
NEUROPSYKIATRISKA 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR OCH 
SKOLFRÅNVARO

Malin Khoso

Leg psykolog

Leg psykoterapeut

Magelungen Utveckling AB



DAGENS FÖRELÄSNING
Belysa några 

huvudsakliga svårigheter 

vid autismspektrum och 

ADHD

Ge riktlinjer för hur dessa 

svårigheter kan bemötas

Prata om hur dessa 

svårigheter kan bidra till 

skolfrånvaro



AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND - AST



AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND - AST

Spektra 
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Gravt utvecklingsstörda med autism Högintelligenta med autism

Variationen är stor inom spektrumet men den autistiska problematiken är 

gemensam 



Diagnostik



DIAGNOS AST

Förekomst (Europa och Nordamerika): 0.6-1% (SBU)

Vanligare hos pojkar än hos flickor 4:1

För diagnos krävs att det finns en påtaglig nedsättning av funktionsförmågan i arbete, 
socialt etc

Förut: autism, Asperger syndrom och autismliknande tillstånd

Nu: Autismspektrumtillstånd
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NY DIAGNOS I DSM-5

Autism

Asperger 
syndrom

Autismliknande 
tillstånd

Autismspektrum-
tillstånd (AST)



DEN AUTISTISKA TRIADEN

Socialt 
samspel

Beteende 
och 

intressen

Kommu-
nikation
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Psykologisk 
förklaring



Autismspektrum

Theory of mind

Central koherens

Perception



THEORY OF MIND

Hälsa?

High five?

Ge?

Be om något?

Röra vid något?

Uttrycka stopp?



VAD ÄR THEORY OF MIND?

förmåga att förstå att andra har ett tanke och 

känsloliv som påverkar deras beteende

kunna förstå att andras tankar och känslor kan skilja 

sig från ens egna trots att man är i samma situation

hjälper oss att känna igen andras avsikter

kan ge förklaring till andras handlingar

hjälper oss att förutse vad som ska hända härnäst

behövs för att vi ska kunna utöva empati

brist innebär svårigheter i mellanmänskliga relationer 



THEORY OF MIND-UPPGIFT

Enkelt test som normalutvecklade barn brukar klara 

vid 4-5 årsåldern

Dvs – tänka att en annan person tänker och att 

dennas tankeinnehåll påverkar hennes handlingar



LÅG THEORY OF MIND

Andras beteenden upplevs som förvirrande, oförutsägbara eller till och med otäcka

Källa till missförstånd och konflikter med andra

Vara med andra människor är ofta energikrävande 

Hamnar ”på efterkälken” vad gäller kompisrelationer

Sekundära känslor av tex ilska eller sorg 
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THEORY OF MIND 
– HUR KAN BRIST FÖRSVÅRA I SKOLAN?

Förståelse av instruktioner – mycket av det vi säger till 

varandra bygger på att vi förväntar att den andra kan 

”förstå det outtalade”

Osynliga regler som lärs genom att observera tex 

lärarens mimik, kroppsspråk 

Jämnåriga kan ha svårare för att ”kompensera” när de 

samspelar med någon som har låg TOM än en vuxen

Motivation att utföra en uppgift – ”varför ska jag göra 

det här, det kan jag ju redan”
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Kamratrelationer

Raster extra svåra

Utagerande beteende – ett

sätt att förekomma?



VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR EN 
ELEV MED LÅG THEORY OF MIND? 

”vässa dina ögon” på signaler att eleven inte har förstått den andres intention

Sätt ord på det outtalade – både muntligt och visuellt

Var tydlig med vad du förväntar dig av eleven

”undertexta” dig själv – ”när jag sa ta dörren med dig när du går så menade 
jag…..”

När du pratar med eleven i efterhand om tex en konflikt – ritprata gärna
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EXEMPEL RITPRAT
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Autismspektrum

Theory of mind

Central koherens

Perception



CENTRAL KOHERENS









CENTRAL KOHERENS

Detalj vs helhet

Detaljinriktning innebär att sammanhanget kan missas

 Kan innebära konkret tänkande och konkret förståelse av språket

 ”Fyller inte ut” där bristande information finns – tex kan du hämta din jacka?

 Detaljer intressanta och viktiga

 Generalisering svårt
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CENTRAL KOHERENS
– HUR KAN BRIST FÖRSVÅRA I SKOLAN?

Sammanhang och mening – motivation beror delvis på att förstå uppgiften i ett större 
sammanhang

Arbeta självständigt – kräver förståelse av ”den större bilden”

Ta egna initiativ – kan det göras om en inte har överblick?

Missförstånd som kan uppstå om en lärare tänker att eleven har förstått sammanhanget

Klara av byte av lärare eller lokaler



VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR EN 
ELEV MED LÅG CENTRAL COHERENS? 

Utgå från att eleven inte har generaliserat mellan situationer

Var extra tydlig med ”den röda tråden” i tex större arbeten

Visualisera (tex i text eller bild) det större sammanhanget

Gör egna scheman för eleven så att hen får överblick

Inför nya situationer – ritprata gärna det större sammanhanget

När du använder dig av bildliga uttryck eller metaforer – berätta efteråt vad du 
menar

MAGELUNGEN UTVECKLING AB - MALIN.KHOSO@MAGELUNGEN.COM



AUTISMSPEKTRUM 

Försök bistå med svar på följande frågor:

1. Vad ska jag göra nu?

2. Var ska jag vara?

3. Med vem ska jag vara?

4. Hur länge ska det hålla på?

5. Vad ska hända sedan?

6. Vad ska jag ha med mig?



Autismspektrum

Theory of mind

Central koherens

Perception



PERCEPTION 



PERCEPTION 

Vanligt med någon form av perceptionsavvikelse, jämfört med icke-diagnosticerade

Kan förklara starka rädslor hos individer med autismspektrumtillstånd 

Kan orsaka undvikande och försämrat presterande



EXEMPEL AVVIKANDE PERCEPTION AV LJUD



EXEMPEL AVVIKANDE PERCEPTION AV BERÖRING



PERCEPTION 
– HUR KAN AVVIKELSER FÖRSVÅRA I SKOLAN?

Ljud – svårt att vara i ett klassrum/idrottshall/rastlokal/matsal

Rumslig – hitta

Lukt/smak – matsalen

Taktil – dusch/pappersyta/arbetsmaterial

Syn – urskilja i mängden/hitta

Obehag 

Undvikanden

Nedsatt 

prestation



VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR EN 
ELEV MED AVVIKANDE PERCEPTION? 

Ta för vana att fråga dig själv: kan elevens undvikande handla om en 
perceptionsavvikelse? 

Om du anar en perceptionsavvikelse: fråga eleven! 

Prata med alla elever om att vi kan uppfatta världen olika med våra sinnen –
normalisering och medvetandegörande

Anpassning snarare än tillvänjning! 

Var observant på underkänslighet för smärta
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ÖVNING 

Vänd dig till bordsgrannen

En av er berättar om en kort vardaglig händelse för den andra (idag när jag 
skyndade mig hit till föreläsningen….)

Den andra lever s.ig in i att vara en person som har svårt med TOM, central koherens 
och perceptionsavvikelser (lyssnar bara). 

Dvs: har svårt att förstå hur den andra tänker och känner, tolkar det som sägs 
bokstavligt, fångas av detaljer och är medveten om alla sinnesintryck. 

Vad gör detta med behållningen av det du hörde?  Berätta för din granne



ANDRA SVÅRIGHETER VID AST

Sömnavvikelser

Matproblem (rutinbundenhet, perceptuellt, sociala krav) 

Svårt med ADL - påklädning, ätande, hygien

Kan leda till skolfrånvaro



ÖVNING
Anteckningar: 

Reflektera på egen hand kring 

autismspektrumtillstånd utifrån föreläsningen

Notera viktiga slutsatser som berör ditt 

vardagliga arbete



ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER - ADHD



Diagnostik



ADHD
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Uppmärksamhet

Impuls-
kontroll

Aktivitets-
kontroll



DIAGNOS ADHD

Prevalens barn i skolåldern 3-10% (SBU)

Prevalens vuxen ålder 3-4% (SBU)

Vanligare hos pojkar än hos flickor



Psykologisk 
förklaring



ADHD

impulskontroll

arbetsminne uthållighet



IMPULSKONTROLL

att kunna skydda en pågående aktivitet från att 
avbrytas av något störande.

att kunna avbryta vad som påbörjats om det 
inte leder till planerat mål eller blir socialt 
opassande.

Teori om att ADHD i grunden handlar om en impulskontrollsbrist som gör 

att uppmärksamheten ständigt splittras. 



SVÅRIGHET: LÄGGA IN BETÄNKETID MELLAN IMPULS OCH 
HANDLING

impuls handling

tanke



im
p

ul
sk

o
nt

ro
llb

ri
st

Uppmärksamhet

-blir distraherad

Impulsivitet
-svårt att hålla tillbaka reaktioner

Överaktivitet
- Svårt att hålla tillbaka fysiska svar på 

distraherande intryck



IMPULSKONTROLL 
– HUR KAN BRIST FÖRSVÅRA I SKOLAN?

hur många sätt som helst…

Inlärning

Kamratrelationer



VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR EN 
ELEV MED SVAG IMPULSKONTROLL? 

Minska mängden stimuli som kan leda till att eleven störs – analogi påslaget wifi till 
en dator eller inte

Hjälpmedel för detta – tex avskärmning, ljudblockerare, små rum etc

När eleven avbrutit sin tänkta aktivitet eller påbörjat någon ny opassande – ge tydlig 
hjälp tillbaka till aktiviteten, gärna icke-verbal

Uppmärksamma vägen tillbaka – inte vägen från!
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ADHD

impulskontroll

arbetsminne uthållighet



ARBETSMINNE 



ARBETSMINNE 

”On-line”minnet

Långa instruktioner

Att hitta tillbaka till det man gjorde innan man blev avbruten

Väsentligt för läsförståelse

Hjälper oss med problemlösning och planerande



ILLUSTRATION 

Lyssna på det upplästa mattetalet

Identifiera impulser hos dig själv att börja tänka på annat, och stå INTE emot 
impulserna, dvs låt dig börja tänka på annat

Identifiera när du behöver repetera/sammanfatta det som just sagts och repetera 
INTE vid dessa tillfällen

Notera om/hur detta påverkar din möjlighet att lösa uppgiften



ARBETSMINNE
– HUR KAN BRIST FÖRSVÅRA I SKOLAN?

Ta till sig och förstå information – skriftlig och muntlig

Hålla en röd tråd i det en gör

Klara av att bli avbruten av sina egna impulser eller av andra och sedan återgå till 
uppgiften



VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR EN 
ELEV MED SVAGT ARBETSMINNE? 

Instruktioner! Korta! 

Kombinera muntlig med skriftlig information – gärna i punktform

Ha instruktionen uppskriven – på bordet eller tavlan, lätt att komma tillbaka efter att 
eleven blev avbruten

Textförståelse – lär ut knep för att minnas det man just läst 
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ADHD

impulskontroll

arbetsminne uthållighet



UTHÅLLIGHET 

Bli klar med uppgifter, hålla en planering

Att använda sig av bilden av en långsiktig förstärkare (belönare) för att styra 
beteendet här och nu

Vid ADHD istället behov av omedelbar förstärkning

ADHD – ett ”motivationshandikapp”
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UTHÅLLIGHET
– HUR KAN BRIST FÖRSVÅRA I SKOLAN?

Självständigt arbete

Arbeten som inte är ”klara” snabbt, tex projektarbeten

Uppgifter som är enahanda/tråkiga/utan feedback

Att jobba med uppgifter där konkurrerande (mer belönande) stimuli finns

Läxor



VAD KAN JAG GÖRA FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR EN 
ELEV MED SVAG UTHÅLLIGHET? 

Jobba aktivt för att korta uppgifter så att målet ligger närmare

Avgränsa vad som ska göras (tid eller antal uppgifter) och ge en förstärkare efteråt 
(rörelseaktivitet, kort rast, titta på youtube i 5 min etc)

Istället för 40 min arbete – tänk 10 min intervall (eller liknande) 

Ge feedback ofta! Så specifik som möjligt. Uppmärksamma det som funkar

Tidshjälpmedel 

Se detta som glasögon för en synnedsatt eller rullstol för en med rörelsehinder
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ÖVNING
Anteckningar: 

Reflektera på egen hand kring ADHD utifrån 

föreläsningen

Notera viktiga slutsatser som berör ditt 

vardagliga arbete



ÅTGÄRDER SAMMANFATTANDE



KUNSKAP 

Grunden för bra behandling av 
neuropsykiatriska funktionshinder

Gedigen information om 
handikappet till personen 
själv – anhöriga –
personal runt omkring



Hon kan bara hon vill

Han provocerar bara

skärp dig!  

men hon kan ju sitta jättelänge framför 
datorn och koncentrera sig….

Han vill bara ha uppmärksamhet

Jag förstår inte att det ska vara så svårt! 



AST – ÅTGÄRDER - ALLMÄNT

Anpassning av skolmiljön

Öka förutsägbarhet och egen kontroll – scheman

Identifiera risksituationer och var proaktiv

Vardagliga färdigheter – utbildning

Hjälpmedel utifrån kognitiva svårigheter tex tidmätare



AUTISMSPEKTRUM - BEMÖTANDE

Personer med AST (normalbegåvade) har utformat checklistor kring vad professionella kan 
tänka på (www.autismforum.se)

Öppna-slutna frågor

Kallprat

Tydliga ramar

Visuellt stöd

Ta kommandot över samtalet

Inga överraskningar

Begränsa mängden ord

Undvik ironi och metaforer



ADHD– ÅTGÄRDER - ALLMÄNT

Anpassningar av miljön

Tydlig kommunikation 

Andra behandlingsinsatser – tex medicinering, arbetsminnesträning i skolan

Föräldrar – föräldraträningsprogram 
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