de anstalter som finns i Krimi-
nalvårdens ADHD-plan.  

DE FÖRENINGAR som diskuteras i 
ett första steg är Luleå-Boden, Västerås, 
Sala och Örebro (Hällbyanstalten) samt 
Attention Göteborg (Skogome). Atten-
tion Södertörn fortsätter liksom tidigare 
att besöka häkten och anstalter inom re-
gion Stockholm. 
     De berörda föreningarna kommer att 
kallas till en tvådagarsutbildning för bli-
vande besökare i slutet av januari. Del-
tagarna kommer då att få mer informa-
tion om syftet med besöksgrupperna 
och vilka ramar och riktlinjer som gäller 
för verksamheten.

 

Fler besöksgrupper inom 
kriminalvården

Intresset för NPF-utbildningar 
växer och Attention Utbildning 
har haft fullt upp under hösten.  
Nu planeras vårens kurser.

ETT ANTAL olika heldagsutbildning-
ar är redan inplanerade. Däribland två 
grundkurser om NPF, en allmän och 
en som är särskilt inriktad på skolper-
sonal, och ett antal temadagar om till 
exempel Asperger, ADHD, tjejer med 
ADHD, lösningsfokus och kommu-
nikation. 
     Utbildningsdagarna vänder sig till 
dig som arbetar inom skola, vård och 
omsorg och till dig som vill eller be-
höver få bättre kunskaper inom om-
rådet. Datum och mer information 
kommer att publiceras på www.atten-
tion-utbildning.se.
     Frågor om öppna kurser eller upp-
dragsutbildningar besvaras via e-post 
till utbildning@attention-riks.se eller 
via telefon 08-522 77 987.

Mer NPF-utbildning 
under våren

Attentions nya grafiska profil är tryckt

som uttrycker olika sinnesstämningar. 
Tanken är att figurerna så småningom 
ska kunna kännas igen som Attention-
figurer.
     En förkortad variant av den nya pro-
filen som riktar sig till lokalföreningar 
är på gång och kommer att publiceras 
på Attentions webbplats så fort den är 
helt klar.
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betar för att förändra attityder-
na till psykisk ohälsa, har fått i 
uppdrag av regeringen att fort-
sätta till och med 2014.  

– VI ÄR verkligen nöjda över beskedet, 
säger projektledaren Rickard Bracken. 
Att förändra attityder och beteenden tar 
tid. Vi har hittills kommit en liten bit 
men vill ju gärna komma längre.
     Hjärnkoll, som drivs av Handi-
sam och NSPH, har pågått i två år vid 

årsskiftet och har redan visat positiva 
resultat.  En undersökning som genom-
fördes i slutet av 2010 visade att de som 
uppmärksammat kampanjen hade mer 
positiva attityder än de som inte gjort 
det. Dessutom syntes positiva attityd-
förändringar i Hjärnkolls kampanjlän: 
Uppsala län, Västerbottens län och Re-
gion Västra Götaland. 
     Till exempel hade andelen männi-
skor som upplever att det är skräm-
mande att tänka sig att människor med 
psykiska sjukdomar bor i deras bostads-
område minskat från 17 till 11 procent. 
Det betyder att var tredje person ändrat 

Foto: Tom
m

y Engm
an

uppfattning.
     – Att vi 
har kommit 
så långt hit-
tills är tack 
vare alla våra 
ambassadör-
er, bloggare, 
Facebookan-
hängare, kän-
da språkrör 
och andra en-
gagerade. Vi är otroligt tacksamma för 
allas tid, mod och engagemang, säger 
Rickard Bracken.

Rickard Bracken
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FDA – DEN amerikanska läkemedels-
myndigheten har låtit undersöka om de 
läkemedel som används vid ADHD kan 
ge hjärtproblem. 
     En av flera planerade studier har just 
publicerats. Den visade inte på någon 
som helst ökad risk för hjärt-kärlsjuk-
domar hos de barn som medicinerades 
för ADHD.. 
     I studien ingick fler än 1,2 miljoner 
barn och ungdomar mellan 2 och 24 år 
som använder ADHD-läkemedel.

Foto: Tom
m

y Engm
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November

25 Attentions kunskapsråd 

30 Styrelsemöte Attention

December

1 Regeringens handikapp-
delegation 

2  Möte Handikappförbunden

26-31 Riksförbundet Attentions 
telefonväxel håller stängt

Februari

8-9 Konferens: Samhällets barn 
och unga

11 Styrelsemöte Attention

25-26  ADHD Europa har 
årsmöte i Bacelona

 
 

På gång!

160 personer kom till Med-
borgarplatsen i Stockholm på 
Världsdagen för psykisk häl-
sa den 10 oktober för att lyss-
na till föredrag på temat utveck-
lingsfrågor och utmaningar 
inom psykiatrin. 

BLAND FLERA intressanta föreläs-
ningar utmärkte sig bland andra Ellinor 
Major, chef på avdelningen för Psykisk 
hälsa vid det norska Folkhälsoinstitutet. 
Hon berättade att den norska staten un-
der en tioårsperiod satsat omkring 25 

miljarder norska kronor på att kom-
muner och landsting skulle bygga ut 
den psykiatriska vården och omsorgen 
och att de öronmärkta pengarna varit 
helt avgörande för att nå resultat. 
     Även Socialstyrelsens Anders Printz 
betonade i sitt anförande på temat 
“Konkreta förändringar i vardagen” att 
ett större regionalt och kommunalt ans-
var krävs om människor med psykisk 
ohälsa ska få någon förändring i sin 
vardag.  
     Världsdagen för psykisk hälsa på 
Medborgarplatsen i Stockholm arran-
gerades av NSPH och Handisam. Dagen 
uppmärksammas årligen  på många håll 
i Sverige och resten av världen. 

Anders Printz från Socialstyrelsen sätter psykisk hälsa i fokus.

Attention lanserade i oktober 
en ny webbplats, som kan 
beskrivas som en modernare 
variant av sin föregångare. 

FÖRHOPPNINGEN är att den nya 
sajten ska göra det lättare för besökarna 
att hitta det de söker och för Attentions 
medarbetare att publicera.  
     Dessutom har sidan en modernare 
och lite färggladare utformning, som vi 
hoppas ska ge ett tillgängligare intryck.
   Än så länge är webbplatsen inte 
fulländad och Riksförbundet Attention 
arbetar kontinuerligt med att förbättra 
innehållet och korrigera ett antal fel som 
uppstod i samband med sajtbytet.      
     Webbplatsen hittar du precis som 
förut på www.attention-riks.se.

En nyligen genomförd 
amerikansk läkemedelsstudie 
visar att ADHD-mediciner 
inte orsakar hjärt- och 
kärlsjukdomar.

På gång!
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Nyutkomna böcker
Barn som väcker funderingar (om adhd och autismspektrum)
Arbeta med Asperger syndrom – hantverket och den professionella rollen

Mera information: www.pavus.se

Hos oss hittar 

du böckerna och 

föreläsarna som ger 

dig redskapen!
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Riksförbundet Attentions lokala föreningar

Medlemmar som flyttar eller av andra skäl vill byta förening måste meddela ändringen till 
förbundskansliet via mail kansliet@attention-riks.se eller via telefon 08 709 22 60 

Blekinge län 
Attention Blekinge 
Jan Hinderyd 
0454-181 95 
jan.hinderyd@attentionblekinge.se

DAlARnA län 
Attention Dalarna 
Christina lindberg 
070-365 67 54 
attention-dalarna@hotmail.com 
www.attention-dalarna.se

gotlAnDs län 
Attention Gotland 
Mikael lindholm 
0768-50 10 70
mikael.b.lindholm@telia.com 
www.attention-gotland.se

gävleBoRgs län 
Attention Gästrikland
Anders simu
0736-31 46 88 
anders.simu@attention-gatrikland.se
www.attention-gastrikland.se 

Attention Hälsingland 
Annkatrin noreliusson 
Cina edstrand 
070-689 73 70 
foreningsmail@attention-
halsingland.se
www.attention-halsingland.se

HAllAnDs län 
Attention Halmstad 
035-15 22 82
info@attentionhstd.se 
www.attentionhstd.se

Attention Kungsbacka 
Annika Alnesjö 
0738-31 81 66 
info@attention-kungsbacka.se 
www.attention-kungsbacka.se 

Attention MittHalland 
lizette Högfeldt 
073-055 87 12 
lizette@attention-mitthalland.se 
www.attention-mitthalland.se

JäMtlAnDs län 
Attention Jämtland/Härjedalen 
Urban leijon 
070-589 95 72 
urban.leijon@hem.utfors.se 
www.attention-
jamtlandharjedalen.se 

Jönköpings län 
Attention Jönköping 
elisabeth olsson 
036-34 60 19, 070-725 66 51 
elisabeth@germatech.se 
www.attention-jonkoping.se

kAlMAR län 
Attention Kalmar 
gunilla gustafsson
gunilla61@hotmail.com
076-174 31 34 
www.attention-kalmar.se

Attention Västervik/Vimmerby
Jenny gustafsson
073-504 10 98
jennypennan@live.se 
www.attention-
vastervikvimmerby.se

kRonoBeRgs län 
Attention Kronoberg 
Mari-louise ohlsson 
070-9823038 
attention.kronoberg@gmail.com  
www.attentionkronoberg.se

noRRBottens län 
Attention Luleå-Boden 
Bengt Westling
070-285 56 57 
info@attention-norrbotten.se 
www.attention-norrbotten.se

Attention Älvsbyn
Carina isaksson 
073-812 17 83 
carinaisaksson@ymail.com 

skåne län 
Attention Lund 
Bengt-gunnar Westerlund 
046-13 78 48, 070-849 55 63
mattila_westerlund@hotmail.com
www.attention-lund.nu 

Attention Malmö 
Birgitte Filbert 
040-13 95 69 
info@attentionmalmo.se 
www.attentionmalmo.se 

Attention Nordvästra Skåne 
inger nilsson
070-243 37 35
inger.nilsson@attention-nvskane.se
www.attention-nvskane.se 

Attention Nordöstra Skåne 
Anders pramlund
0732-053505  
pramlund@yahoo.com
www.attention-nordostraskane.se

Attention Sydöstra Skåne 
Anna Andersson 
0414-516 23 
attentionsoskane@yahoo.se

Attention Trelleborg 
eva Ahlqvist 
070-791 21 91
eva.ahlqvist@oretel.net
www.attention-trelleborg.se 

stoCkHolMs län 
Attention Huddinge-Botkyrka 
Anders Moberg
073-940 26 44
movis_87@hotmail.com

Attention Nacka/Värmdö 
Ann louise Brage
076-039 97 62 
ann-louise_brage@hotmail.com
www.attention-nackavarmdo.se

Attention Roslagen 
Camilla af geijerstam
0731-58 89 34
styrelse.attention.roslagen@
gmail.com

Attention Stockholms stad
karina Braun 
0762-79 39 66 
info@attention-stockholm.se 
www.attention-stockholm.se 

Attention Södertälje/Nykvarn 
åsa Werner
0730-84 21 05
asa@teamone.se 

Attention Södertörn 
elsie Jedholt 
08-777 13 10 , 070-760 66 10 
elsie.jedholt@attention-
sodertorn.org
www.attention-sodertorn.se

söDeRMAnlAnDs län 
Attention Eskilstuna
paula Candolf
070-718 03 97
paula.candolf@eskilstuna.se

Attention KFV-regionen 
(katrineholm, Flen,vingåker) 
eva nagy
070-511 31 81
nagy.eva@telia.com

Attention Nyköping 
Anikka Holstein 
073-788 12 52
attention_nykoping@yahoo.se 

UppsAlA län 
Attention Enköping/Håbo – 
Nätet
Jessica Axberg
0708-20 39 72
styrelsen@attention-eh.se
www.attention-eh.se

Attention Heby kommun 
karin Ahlberg 
0292-200 91 
karin.ahlberg@uppsalavatten.se

Attention Tierp/Älvkarleby 
tierp: therese netzell
070-548 47 43 
netzell.adhdkonsult@gmail.com

älvkarleby: Ann-Catherine 
Mattsson
076-792 33 90
ann-cathrine.m@live.se

Attention Uppsala 
ewa Wikander
070-604 62 55 
ewa.wikander@trion.se
www.attention-uppsala.se

väRMlAnDs län 
Attention Karlstad 
Maria Christensson-Fröman
070-299 28 32  
maria@attentionvarmland.se
www.attentionvarmland.se

västeRBottens län 
Attention Skellefteå
Carina Bäckström
070-585 71 74
pc.b@live.se 
www.attention.skelleftea.org

Attention Västerbotten 
Ann-katrin pettersson 
070-597 54 92 
attentionvasterbotten@yahoo.se 
www.attention-vasterbotten.se 

västeRnoRRlAnDs län 
Attention Sundsvall/Timrå 
Bengt norlander
attention@attention-st.se
060-61 34 03, 070-216 58 88
www.attention-st.se

Attention Ånge 
Britt lindström
bm.lindstrom@telia.com
070-566 42 34 

Attention Örnsköldsvik 
einar Härdin 
0660-58 552, 070-665 85 52
attention.ovik@gmail.com 
www.attention-ovik.se 

västMAnlAnDs län 
Attention Sala 
veronica Andersson
info@attention-sala.se
0224-108 05, 076-795 10 27
www.attention-sala.com

Attention Västerås  
Föreningstelefon 
070-851 46 67  
attention.vasteras@hotmail.com
www.attention-vasterås.se  

västRA götAlAnDs län 
Attention Borås
Camilla larsson 
070-433 38 07                       
camilla@komcera.se 
www.attention-boras.se

Attention Göteborg 
Henrik D. Ragnevi 
031-788 08 36
attention@vgl.se
attention.vgl.se

Attention Skaraborg 
Christina Brinkemo 
072-167 39 18
attentionskaraborg@hotmail.com 
www.attention-skaraborg.se 

Attention Uddevalla 
0522-51 18 18 , 0730-55 69 96 
info@attention-uddevalla.se 
www.attention-uddevalla.se 

öReBRo län 
Attention Lindesberg
tuula pettersson 
0581-62 00 77, 070-352 40 94 
humlandumlan@live.com 

Attention Örebro 
pernilla gobb
070-744 65 00, 076-206 45 94
pillan683@hotmail.com

östeRgötlAnDs län  
Attention Östergötland 
tina Hellgren
0730-75 33 94
attention-ostergotland@hotmail.
com
www.attention-ostergotland.se

Attention Östergötland 
Sydvästra 
Michelle nanneson
0722-51 70 20
info@attention-osv.se
www.attention-osv.se
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eye q 
–för fokus på jobbet och i skolan!

Problem med koncentrationen? Att lyssna och bevara 
information? Brinner det av tankar i huvudet som gör 

det svårt att fokusera? Då kan ett dagligt intag av eye q™ 
ha stor betydelse.

Vår kropp behöver de essentiella fettsyrorna omega-3 och 
omega-6, men kan inte tillverka dem själv. Därför måste de till-
föras via kosten. Forskning visar att rätt kombination av dessa 
fettsyror i sin naturliga form är viktiga för hjärnans funktion 
och kan ha stor betydelse för inlärning, koncentration, minne 
och humör. Intaget av eye q är ett enkelt och bekvämt sätt att 
säkerställa det dagliga intaget de viktiga fettsyrorna.  

Utvecklad av experter
eye q är framtagen av världens främsta fettsyraforskare och 
innehåller en unik sammansättning av naturliga omega-3 och 
omega-6 fettsyror, från fi sk och nattljus. Fiskoljan i eye q inne-
håller dessutom den högsta mängd EPA som naturen själv kan 

tillhandahålla. Idag används eye q av hundratusentals nöjda 
familjer runt om i världen.

Dokumenterat säker
eye q  är den mest välstuderade produkten inom sitt område 
och är därför säker att använda. Dessutom innehåller eye q 
enbart högkvalitativa och naturliga oljor och är testad genom 
hela tillverkningen för att säkerställa att renheten följer de 
stränga krav som ställs från EU och WHO.

Populär i alla åldrar! 
eye q är en helt naturlig produkt framställd av fi sk från ekolo-
giskt hållbara källor och nattljus. För att passa alla åldrar fi nns 
eye q både som kapslar, tuggisar och fl ytande. Tuggisarna 
med naturlig smak av jordgubb och fl ytande eye q i smakerna 
citron och vanilj har blivit stora favoriter bland de som inte kan 
svälja kapslar.

eye q – ett säkert val i alla åldrar

PProblemem mmed koncenttrarationen? Atttt lylysss na ooch bevara 
informata ioion? Brinner ddete  av tankar i huvududettet ss somoom ggör 

dett svårt att t foofokusera? Då kkana  ett dagligt intag av eye e q™q™ 
ha sstor betydelslslse.e

tillhandahålla. IdIdagg aanvnväänds eye q av v hundratusenttaala s n
familjjere  r runnununttt omom i världen.

Dokumenterat säker
eye q  är den mest välstuderradade prododukukten inoom sitt om
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Returadress:	 	 	 Posttidning	B
Riksförbundet	Attention		 Porto	betalt
Förmansvägen	2
117	43	Stockholm

Vi är 6000 medarbetare över hela Sverige som ger vård, omsorg och stöd 
och service till personer med funktionsnedsättning och barn och ungdomar 
med psykosocial problematik. Vi erbjuder också äldreomsorg. Det gör oss 
till den ledande privata aktören i Sverige. Frösundas sätt att arbeta uppfyller 
internationellt ställda krav och sedan oktober 2009 är vi kvalitets-
certifierade enligt ISO 9001:2008.

• Funktionsnedsättning
• Individ- och familjeomsorg
• Äldreomsorg

Omsorg för 
högsta livskvalitet. 
Oavsett.

telefon 08-505 23 500

frosunda.se


