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Vad vi kommer att gå igenom 

• SPSM:s uppdrag

• Vad är NPF?

• Paus 

• Att tänka på inför och under samtal

• Frågor (via Petra)



Specialpedagogiska
skolmyndigheten

• Statens samlade stöd i 

specialpedagogiska frågor.

• Sveriges största kunskapsbank 

inom specialpedagogik.



De fem skolmyndigheterna

Skolverket Skolinspektionen SPSM

Utbildningsdepartementet

Skolforskningsinstitutet Sameskolstyrelsen



Specialpedagogiska 
skolmyndighetens uppdrag  

Skall verkar för att alla… …barn, elever och vuxenstuderande 

med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning



Kontakta oss
www.spsm.se

Telefon 010 473 50 00

Texttelefon 010 473 68 00

Facebook SPSMsverige

Twitter @SPSMsverige

Linked in Specialpedagogiska skolmyndigheten

Instagram spsmsverige

Följ oss på

http://www.spsm.se/


SYV behöver kompetens om 
funktionsnedsättningars 
konsekvenser 

…och ha kunskaper om möjligheter att undanröja 
eventuella hinder genom olika slags stöd och 
anpassning… s. 23



Kunskap om funktionsnedsättningen



Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

• ADHD 

• Autism 

• Tourettes syndrom



NPF och flickor

• Flickor uppmärksammas senare

• Flickor blir oftare ”feldiagnostiserade”

• Forskning till stor del baserad på pojkar



Tourette
Autism

ADHD



Samvariationer

• Intellektuell funktionsnedsättning/Utvecklingsstörning

• Motorik- och koordinationsproblem, DCD

• Tal- och språksvårigheter, DLD

• Läs- och skrivsvårigheter

• OCD (tvång)

• Selektiv mutism

• Epilepsi



I gränslandet



Kognition
Hur vi inhämtar, bearbetar och använder information.

Exekutiva 

funktioner

Perception

Språk

Föreställningsförmåga

Mentalisering

Se samband
Generalisering

Från Göteborgs universitet

Begåvning



ADHD

• Ouppmärksamhet

• Impulsivitet 

• Hyperaktivitet



Exekutiva funktioner
Planera och organisera 

• Förmågan att kunna reglera det egna beteendet i 
olika situationer 

• Förmågan att börja, upprätthålla, ändra en planering 
eller aktivitet 

• Anpassningsförmåga – flexibilitet

• Komma ihåg, arbetsminne 



https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/gyvux/moment-1/

https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/gyvux/moment-1/


Kim uppfattas som…

lat

slarvig

glömsk
Kommer 

aldrig igång 

Kim har svårt med exekutiva 

förmågor

”Autism och ADHD i skolan”
NoK 2017



Konsekvenser -
man kan behöva stöd med att.. .

• Lägga upp strategier, planera och organisera uppgifter 
och situationer 

• Komma igång med och avsluta aktiviteter

• Förbereda sig för förändringar, byte av fokus eller 
uppgift



Kan vara styrkor

• Mycket energi till att göra sånt man gillar

• Effektiv och snabb när man gör något kul

• Fokuserad när något är kul eller intressant

• Kreativ, tänker ”utanför ramarna”

• Initiativrik 

från Attention



Autismspektrum, AST
(autismliknande tillstånd, Aspergerssyndrom, atypisk autism)

• Begränsning i social kommunikation och socialt 
samspel

• Begränsade repetitiva beteenden, intressen och 
aktiviteter



• Mentalisering

• Perception 

• Kommunikation

• Se samband (central coherens)



Sarah uppfattas som …

trotsig

elak
egoistisk

otrevlig 

Sarah har brister i 

mentaliseringsförmågan.

kaxig 

”Autism och ADHD i skolan”
NoK 2017



Kan vara styrkor

• Ärlighet och uppriktighet 

• Intresse och förmåga att fokusera vid vissa ämnen eller 
områden

• Se nya lösningar 

• Uppfatta detaljer som andra missar 

• Uppfatta sammanhang och samband som andra inte ser



https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/neuropsykiatriska-

funktionsnedsattningar-npf/

Läs mer om NPF på vår hemsida

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/


Dina tankar om målgruppen

Känner du igen beskrivningen av elever 

du har mött/ möter?



Paus



Kravnivå och stress





Studie- och yrkesvägledaren i 
samtal med denna elevgrupp 



Relation



Vad kan vara svårt eller 
annorlunda i samtal?

• Socialt samspel och kommunikation

• Turtagning 

• Samtal kan ta mycket energi

• Se detaljer istället för helheter, se sammanhang

• Stress

• Tidsuppfattning

• Hänga med i ironi och metaforer 



Att tänka på inför samtal

• Hur vill du ha det? Fråga!

• Vad och varför, syfte?

• Förberedelse

• Tid

• Kan vara bra med flera korta samtal än ett 
långt, eller pauser

• För öppna frågor kan vara svårt



Att tänka på under samtal

• Hur man sitter

• Ögonkontakt

• Val

• Konkretisera, tydlighet

• Anpassa tempot

• Att prata kan vara svårt



• Ge möjligheten att svara senare 

• Ge ställtid/tanketid/ att få förbereda sig inför samtal

• Ge konkreta frågor 

• Lyssna noga…. 

• Undvik att värdera 

• Gör minnesanteckningar

• Skriv ner överenskommelser 

• Sammanfatta samtalet 

• Be om förtydligande
Fägerblad 2020



Tydliggörande pedagogik

• Var ska jag vara?

• Vad ska jag göra?

• Hur mycket ska jag göra?

• Hur länge ska jag hålla på?

• Vem ska jag vara med?

• Vad ska jag göra sen?



Varför visuellt stöd?



”Men hon/han är ju så 

gammal så….behöver jag 

verkligen anpassa?”



Hur anpassar du dina möten idag?



”Verktyg” i samtal

• Ritprat

Pikist.com

• Kryssfrågor 

• Flervalsalternativ 

• Påstående

• Ja och nej svar  

• www.bildstod.se

http://www.bildstod.se/


• Minus och plus

- -------------------------------- +

• Tallinje 

1---------2---------3---------4---------5

• Plus och minuslistor för att konkretisera för och 
nackdelar

• Trappa mot mål 



Temperaturmätare

”Datorprat”

Promenadsamtal



Motivation



Studie- och  yrkesvägledning vid  

neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar 
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I vilka yrken ställs ”specifika krav”?

• Polis

• Försvarsmakten

• Räddningstjänst

• Yrkesförare – väg, järnväg sjö och luftfart

• …



”Vi söker en person med god erfarenhet som värdesätter 

lagarbete och har ett stort eget driv. Du kommer dagligen att 

arbeta tillsammans med kollegorna på avdelningen men också 

nära flera andra funktioner i bolaget…Rollen kräver en vilja och 

glädje i att löpande skapa nya kontaktytor, driva mot utveckling 

och bygga relationer. Du omfamnar digitala hjälpmedel och har 

god förmåga att presentera såväl i det fysiska mötet som digitalt. 

I arbetet jobbar du med både nya och befintliga kunder.” 



Till uppdraget som NN söker vi dig med god känsla för service! Om du har 

tidigare arbetslivserfarenhet är det meriterande. Det krävs att du har goda 

kunskaper i svenska, tal och skrift. God datorvana är meriterande då vi 

sköter viss kommunikation och rapportering via datorn. B-körkort och 

tillgång till bil är ett krav för tjänsten. För att fungera i rollen ser vi att du har 

god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är bra att samarbeta 

och kommunicera med andra. Vidare är du serviceinriktad och kan anpassa 

dig till ändrade omständigheter. Du bör ha lätt för att samarbeta med 

kollegor och knyta kontakter både hos barn och vuxna. Vidare visar du 

engagemang i ditt arbete och samarbetar med kollegor i aktuella frågor. Stor 

vikt läggs vid personlig lämplighet.



Framtid

Långsiktigt perspektiv, vad behöver eleverna med sig



Tack för oss! 
lena.samuelsson@spsm.se

annamaria.akerberg@spsm.se

mailto:lena.samuelsson@spsm.se
mailto:annamaria.akerberg@spsm.se

