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NÖDINGE. Det blev ett 
känsloladdat möte i Ale 
gymnasium i onsdags.

När eleverna läste 
upp sina brev som 
de skrivit till Mikael 
Andersson blev han 
påtagligt berörd.

– Det värmer mitt 
hjärta, förklarade 
Mikael.

I klassrummet hade det tänts 
levande ljus och skapats en 
mysig stämning. Atmosfä-
ren var varm och välkom-
nande när Mikael Andersson 
kom på besök till eleverna på 
Barn- och fritidsprogrammet 
2A i onsdags.

– Oerhört roligt att Mikael 
ville komma och hälsa på 
oss. Jag har använt hans bok 
”Armlös, benlös men inte 
hopplös” som läromedel i 
kursen Utveckling, livsvillkor 
och socialisation. Eleverna 
har fått läsa hans bok och ut-
ifrån den har vi diskuterat och 
eleverna svarat på frågor, för-
klarar lärare Marita Elheim.

Mikael Andersson är född 
1964, han är gift och har 
fyra barn. Egentligen en helt 
vanlig livssituation om det 
inte vore för att Mikael saknar 
både armar och ben. Mikael 
är en flitigt anlitad föreläsa-
re. Han talar om resurser och 
möjligheter i livet och om in-
spiration.

– Det är en föreläsning som 
jag varmt kan rekommende-
ra, säger Marita Elheim.

Starkt intryck
Att Mikael Anderssons bok, 
som kom ut förra året, har 
gjort starkt intryck på gym-
nasieeleverna råder det inga 
som helst tvivel om. Några 
ungdomar valde att läsa upp 
sina brev när huvudpersonen 
själv fanns på plats i klassrum-
met. Flera elever uttryckte sin 
beundran över Mikaels sätt 
att förhålla sig till sitt han-
dikapp. ”Du ger aldrig upp 
och ingenting är omöjligt för 
dig. Du är grym!” ”Det finns 
inga gränser för vad männis-
kan klarar av” ”Du har ändrat 
mina tankar om livet och fått 

mig att fokusera på det po-
sitiva. Finns det någon på 
jorden som ger oss hopp så 
är det du”. Detta var några 
citat som Mikael Andersson 
fick till sig.

– Jag blir oerhört glad. Det 
var just detta som var mening-
en med boken, att den skulle 
vara till glädje och nytta för 
läsarna i sina egna liv.

Vinnande attityd
Med en elektrisk rullstol, an-
passad bil och framför allt 
en vinnande attityd tar sig 
Mikael Andersson fram i 
livet. Denna attityd och Mi-
kaels smittande leende rädda-
de en gång livet på en djupt 
deprimerad människa som 
var på väg att ta sitt liv.

– Det var på Kanarieöar-
na. En man var på väg ner till 
vattnet för att ta sitt liv när 
han gick förbi mig. Jag häl-
sade och log emot honom. 
Efter en kort stund återvän-
de mannen till hotellet och 
valde livet, berättar Mikael.

Det går inte annat än att 

påverkas av Mikael Anders-
sons sätt att vara och den na-
turliga livsglädje som han ut-
strålar.

– Problem kan se olika ut 
för oss människor. Det som 
är lika för alla är vår menta-
la förmåga. Det gäller att tro 
på sig själv och intala sig att 
dit kan jag nå. Det som är fas-
cinerande är att hindren blir 
mindre och de är lättare att ta 
sig förbi. Det handlar om att 
vinna kampen i skallen, fast-
slår Mikael och tillägger:

– Genom att häva menta-
la blockeringar går det att ta 
stora kliv framåt. Det utgör 
kärnan och andemeningen i 
min bok.

Eftertanke är ett ord som 
tydligt beskriver den känsla 
som uppstår efter ett möte 
med Mikael Andersson. Elev-
erna i BF 2A kommer för-
modligen alltid att minnas 
skoldagen den 24 november.

Känsloladdat möte 
i Ale gymnasium
– BF-eleverna fick träffa Mikael Andersson
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Mikael Andersson, som skrivit boken ”Armlös, benlös men 
inte hopplös” hälsade på hos eleverna på BF 2A.

Några elever läste upp sina brev som de skrivit till Mikael Andersson.

Öppettider: Mån - tors 09 - 18 • Fre 09 - 16 • Lunchstängt mellan 13.00 och 14.00

SYNUNDERSÖKNING

Vår julklapp till er
När du köper progressiva glasögon 

ingår ett par 
kompletta 
läsglasögon!

Julklappstips!
- köp ett presentkort 
hos oss!

Ale Optik
       God Julönskar

med riktigt bra priser!

Kompletta progressiva glasögon från   1975:-*

Enkelslipade från    950:- *

Prova-på-paket kontaktlinser från     595:-
* I priserna ingår glas, båge (med vissa undantag), antirefl exbehandling, 
fodral och putsduk samt försäkring och garanti i ett år.


