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Hur får vi till en skola som funkar för alla? 
Nu släpps den andra delen i serien  

som bygger på lågaffektivt bemötande och 
tydliggörande pedagogik. 

 

 

En bok om olikheter och stödbehov  
I Kalejdoskopets skola flyger både stolar och fula 
ord. Allt verkar snurra till sig rejält varje dag. 
Lektionen går snett, rasten blir fel och utflykten 
slutar med att alla blir otåliga och ilskna. Alltid är 
det någon som är arg. 

En dag tycker den gamla skolan att det får vara 
nog med allt det där arga och allt som hela tiden 
går snett. Inga fler kastade grillpinnar och ingen 
matsal man knappt kan vara i. De ska göra om 
det som blir fel. 
  

Denna bok riktar sig till både vuxna och barn i 
skolan. Boken skapar förståelse för hur det som 
händer i en skola kan kännas för alla och hur 
olikheter spelar in. 

 

Kom vi gör om det i skolan är den andra boken i 
serien. Första delen om familjevardagen seglade in 
på en topplacering på adlibris (6-9 år) och har 
uppskattats bland föräldrar, psykologer och barn. 
Kom vi gör om det i skolan hoppas vi ska landa lika 
väl bland lärarna, synliggöra olikheter och inte 
minst visa hur skolan kan göra det lättare för alla 
att lyckas. De reflekterande frågorna öppnar upp 
för diskussioner både hos barnen och de vuxna, 
samtidigt ger Simon och hans klasskompis Max 
eleverna en egen röst.   

Idag har drygt hälften av eleverna med autism en "ogiltig" 
frånvaro redan på lågstadiet ... sedan ökar det till ca 80% av 
flickorna och 60% av pojkarna, och var tredje flicka har varit 
hemma mer än 41 dagar under det senaste läsåret i hög-
stadiet. Anledningarna är framförallt en bristande autism-
kompetens samt brister i  anpassningar och socialt stöd. 
(Autism- & Aspergerförbundets skolenkät, 2018)  
1% har autism och 5-7% har ADHD. 

  

  
  

 
Fyra författare med olika bakgrund 
men med det gemensamt att de 
alla är föräldrar till känslostarka 
barn som utmanar skolan lite extra. 
Anna Carlsson bor i Huddinge,  
Linda Jensen utanför Lund,  
Annelie Strömberg i Mariestad, 
Linda Warvelin i Lindesberg och                                               
illustratören Moa Graaf i Göteborg. 
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