
2016-12-22

1

Skola och utbildning –
ett nödvändigt ont 
eller en väg till ett 

bra liv?

Beskriv kulturen på din skola

Beskriv din drömskola!

Vad utmärker en riktigt dålig skola?

Vad saknar ni nu hos er, och vad skulle ni kunna göra 
för att få mer av det?

Saker jag själv kan göra för att få det roligare i skolan:

Saker vi tillsammans kan göra för att få det roligare i skolan: Viktiga förändringar som bara skolledningen har möjlighet att 
påverka:
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Utbildning,  träning,  inlärning

Fostran?

Personlighetsutveckling??

Karaktärsdaning???
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Utbildning,  träning,  inlärning

Fostran?

Personlighetsutveckling??

Karaktärsdaning???

• Det diskuteras mycket vad som hör till skolans uppgifter. Min poäng är 
att det spelar ingen roll vad vi anser om den saken, SKOLAN KAN INTE 
LÅTA BLI ATT PÅVERKA BARNENS PERSONLIGHET OCH 
KARAKTÄRSUTVECKLING I NÅGON RIKTNING. För personligheten 
utvecklas i relationer, och ingen skola kan eller bör undvika relationer 
med barnen. Fostran har i praktiken alltid varit en av skolans funktioner. 

• Så frågan är inte OM vi ska påverka barnen utan HUR vi gör det, och 
vad vi förmedlar i den processen.

 Utforma skolan så att risken för utanförskap och 
skolmisslyckanden minskas.

 Skolan måste utgå från de elever som faktiskt finns där, 
inte från en idealbild av hur elever borde vara.

 Fokusera mer på elevernas resurser och kompetenser än 
på deras svårigheter och misslyckanden.

 Tidigare och säkrare upptäcka och diagnosticera 
inlärningssvårigheter och missanpassning till följd av 
depressioner, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska 
funktionshinder och socialt belastande faktorer.

 Se eleverna i stort som medarbetare och inte som 
presumtiva fiender.

Lars H Gustavson, skolläkare, Läkartidningen nr 48 2007

Förslag till Skolverket gällande ny övergripande 
målsättning för skolan

1. Lära barnet om grupprocesser och grupptryck. Vara 
medveten om, känna igen, förstå, kunna hantera, kunna stå 
emot, kunna säga nej.

2. Barnet ska vara minst lika levande och vitalt när det lämnar 
skolan som när det började.

3. Förmedla en känsla för vilken värdefull gåva livet är (trots 
allt).

“Utbildningsmyten är en illusion. 
Utbildning är ingen garanti för 

någonting, trots att vi idag 
krampaktigt vill tro att den är 

nyckeln till lycka för våra barn.”

Stefan Chwin, DN 27/12 2001

“Den moderna bildningsmodellens stora 
misstag är optimismens tyranni, den 

tyranniska skenbilden att allt kommer 
att bli okej – bara ni anstränger er 

och studerar flitigt!” 

Stefan Chwin, DN 27/12 2001
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“Den moderna bildningsmodellens stora misstag är 
optimismens tyranni, den tyranniska skenbilden 
att allt kommer att bli okej – bara ni anstränger 
er och studerar flitigt! Den sanna mänskliga 
komedin … Du måste uppnå framgång! – kräver 
föräldrar som inte själva gjort det. Du måste 
uppnå framgång! – kräver lärare som själva är 
frånskilda, utan stålar, knäckta, förödmjukade av 
rektorer och föräldrar.”

Stefan Chwin, DN 27/12 2001

“Hur bör man förbereda en ung människa som just 
påbörjat sin resa? Hon – liksom vi alla – kommer ju 
säkert någon gång i livet att svikas av någon hon 
älskar, bli lurad av någon hon litar på, bli förödmjukad 
av någon hon öppnat sig för; bli avvisad, avskedad, 
hjälplös och förnedrad. Sådant är ju vårt liv. Ett 
delvis lyckat äktenskap, delvis lyckade barn, ett 
delvis lyckat hem… Vilken gåva bör förmedlas för att 
hon ska komma ur alltsammans oskadd?”

Stefan Chwin, DN 27/12 2001

”I slutänden förlorar alla på illusionen om det

lyckliga livet. Skam, skuld, misslyckandekänslor, avund, 
verklighetsflykt, resignation, förtvivlan, likgiltighet, 
fientlighet mot de man tror är framgångsrika följer 

av att man jämför sig med det lyckotillstånd man tror 
är normen. Alla döljer sina halvlyckade liv för sina 

närmaste varvid relationen vilar på falska grundvalar 
och äkta närhet och kontakt omöjliggörs.” 

Stefan Chwin, DN 27/12 2001

Alla ungdomar måste få känna att deras lycka och 
välbefinnande i livet beror på dem själva, på ett 

gott bruk av deras egna resurser, inte på hjälp och 
skydd från deras föräldrar. Det är tveksamt om 
en tyngre förbannelse kan läggas på en människa 
än ett totalt tillgodoseende av alla hennes behov, 
utan egen ansträngning, eftersom det inte lämnar 

något över för förhoppningar, önskemål eller kamp.

Samuel Smiles, 1858

En riktigt värdefull kultur är en sådan som kan 
lära människor att handskas med nederlag. 
Ty livet är en vandring från nederlag till 

nederlag.

Leszek Kolakowski

En riktigt värdefull kultur 
är en sådan som kan 
lära människor att 

handskas med nederlag. 
Ty livet är en vandring 

från nederlag till 
nederlag.

Leszek Kolakowski

Ty människan måste på något 
vis förverkliga sig själv 
också i det ofullgångna 
livet. Man får bara inte 

beröva henne denna 
chans genom att 

förödmjuka henne.

Stefan Chwin
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 Varken föräldrar eller lärare är särskilt bra på att lära 
de unga att uppskatta rätt saker.

 Eleverna behöver individuellt anpassade lektioner för att 
få lagom höga krav på sig och därmed möjlighet att 
uppleva flow och undvika ängslan och uttråkning.

 Utveckla barnens förmåga att känna lust i arbetet.

 Skapa en miljö som tillåter eleverna att lära, växa och 
leva livet av hjärtats lust.

 Hjälp barnen finna utmanande mål och aktiviteter.

 Lära barnen vad lycka är och hur man uppnår den.

 Lära barnen att sträva efter lyckan och att fokusera på 
stimulerande och berikande uppgifter, i stället för att 
bara lära dem att springa runt i ekorrhjulet.

Lyckligare. Den största belöningen i ditt liv. Tal Ben-Shahar 2007.

 Utmaningar, kamp och svårigheter är nödvändiga inslag i 
ett känslomässigt rikt liv.

 Föräldrar kan ha svårt att skilja på utmaning och lidande.

 Många föräldrar vill skydda sina barn från all smärta och 
begår misstaget att möta deras minsta önskan och låta 
dem slippa alla utmaningar.

 Barn som berövas utmaningar och påfrestningar får aldrig 
lära sig att kämpa för något och får aldrig uppleva den 
”flow” som uppstår när man framgångsrikt hanterar en 
lagom stor utmaning.

 Ge barnet privilegiet att få anstränga sig!

Lyckligare. Den största belöningen i ditt liv. Tal Ben-Shahar 2007.

Drunkningsmodellen

 Lättnad avlöser obehag.

 Vi förväxlar lättnaden när 
obehaget är över med lycka.

 Bygger på en önskan att 
slippa en negativ upplevelse. 

 Grundar för ett liv i 
ekorrhjulet.

 Ofta för höga krav i botten, 
som skapar ångest och 
längtan efter befrielse.

Kärleksmodellen

 Själva lärandet, processen, är 
det roliga och viktiga.

 Allt på vägen mot målet ger 
glädje, lust och mening.

 Aktiviteten i sig är belönande.

 Förutsätter lagom stora krav, 
för att möjliggöra ”flow” och 
undvika uttråkning respektive 
ångest.

 Lämnar plats för fördelar både 
i nuet och längre fram.

Lyckligare. Den största belöningen i ditt liv. Tal Ben-Shahar 2007.

 Föräldrar som vill ha lyckliga barn måste själva tro att 
lyckan är den yttersta valutan.

 I skolan borde barnen uppmuntras att ägna sig åt sådant 
som ger mening och nöje.

 När skolan prioriterar resultat och prestationer framför 
kärleken till lärandet förstärker man 
ekorrhjulsmentaliteten och hindrar barnen i deras 
emotionella utveckling. 

 ”Emotionell intelligens” är raka motsatsen till 
ekorrhjulsmentaliteten.

 Barnen lär sig då att känslomässig belöning är mindre viktig 
än den sorts prestationer som andra kan se och bekräfta.

Lyckligare. Den största belöningen i ditt liv. Tal Ben-Shahar 2007.

Riskfaktorer för depression hos unga, i turordning

1. Konflikter med kamrater

2. Konflikter mellan föräldrar

3. Konflikter med föräldrar

4. Föräldrars bristande närvaro

5. Egen kroppslig sjukdom
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Att förebygga eller behandla depression hos 
barn och ungdomar

 Lära dem ifrågasätta depressiva tankegångar
 Lära dem skaffa sig vänner.
 Lära dem komma bättre överens med sina 

föräldrar.
 Engagera sig mer i aktiviteter de tycker om.
 Lära dem grundläggande emotionella färdigheter.

 Hantera konflikter
 Tänka innan de handlar
 Ifrågasätta pessimistiska tankar

1461
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Att förebygga eller behandla depression hos 
barn och ungdomar

” Det barnen får lära sig i dessa grupper är att 
sinnesstämningar som oro, nedstämdhet och ilska inte 
bara drabbar en, utan att man kan stoppa dem genom 
att förändra sitt tänkande.”

”Dessa barn verkar ha lättare att hantera de avvisanden 
som så ofta drabbar tonåringar. De verkar ha lärt sig 
detta under en avgörande period, alldeles före 
tonåren.”

Martin Seligman

Förslag till undervisningsprogram i skolorna, 
“Jakten på lycka”

Föreläsningsserie
 Hur man undviker katastrofala misstag i valet av vänner 

och kärlekspartner.

 Hur definierar vi kärlek?

 Vägledning om personlighetsstörning.

 Kännetecken på människor med hög sannolikhet för att 
göra en illa.

 Egenskaper hos en god vän.

 Egenskaper hos en lyckad äktenskapspartner.

 Vänlighet, empati, äkthet, engagemang, ärlighet och hur 
man känner igen dessa egenskaper. 

Fritt efter Gordon Livingston

Förslag till undervisningsprogram i skolorna, 
“Jakten på lycka”

Gästföreläsare

 Några personer som går igenom bittra 
skilsmässor.

 Några människor som lever i långvariga och 
lyckliga relationer.

Fritt efter Gordon Livingston
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