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Texas är ett studiecenter som ger förutsättningar för personer med Aspergers 
syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att kvalificera sig till 
och fullgöra studier på gymnasiet, VUX, folkhögskola eller högskola/universitet. 

Studiecentret Texas, som finns i Urkrafts lokaler på Campus Skellefteå, vill förbättra möjligheterna för 
personer med diagnosen Aspergers syndrom att kvalificera sig till och fullgöra studier. Detta sker i form 
av en fysisk studiemiljö med tillhörande stöd, i nära samarbete med olika utbildningsanordnare, framför 
allt LTU, Gymnasiekontoret, VUX. 

Genom studiecentret skapas en anpassad studiemiljö. Med studiecentret som plattform kommer 
deltagarna att kunna studera på kurser de blivit antagna till. Vid behov kan vi tillsammans med den 
studerandes nätverk skapa en helhetssyn som utöver studieplanering inkluderar vardagsplanering, 
dygnsrytm och tider, friskvård och övrig vägledning och hjälp i alla de frågor som kan dyka upp för 
studenterna. Stödet sträcker sig utöver vad universitet och högskolor idag har möjlighet att erbjuda, 
vilket möjliggörs av studiecentrets samarbete med ett flertal olika aktörer. Vad som också gör 
studiecentret unikt är att vi lägger tonvikten på att se till helheten för individen vart än de är i sin process 
i eller till högskolestudier. 

Behoven har visat sig större än vad någon kunde förutse. Texas har lyckats fånga upp ett stort antal 
deltagare som har fått ett stöd som i många fall varit helt avgörande för att individen kunna fullfölja eller 
gå vidare i sina studier. Deltagarnas studieplatser fördelas enligt nedan: 

Vux 31 deltagare 
Högskola 14 deltagare 
Gymnasium 12 deltagare 
Folkhögskola 4 deltagare 
Övrigt 12 deltagare 

Alla parter är överens om att Texas fyller en mycket viktigt funktion och bidrar till och göra Campus i 
Skellefteå ännu attraktivare för studenterna. Det unika stöd som Texas erbjuder bidrar till att fler 
studenter påbörjar och kan följa sina studier på Campus i Skellefteå.  

 

Har du frågor om projektet eller vill använda dig av Texas studiecenter är du mycket välkommen att kontakta:  

Katrin Lundmark, projektledare  Rikard Rahm, lärare 

Telefon: 0910 – 579 05   Telefon: 0910 – 579 51 
Mail: katrin@urkraft.se   Mail: rikard@urkraft.se 

 

Läs mer om projektet Texas på www.urkraft.se!  


