Kom vi gör om det
i skolan
Lärarhandledning
TIPS PÅ HUR BOKEN KAN
ANVÄNDAS I LIKABEHANDLINGSARBETET
MED ELEVER F-6
OCH BONUSFRÅGOR FÖR KOLLEGIALT LÄRANDE
KRING EXTRA ANPASSNINGAR

Till dig som arbetar i skolan
Både barn och vuxna kan känna igen sig i de sex situationerna som görs om i boken. Barn med
funktionsvariationer kan troligtvis identifiera sig med Simon, men alla barn kan känna en
lättnad över att allt som går fel i skolvardagen faktiskt kan göras om på ett bättre sätt.
Att vara klasskamrat till ett barn som fungerar lite annorlunda i skolan är både känslosamt
och krävande många gånger. Och det är inte helt enkelt att vara vuxen heller. Även pedagoger
kör fast ibland och behöver komma på nya metoder som fungerar. Med hjälp av boken hoppas
vi att öka förståelsen för olikheter och att ni tillsammans ska hitta nya sätt som fungerar lite
bättre än tidigare!

Syftet med denna lärarhandledning
Med denna lärarhandledning får du som pedagog ett diskussionsunderlag i likabehandlingsarbetet med dina elever och kolleger. Frågorna hjälper din skola med att:
• reflektera över att det finns flera olika sätt att hantera situationer som uppstår
under en skoldag där det viktigaste bör vara att hitta fram till hur det blir lättare
för alla att göra rätt från början
• synliggöra extra anpassningar som möjliggör att fler kan uppnå kunskapskraven
• arbeta med allas lika värde och komma fram till stödinsatser som bidrar till att
varje elev blir en del av gemenskapen i skolan
• fundera över de egna upplevelserna i skolan och hur olikheter spelar in
• lyfta kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer och olika sätt att vara.

Diskussionsfrågor
Välj ut vilka avsnitt i boken ni vill diskutera. Begränsa diskussionen till frågan eller vidareutveckla den tillsammans. Frågorna i lärarhandledningen kan diskuteras på flera sätt – genom
att elever samtalar i mindre grupper eller enskilt med en pedagog, alternativt svarar skriftligt.
De frågor till eleverna som återfinns även i själva boken är markerade i fetstilt. Men i boken
finns ytterligare frågor att fundera på för arbetslaget förutom de bonusfrågor som finns här.

Använd bilder som stöd
Längst bak i häftet finns bilder på Simon, Max, Oscar och Anki i två storlekar. Sätt upp dem
på tavlan för att hålla isär karaktärerna eller arbeta med de mindre bilderna på bänken.
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Koppling till Läroplanen
Skolans kompensatoriska ansvar
Skollagen och läroplanen ställer krav på att lärsituationerna ska anpassas och differentieras
utifrån elevernas förutsättningar och behov. Skolan ska så långt som möjligt anpassa för att
motverka de konsekvenser som följer av en funktionsnedsättning för att skapa en likvärdig
skola. I boken ges många exempel på hur anpassningar kan se ut och genom att synliggöra och
prata om att alla kan behöva hjälp och stöd, så kan vi normalisera anpassningar och göra dem
till en naturlig del av skolans vardag.

”Av läroplanerna framgår att undervisningen ska anpassas till varje barns och
elevs förutsättningar och behov. Den ska med utgångspunkt i barnens och
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja fortsatt
lärande och kunskapsutveckling. Detta ställer stora krav på förskolorna och
skolorna, särskilt som olikheter har ett värde både för elevernas kunskapsutveckling och för deras demokratiska utveckling”. – Förskolans och skolans
värdegrund: förhållningssätt, verktyg och metoder
“En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma
sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till
elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå
målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig
utformas lika för alla.” – Lgr 11

Skolans värdegrund och likabehandlingsarbete
Genom att i boken läsa om varje utmanande situation och se den från tre olika perspektiv
ökar förståelsen för varandra. Eleven med en funktionsvariation, klasskompisen och
pedagogen får alla beskriva hur det känns när något går fel och förklara varför de reagerar
som de gör. Alla får en egen röst.

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.
Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck,
sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande
behandling.” – Lgr 11

Skolan har ett uppdrag att överföra normer och värden till eleverna kring alla människors lika
värde. Dessa värderingar ska även speglas i handling. Därför måste skolan arbeta för att sätta
upp mål och genomföra aktiviteter som utvecklar elevernas känsla för samhörighet,
solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen. Ett framgångsrikt
likabehandlingsarbete bygger på en samverkan med eleverna själva där skolans personal lyfter
olikheter som en tillgång för gruppen och belyser elevernas skilda behov så att alla ska kunna
komma till sin rätt.

”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt
samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk
vardaglig handling i olika sammanhang.” – Lgr 11
Målen ska vara att varje elev:

• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper
om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt
personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande
behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att
handla också med deras bästa för ögonen, och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare
perspektiv.

Till alla elever i skolan:

Nu behöver vi er hjälp!
Dagligen ser Kalejdoskopets skola ledsna och arga barn. Det arga smittar och barnen och de
vuxna som vistas i skolan blir argare för varje dag som går. Väskor kastas och det smälls i
dörrar så att hela skolan skakar. Mest av allt verkar det skrikas på Simon. Skolan blir bara
tröttare och tröttare. Men skolan tycker också hemskt synd om Simon. Som du förstår
behöver Kalejdoskopets skola lite hjälp, och vi hoppas att just du vill hjälpa till. Säkert
kommer du på en hel del som får din egen skola att bli gladare och må bättre också.
Kom så gör vi om det!

Bild: Moa Graaf

5

Lektionen som snurrade till sig
De flesta blir oroliga när det inte blir som planerat. Men för barn med exempelvis adhd eller
autism kan det bli extra jobbigt, som för Simon. Han tycker det är riktigt jobbigt när det
kommer en vikarie som han inte känner.
1. Varför tycker Simon att det är jobbigt när Sara kommer istället för den
vanliga läraren?

2. Varför ser Max när Simon börjar bli arg, men inte Sara?
3. Varför tror du att Simon är rädd för att gråta?
4. Vad tycker de andra barnen när Simon släpas ut? Hur tror du att du känt om
du varit där?
5. Hur känns det när man varit arg och gjort något dumt?
6. Hur tror du att vikarien Sara mår efter den dåliga lektionen?

Kom vi gör om lektionen!
Simon mår bra när han vet vad som ska hända. Han tycker om när saker och ting är som
vanligt. Vanligt för Simon är också att använda hjälpmedel. De gör det lättare för honom att
vara i skolan och klara av det alla andra klarar av. Simon trivs med att använda hörselkåpor
och keps.
7. Hur kan Simon förberedas på att det kommer en vikarie?
8. Varför använder Simon hörselkåpor och keps?
9. När tycker du att det låter för mycket eller lyser för starkt i skolan?
Skulle du vilja ha hörselkåpor eller keps ibland?
10. Vet du fler hjälpmedel än de Simon använder som gör det lättare att vara i
skolan? Tycker du något är jobbigt i skolan som du vill ha hjälp med?
11. Tror du att Max och de andra barnen tycker det är orättvist när Simon ibland
får ha lärplattan för att kunna skriva lättare och inte de? Varför/varför inte?
12. Vad kan Simon göra om han behöver en paus under lektionen?
13. Hur känner vikarien Sara efter den bra lektionen?

Bonusfrågor till läraren att fundera på
Vilka anpassningar runt lektionen hittar du i texten? Vilka anpassningar förekommer idag på
din skola för att underlätta i olika lärsitutiatoner ? Finns det anpassningar eller något särskilt
bemötande som kan upplevas som orättvist av elever eller pedagoger? Har eleverna fått
information om att en del klasskamrater har svårare för vissa saker – och att alla därför inte
alltid får göra på samma sätt? Hur kan miljön i klassrummet intryckssaneras, dvs. begränsas
på alla intryck? Finns det en hållbar beredskapsplan när ordinarie lärare är frånvarande?

Lunchen som försvann
I matsalen samsas många barn och vuxna. Det gör att det kan bli trångt och för mycket ljud.
Att stå i kö och vänta på maten tycker de flesta är tråkigt. Men för vissa barn, som till exempel
Simon, känns det helt omöjligt.
1. Varför klarar inte Simon av att stå i kö?
2. Tror du att det känns likadant för alla att stå i kö? Eller att vänta? Är det
orättvist eller bra att de som tycker det är svårast får gå först?
3. Har du ett yngre eller äldre syskon som det är olika regler för? Varför?
4. Tycker Simon om blandad mat? Varför/varför inte tror du?
5. Vad är det för ljud i matsalen som Simon inte klarar av?
6. Står Max nära Simon med flit tror du? Vad kan man göra om någon tycker
det är jobbigt när andra står för nära?
7. Varför tycker Oscar det är viktigt att alla barn äter?
8. Har du svårt för vissa lukter precis som Simon?

Kom vi gör om lunchen!
Små förändringar gör ofta väldigt stor skillnad. Att gå före de andra eleverna till matsalen gör
att Simon slipper stå i kö. Och då räcker energin till att äta istället för att ta slut redan i kön.
9.
10.
11.
12.
13.

Av vilken anledning får både Max och Simon specialkost?
Varför tar Simon alltid citron-peppar på maten?
Varför har Simon ett “hemligt” gömställe i skolan?
Varför tror du att Max tycker att Simon är en bra vän?
Hur kan skärmväggar hjälpa i matsalen? Har du fler tips på hur det kan bli
lugnare i matsalen?
14. Vad tycker Oscar om miljön i matsalen nu?

Bonusfrågor till läraren att fundera på
Vilka anpassningar kring lunchen hittar du i texten? Vilka anpassningar förekommer idag på
din skola? Hur långt är vi villiga att gå för att elever ska äta lunch – intryckssanera, erbjuda
mat i mindre lokal, låta elever skippa kön eller att själva behöva ta mat, servera maten så att
ingredienserna inte vidrör varandra, erbjuda alternativ maträtt eller krydda/sås så att maten
smakar mer ”samma”? Vilka behov finns bland skolans elever när det gäller kosten och
anpassningar kring lunchen? Vilka vanliga värderingar kring maten kan påverka
anpassningarna vi erbjuder eller inte? Inverkar termerna vi använder: ”önskekost” respektive
”behovsanpassad kost”?
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Rasten som blev leklös
Simon planerar ofta hur han vill att saker ska vara i sitt eget huvud. Men det är såklart helt
omöjligt för de andra att se vad Simon tänker. Och raster när man inte vet vad man ska göra
är jobbigare än jobbigast!
1. Vad händer när det inte blir som Simon planerat på rasten?
2. Varför gör inte Simon något annat istället när Max inte vill klättra?

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hur kan rasten vara tråkig trots att det finns massor att göra?
Har du lätt eller svårt att ändra dig när du vill leka något speciellt?
Får alla vara med och bestämma ibland?
Vad är det för känslor inuti Max när Simon blir ledsen?
Varför tror du att Simon säger att Oscar slåss?
Hur känns det för Oscar när Simon säger att han slår honom?

Kom vi gör om rasten!
Raster är viktiga och ger en paus som behövs för att orka med lektionerna. Och idag ger
rasten Simon ny energi.
9. Vad kan hjälpa Simon att se hur lång tid det är kvar innan det blir rast?
10. Varför vågar Simon prova att spela bandy som han egentligen inte gillar?
11. Varför är det lättare för Oscar att få Simon att spela bandy när han själv också
är med?
12. Hur tror du att Max känner när Simon är med andra än bara honom?
13. Varför är det är viktigt för Simon att veta vad som ska hända efter rasten?
14. Varför är det viktigt att det finns vuxna ute på rasten?
15. Vad gillar du att göra på rasten och vad hade du satt dit på rast‑tavlan?

Bonusfrågor till läraren att fundera på
Vilka anpassningar under rasten hittar du i texten? Vilka anpassningar förekommer idag på
din skola? Hur kan leken tydliggöras för att alla elever ska komma igång? Vem är ansvarig för
att identifiera eller genomföra rastaktiviteter som alla kan vara med på?

Gympan som blev för bollig
När det är gymnastik är det många steg som man ska komma ihåg och göra. Man ska ha med
sig gymnastikkläder och byta om. Simon är trött redan innan själva lektionen har börjat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Varför fastnar Simon i sina egna tankar istället för att byta om?
Varför tycker Anki att alla måste skynda sig?
Hur smittar Ankis stress Simon tror du?
Blir du också stressad när det är rörigt omkring dig?
Varför blir det jobbigt även för Max?
Vad gör att Simon känner sig korkad?
Händer det att du inte förstår vad du ska göra ibland? När?
Är det lättast att förstå när någon pratar eller visar hur man ska göra?
Vad tycker du känns bra med idrotten? Är det något som känns jobbigt?

Kom vi gör om gympan!
Det behövs en lugn start på idrotten. Och nu får Simon byta om i lugn och ro. När barnen är
lugna smittar det lugna av sig även till läraren. Då laddas allihopa upp med bra energi inför
idrottslektionen.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Varför vill Max följa med Simon före till idrotten?
Varför sätter Anki upp foton på redskapen de ska använda?
Är det viktigt för Simon att alltid vara i lag röd? Varför/varför inte?
Varför slipper Simon att duscha ibland?
Vad tycker Anki egentligen om att tjata?
Kan alla klara av precis samma saker på idrotten eller behövs det olika sätt att
lyckas?

Bonusfrågor till läraren att fundera på
Idrott är ofta ett dränerande ämne för elever med exempelvis autism. Vilka anpassningar
hittar du i texten kring idrotten? Vilka anpassningar förekommer idag på din skola? Hur kan
ombyte och dusch underlättas? Kan dessa moment hoppas över för vissa elever? Hur kan ljud
minskas i idrottshallen? Vilka idrottsmoment behöver differentieras utifrån olika elevers
förutsättningar och behov? Hur kan vi i skolans samtliga ämnen komplettera muntlig
information genom att använda bildstöd, visa färdiga exempel eller demonstrera hur eleverna
ska gå till väga på ett tydligt sätt?

9

Utflykten som kan fara och flyga
Simon hatar när han inte vet vad som ska hända. Och på utflykten vet han inte alls. Fast är det
något Simon gillar så är det pinnar. Men trots att Simon blir glad när han hör ordet pinnar
blir det ändå fel!
1. Varför kan inte Simon sova på natten innan utflykten?
2. Varför hatar Simon utflykter?

3. Tycker du det är svårt när du inte vet vad som ska hända? Eller gillar du
annorlunda dagar?
4. Vad blir fel när barnen ska bilda par?
5. Hur känner klasskompisarna när de måste vänta på Simon som letar efter den
perfekta grillpinnen?
6. Hur kan du hjälpa en kompis som har svårt att orka göra rätt?
7. Vad händer med Max som inte orkar mer på kvällen?
8. När tycker du det är svårast att göra som de vuxna vill att man ska?
9. Varför tycker Oscar att det är hans fel att Simons dag misslyckas?

Kom vi gör om utflykten!
Utflyktsplanen är bra för Simon. Där står det vad som kommer att hända under dagen. Och
trots att det blir en annorlunda dag känner sig Simon trygg. Han vet att Oscar finns där och de
har en plan.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vad gör att fruktstunden blir så bra för Simon?
Varför vill Simon äta mat han är van vid?
Vad tycker Max om att hjälpa Simon ibland?
Varför orkar Simon åka med bussen hem?
Har du några tips på hur man får alla barn att kunna vara med på utflykter?
Hur känner Oscar nu när dagen blir bra för alla barn?

Bonusfrågor till läraren att fundera på
Vilka anpassningar kring utflykten hittar du i texten? Vilka anpassningar förekommer idag på
din skola? Hur gör du för att förbereda eleverna på annorlunda dagar? Används bildstöd för
att förstärka text? Tänk igenom en vanlig lektion, skoldag respektive annorlunda dag – vilka
moment kan förenklas eller tas bort för att öka möjligheten att nå hela vägen till
uppgiftens/aktivitetens slut så att alla elever får känna att de lyckas? Vilka mallar skulle skolan
behöva för att tydliggöra undervisningen och annorlunda dagar?
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Julpysslet som gick i bitar
Ibland kommer det dagar som är annorlunda! En del tycker som Simon att det är besvärligt.
Det blir svårt att pyssla och sjunga. Fantasin får inte plats bland alla jobbiga tankar. Och att
trängas och sjunga när energin redan är slut är omöjligt!
1. Varför är det svårt för Simon att välja pyssel?
2. Vad är anledningen till att Simon tar sönder sin tomte?

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hur skulle du känna om alla andra hade något pyssel att visa hemma utom du?
Varför känner sig Simon trött efter pysslandet?
Varför är de andra barnen glada när de sjunger medan Simon är arg?
Varför blir inte Oscar arg på Simon när han kastar hatten på honom?
Vilka känslor hade du haft om andra filmat när du inte klarat av att göra rätt?
När tycker du själv att det är svårt att göra rätt?
Tror du att det finns klass‑kompisar som vill göra sitt sämsta? Eller blir
det helt enkelt för svårt att göra rätt ibland?
10. Tycker du att det är roligt att fira högtider i skolan, varför/varför inte?

Kom vi gör om pysslet!
Att pyssla ska vara roligt och lagom svårt! Högtider kan firas på många olika sätt. Och nu
tycker Simon att det är roligt fast det blir en annorlunda dag i skolan.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Av vilken anledning sitter det bilder på tavlan?
Varför tycker Simon det är lättare att pyssla nu?
Varför går Simon undan till grupprummet?
Är det viktigt att alla klarar av samma saker?
Har du förslag på hur man kan fira högtider så att alla tycker det är roligt?
Vad har Oscar och de andra lärarna lärt sig att göra inför annorlunda dagar?

Bonusfrågor till läraren att fundera på
Hur kan alla barn inkluderas på sina villkor? Firar skolan högtider på ett sätt som alla klarar
av? Hur påverkar våra egna värderingar, traditioner och behov valet av aktiviteter och synen
på delaktighet? Vad kan göras annorlunda? Välj en typisk högtidsaktivitet och fundera kring
hur du kan anpassa den till olika behov p g a svårigheter med motorik, kommunikation,
intryck och skiftande rutiner? Finns det elever som inte vill klara av saker eller göra rätt?
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Extra övningar
Spela upp en situation
Välj en situation att spela upp. Öva in situationen som går fel och spela sedan upp den en eller
två gånger så att alla hänger med i handlingen. Lägg fram exempelvis hörselkåpor, keps,
lärplatta, bänkskärm, fidgets/stressboll (att pilla på för koncentrationen), gummiband att sätta
runt stolsbenen, Timstock (för att räkna ner tid), whiteboard-penna (för att ritprata och
förklara) och bildstöd. Börja sedan spela upp situationen igen, men låt eleverna skrika ”stopp”
när de kommer på ett bättre sätt att hantera situationen. När de är överens om hur de ska
spela upp lösningen ropar alla ”Kom vi gör om det!”. Alternativt kan den elev bland åskådarna
som har en lösning istället hoppa in och ersätta en av skådespelarna för att spela upp sitt sätt
att lösa situationen på.

Måla konkret
Låt eleverna själva rita bokens karaktärer i skoldagens olika situationer. Hur ser deras
ansiktsuttryck ut? Känner Max, Simon och Oscar/Anki samma sorts känsla eller olika?

Måla abstrakt
Använd vattenfärger alternativt oljefärger och måla de färger som du tycker passar respektive
situation. Blir teckningen mörk eller ljus när Simon är glad? Och vad händer med färgerna när
Simon blir arg. Finns det olika färger för olika känslor?
Jämför och diskutera. Varför har du använt just dessa färger?
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Hur kan det kännas när man har autism och/eller adhd?
“Det kan kännas stressigt i hjärnan.
Men oftast känns det bra, jag är mig själv.”
Elliot, 9 år

“Min hjärna är vit när jag är i skolan,
för jag vet inte vem jag är eller vad jag ska göra.”
Agnes, 7 år

“Tittar jag dig i ansiktet så ser jag dina läppar som rör sig
och jag börjar tänka på hur de ser ut, jag ser dina ögon
som liksom ändrar sig, ibland är dom stora och sen blir de mindre
och sen blinkar du. Din haka guppar upp och ner när du pratar
och det ser ganska roligt ut.
Det är svårt att lyssna när jag tänker på allt annat samtidigt
så det är nog därför jag tittar bort för att kunna höra vad du säger.”
Benjamin, 11 år
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Uppifrån och ner: Simon och Max. Samtliga illustrationer: Moa Graaf
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Uppifrån och ner: vikarien Sara "Samuraj", resurspedagogen Oscar och idrottsläraren Anki.
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