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Nycklarna till en lyckad skolgång för elever med 
adhd och autism släpps nu med den stora 
inkluderingsboken av Linda Jensen. Boken bygger 
på Funktionstrappans fyra steg. 
 

Förord av Bodil Jönsson.  

 

”Den lilla svarta” skolorna väntat på 
 

SAGT OM BOKEN 

Helt annorlunda mot de böcker jag tidigare läst. 
Aktuell och uppdaterad på forskningen. Denna bok 

borde läsas av alla pedagoger.  
MARIA RIETZ, SPECIALPEDAGOG 

 

Det är med tårar i ögonen jag läser … Boken 
innehåller enormt många igenkänningsfaktorer som 

är så svåra att förklara för lärare och rektor. 
MAMMA TILL SON MED AUTISM & ADHD 

 

Viktig för både arbetsglädjen och lärandet i nuet och 
framtiden för det långsiktigt hållbara.   

BODIL JÖNSSON, PROFESSOR EMERITA 
 

 

UR FÖRORDET 
 

I den här boken pekar Linda Jensen både på de berörda 
elevernas svårigheter och styrkor och på vad lärare och 
övrig skolpersonal kan göra for allas lärande och 
delaktighet i den konkreta skolvardagen. Boken har en 
uppsjö av exempel men är föredömligt strukturerad 
utifrån vad och hur och varför […]  
De konkreta tipsen […] inspirerar till egna variationer 
[…] Det är en bok att både börja i och återkomma till 
för att få en undan för undan utökad repertoar. Den 
spänner från det enskilda momentets hängslen, 
livremmar, fallgropar och succéer över till 
ledningsnivåns behov av vägledning att mejsla fram en 
framgångsrik utveckling for hela skolan. 

BODIL JÖNSSON, PROFESSOR EMERITA 
 

  

  
  

Linda Jensen är beteendevetare med 
lång bakgrund inom informations-
hantering av vetenskapliga artiklar. 
Författaren bor utanför Lund och har 
under sitt andranamn även gett ut 
den pedagogiska barnboksserien om 
Anton och Super-A som inspirerats 
av dottern med autism. 
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