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Uppdrag:

• En populärvetenskaplig exposé över skolans roll i samhället och 
samhällets förväntningar på skolan – i dåtid, nutid och nära framtid. 
Med koppling till samtida högt ställda förväntningar på skolan som 
främjande för psykisk hälsa och förebyggande mot psykisk ohälsa. 



http://www.svtplay.se/video/2600972/pippi-
langstrump/pippi-langstrump-sasong-1-avsnitt-7

http://www.kalastips.com/pippi.htm
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Samhällets organisering av skola - på olika 
samhällsnivåer 

Formuleringsarena/stat

Realiseringsarena/kommun 
och fristående sammanhang

Skollag (2010:800)

Allmänna råd 
mm

Läroplaner



1842
Folkskolestadgan

Decentraliserat
1962
Grundskolan

1990
Decentralisering
Fristående skolor

2010
Ny lag
Nya läroplaner

Centraliserat

Konstant eller rörligt system och uppdrag?

1998
Förskolan 

1990
Gymnasie-
skolan

Lsfi 71, Lvux82, Lsä73

?

2022



Läroplanen från 62 
– om specialundervisning

”Specialundervisning…erbjuds elever, som på grund av miljö- eller 
arvsbetingade fysiska eller psykiska orsaker företer sådana avvikelser 
beträffande utveckling och mognad, att de ej utan risk för 
komplikationer kan undervisas i de vanliga klasserna, samt till dem som 
på grund av speciella svårigheter behöver sådan särskild 
specialundervisning, som ej kan meddelas inom den vanliga 
klassundervisningens ram.” (s 62)

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Fs3.timetoast.com%2Fpublic%2Fuploads%2Fphoto%2F9925078%2Fimage%2F4532a8dbc543eb07f8040c5f9c67410c&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.timetoast.com%2Ftimelines%2Flaroplaner&tbnid=xYUCzWUECuOprM&vet=12ahUKEwi01enjgOrzAhXXyCoKHYR_BCIQMygKegUIARCtAQ..i&docid=ZTX9uoa2UPZPzM&w=640&h=480&q=bild%20p%C3%A5%20l%C3%A4roplanen%20fr%C3%A5n%201962&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwi01enjgOrzAhXXyCoKHYR_BCIQMygKegUIARCtAQ


• Hjälpklass (för intellektuellt utvecklingshämmade)

• Observationsklass (för normalbegåvade med sådana ”psykiska 
särdrag att de inte lämpligen bör undervisas i vanlig klass”

• Hörselklass, synklass

• Läsklass

• Frilufts- och hälsoklasser

• Skolmognadsklasser

• CP-klass

Specialklasser



Särskild observationsundervisning

”…avsedd för elever…som visar anpassningssvårigheter av tillfällig art 
(allmänt störande, trotsiga, aggressiva, deprimerade, skygga, nervösa, 
överkänsliga elever etc.) utan att förete sådana psykiska särdrag, att 
placering i observationsklass bedöms lämplig.”
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?

2022



Skollagens kapitel 3

• ”3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål…”
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Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet

…och bygger på ”a whole school approach” där alla professioner samverkar,
inom ramen för skol-, huvudmanna- och samhällskontext
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Rektors kunskapsbas och ledarskap

Arbetslagens utveckling 
(lärare och övrig personal)

Elevhälsoteamets 
utveckling
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Resultat/prestation eller lärande…?

I sin forskning presenterar Göran Nygren tre huvudresultat:
1) För de flesta eleverna handlade skolan om att ständigt prestera, bedömas och 
betygsättas – inte om lärande eller att få kunskaper.





Together We Rise to Resilience –
Supporting student mental health as we return to school

We know that to be ready to learn this coming year, all students need to feel a strong sense of safety, belonging 
and well-being at school. Our goal is to provide the supports needed to welcome and re-engage students, 
promoting and protecting mental health as they go back to school.

To do so, this fall, students need: 

•Schools and classrooms that are safe – physically and emotionally – and where they feel welcome, included, 
heard, comfortable, and confident 
•Skills and tools for self-care, managing stress, nurturing relationships, and enhancing their sense of strength 
and identity 
•Caring adults who notice when they may be struggling, and who provide knowledgeable responsive support 
•Encouragement to seek additional help when they need it, and guidance towards appropriate support 
•Quick access to the right level of service (in schools or community mental health) 

In response, School Mental Health Ontario developed the School Mental Health Action Plan for 2021-2022 to 
guide Ontario school boards with their local efforts in support of student re-engagement and well-being.

The Action Plan includes elements that support these five areas of focus 

1.Amplify the promotive and protective influence of schools

https://hwdsb86405.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZzbWhvLXNtc28uY2ElMkZ3cC1jb250ZW50JTJGdXBsb2FkcyUyRjIwMjElMkYwNiUyRkJUUzIwMjEtQWN0aW9uLVBsYW4ucGRm&sig=BbWUiWHTaf3uCzq3GFE4vRHUFTmfFsHkKxefckg6nTVg&iat=1630494252&a=89771974&account=hwdsb86405%2Eactivehosted%2Ecom&email=O1UdMbUw%2BoZPf28UCtZC9opVkZM%2ByFW8ykUu27dko7c%3D&s=40acc0a93e2cf7e821fec7e1ee1f7fff&i=78A103A11A843






Behovet av att väva in hållbarhet…

Social – inrymmer mänsklig 
hållbarhet (personliga och 
professionella resurser inklusive 
hälsa, välbefinnande och 
möjligheten att känna sig 
betydelsefull på arbetsplatsen) 

- T ex ge människor möjligheten 
att handla proaktivt och utveckla 
personliga resurser som kan 
hjälpa dem att hantera 
utmaningar



Vad är skolans roll i samhället…? 

Att implementera 
läroplaner…

och/eller iscensätta magin som finns 
i undervisning och att inkludera 
elever i att få vara med 
och upptäcka och utforska sig själva, 
varandra och världen…



Jag önskar er alla en magisk dag – med många stunder av nyfiket  
utforskande och med tankar som  kommer i rörelse… 

Tack för att ni har lyssnat.


