
Inkluderande
lärmiljö

Det handlar om att skapa sammanhang och ta 

ansvar - hela vägen - i syfte att göra eleverna till 

huvudpersoner i den omvärld som omger dem.

”Det är lättare att bygga starka barn,
än att laga trasiga vuxna”



Pedagoger skapar
livsavgörande vägskäl

Många vägskäl som fört mig hit

Vem är Lotta Curbo? Odiagnostiserad ADHD. Alla 

symptom och riskbeteenden som tonåring

Turen att möta lärare som såg mig

Många barn slås ut i grundskolan. Jag hade absolut 

kunnat ”klivit av”

Vad beror det på?







När man arbetar inom 
skola ska man alltid vara uppmärksam på:

• Lyssna på föräldrarna- de är våra oavlönade kollegor och de ÄR 
experter på sina barn.

• Kom ihåg! En elev som röker mycket och har börjat tidigt, skolkar,  
som inte lämnar in arbeten i tid, samt har problem med vuxen 
och/eller kamratkontakter- har sannolikt en diagnos inom 
neuropsykiatri.

• Elever med ovan nämnda och andra svårigheter ska utredas i tidig 
ålder

• Ju äldre elever, desto fler symptom, beteendeproblem och eller 
psykosomatiska åkommor



”Skolan är huvudleverantör
av unga i utanförskap”

”Det är ett enormt mänskligt och ekonomiskt resursslöseri.
Kopplingen mellan skolmisslyckanden och ett framtida liv
i utanförskap är extremt stark”.

- Ingvar Nilsson

Nationalekonom.
”Utanförskapets ekonomi”



”Unga vuxna som redan är i utanförskap”?

-många av dem skolan, varje dag.
o Många pedagoger arbetar hårt och känslan kan vara att de bär ansvaret 

över deras elevers ”sista” chans till en fungerande skolgång? 

o Utan rätt förutsättningar- så skapas en ”samvetsstress” hos många 
pedagoger. –Skolans miljö kan göra många därinom ”sjuka”

o Kunskapa kan eleverna göra hela livet- det är viktigare att bygga goda 
relationer  i syfte att eleverna får så många bra dagar som möjligt.

o Det tar tid, men det går.

o För att pedagoger ska kunna ge rätt förutsättningar till eleverna, så 
måste de också få dem.



Besvärliga elever,
eller besvärlig miljö?

Vilka får epiteten ”besvärliga elever”?

Manipulativa, söker uppmärksamhet, 

tvångsmässiga, omotiverade, ouppfostrade?

Det handlar om bristande färdigheter.

Skapa en miljö med anpassad pedagogik, anpassat 

bemötande, stor förmåga till förståelse, tålamod 

och flexibilitet.

Ofta flyttar skolan ut sitt eget ansvar över eleverna

till föräldrarna, eller andra ”yttre 

omständigheter”.

Om skolan flyttar ut ansvaret utanför skolans

väggar - så äger dom inte längre lösningen.



Föräldrarna är våra
oavlönade kollegor

Föräldrarna tar alla arbetspass utanför skolan, 

och andra verksamheter.

Vi ska alltid förutsätta att alla föräldrar gör så gott

de kan. (Felicia)

Kvällar, helger, lov, nätter

Ett gott samarbete med föräldrar är en nyckel till 

att vi lyckas med våra elever.



”Miljöhandikapp?”
Det är brister i exekutiva färdigheter som gör att många

av skolans elever upplever stress och ångest när de 

vistas i miljöer som inte är anpassade för dem.

Stress och ångest i dessa fall kan leda till 

psykosomatiska åkommor (ont i magen och 

huvudet).

Olämpliga miljöer gör att många av dessa elever går 

hem och aldrig återvänder.

Den fysiska, psykosociala miljön och pedagogiken

behöver anpassas till dessa elevers förutsättningar.



Från glad och förväntansfull-
till ledsen och ångestfylld- på 3 månader

• 50% Pippi Långstrump, 50% Emil i Lönneberga.

• Förberedande möten med pedagoger och rektor- hölls 
av experterna=vi som föräldrar.

• Vi fick inte gehör. Det blev inte bra, inte för Felix, inte 
för oss och inte för pedagogerna

• Vid 6 och ett halvt års ålder var Felix så skolskadad, att 
han inte längre gick dit utan kamp. 

• Problemskapande beteenden ökade i skolan och i 
hemmet, i alla miljöer

• Ett år senare, nutid, är läkningsprocessen igång, med 
hjälp av förståelse och anpassningar från skolan.



Skolan måste ha bättre metoder
än de som används i hemmet-
Varför?

Därför att vi får betalt - våra metoder måste bygga på

forskning och vetenskap.

Vi är professionella - det behöver inte föräldrar vara.

Skolan måste skapa en lärmiljö som kan kompensera

för olika grader av bristande färdigheter hos de elever

som skolan möter.

Så minskar vi antalet konflikter, frustrationsutbrott, 

tillfällen av ”uppkäftighet” - OCH vi skapar en

inkluderande lärmiljö för alla elever, oavsett

färdighetsutveckling.



Obegriplighet skapar
stress och ångest

Stress uppstår när det är obalans mellan krav och förmåga.

Svåraste former av utbrott, våld och självskadebeteenden

ser vi när det är obalans mellan vuxnas krav och elevens 

upplevda förmåga- just där och då. Vi minskar kravet 

direkt.

Vår uppgift: att ändra sammanhanget efter de elever som

vi möter. Inte behandla alla generellt.

Människor som kan bete sig - gör det!

Att arbeta lågaffektivt innebär INTE att inte vara affektiv 

alls - tvärtom.



Att arbeta lågaffektivt
innebär:

1

2

3

4

Att vi inte låter oss affektsmittas när personen är i kaos.

Att vi inte ställer krav, hotar, mutar eller fostrar när personen är i kaos.

Att vi sänker vår kropp och vår röst - stannar hos den drabbade, men 

på avstånd.

Att hot av slaget ”jag ska döda dig”, etc, betyder att vi inte ska

närma oss - som en strategi för att slippa skada någon.



Att arbeta lågaffektivt
innebär:

5

6

7

8

Att vi ber de andra eleverna att lämna klassrummet eller korridoren

(inga krav på någon som är i kaos).

Att vi har stor förståelse för att de ”okvädningsord” som riktas mot oss

är en strategi för personen att behålla sin självrespekt.

Att vi har stor förståelse för att utbrottet är ett tecken på stress, ångest 

och/eller bristande färdigheter.

Att vi ALDRIG tar tag i personen, håller fast eller hotar om att

göra detta. Kan leda till dödsfall eller skador i själen i resten

av livet.



9

10

Att när vår elev är ”talbar” igen så försöker vi närma oss med stor

ödmjukhet.

Att vi låter dem förstå att vi förstår att denna dag förmodligen var den 

värsta dagen på hela. (veckan/månaden/året).

Att vi hjälps åt att ställa i ordning, utan krav. Vi får ofta hjälp. Vi 

småpratar utan att värdera.

Att vi inte förstärker känslan av skuld hos - personer som

ofta hamnar i dessa scenarion har ofta låg självkänsla och

upplever sig själva som monster.

11

12

Att arbeta lågaffektivt
innebär:



13

14

Att vi är medvetna om att beteendet kommer upprepas MEN att det handlar

om bristande färdigheter (åter igen).

Att vi efter ett utbrott kanske tar en fika, och småpratar lite.

Detta är inte att belöna ett dåligt beteende. Vi visar att skolvärlden är god, 

är att lita på och att vi vågar värna om dem med bristande färdigheter.

På så sätt skapar vi sammanhang, förståelse och ökar chanserna till 

samarbete. Utbrottets mängd och längd kommer att minska.

Preventivt arbete i arbetslaget är en stor parameter 

för att lyckas.

Att arbeta lågaffektivt
innebär:



Mot bakgrund av bristande färdigheter,
vad är det som är svårt?

Bristande färdigheter kan leda till:

Bristande färdigheter- vad det gäller att exekutivt få ihop sin 

omvärld kan skapa fysiska reaktioner- som hög stress, hög

ångest, som leder till försämrade kognitiva färdigheter.

Om du inte omedelbart minskar kraven, uppstår affekt och kaos.

”Kravkänslighet"

Stresskänslighet

Inflexibilitet

Nej-sägande

Bristande ork



Vad behöver skolan
ta hänsyn till?

Personalen måste vara:

Lyhörd för elevens krav- och stressnivå, just där 

och då samt kartlägga reaktioner

Extremt flexibla

Uppmärksam på ork och avbryta arbeten i tid

Noga att se till att syftet med uppgifter är glasklart 

för eleven



Faktorer för att lyckas

Underlätta informationsutbyten med visuella stöd.1

Skapa sociala strategier.

Var goda förebilder.

Ge eleverna förståelse.

2

3

4



Öka delaktigheten hos eleverna (hjälp dem att ”välja”).5

6

7

Upprätta en balans mellan kravställande och elevens förmåga. Vi kan 

inte förvänta oss att våra elever har ork till samma saker varje dag.

Anpassa omgivningen.

Faktorer för att lyckas



Elevernas behov
och rättigheter

Behoven hos elever med diagnos inom NPF skiljer sig från

andra elever.

För att ge dom lika möjligheter krävs en flexibel skolgång 

som utgår ifrån deras behov.

Bristande färdigheter hos normalbegåvade ungdomar är

fortfarande ett missförstått fenomen.

Det behövs kunnig personal som ständigt fortbildas och 

får handledning och specialutformad pedagogik.



Alla människor, även barn och ungdomarbehöver bli delaktiga i sin 

egen process, det måste vara begripligt för DEM.
1

Fokus måste ligga på elevens intressen och styrkor.

Elevens ansträngningar ska belysas- även de allra minsta, i syfte att 

bygga relation.

Skolans personal ska ingjuta framtidstro. Empowerment

2

3

4

Vägen till framgång



Vårdnadshavare tillåts att ha tät kontakt med skolan.5

Skolans kunskaper om elever med omogna eller bristande

färdigheter.
6

Vägen till framgång

Intensivt arbete i arbetslaget runt olika metoder, bemötande 

och lågaffektivt bemötande.
7

ALLA vuxna på hela skolan ska vara delaktiga. ”Vi är aldrig 

starkare än vår svagaste länk”.
8



Helleborusskolan erbjuder utbildning för föräldrar, 

syskon, personal, skolor och institutioner.

Målet med våra utbildningar är att ge kunskap om 

olika alternativ för att ska de bästa

förutsättningarna för elevers utveckling.

Vi har god kunskap rörande hantering av 

problemskapande beteenden (exempelvis 

explosiva utåtagerande beteenden, ångest eller 

låsningar i vardagsnära sammanhang).

Tillhandahåller utbildning
inom lågaffektivt bemötande



Kontakt?

Lotta Curbo
Grundare och VD för Helleborusskolan Täby AB, 

Helleborusskolan Österåker AB och Helleborus omsorg AB

lotta.curbo@helleborusskolan.se

0707-889331

I mån av tid svarar jag på mail - om ni har några frågor som rör 

er verksamhet. Jag kan inte ”handleda” via mail, men jag kan ge 

tips och råd - kortfattat.

Välkomna att ta kontakt!

mailto:lotta.curbo@helleborusskolan.se



