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Autism

ADHD

ADDSpråkstörning

Tourettes

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
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Vad är ADHD? 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder = 

problem med uppmärksamhet och överaktivitet

(AD= brist på uppmärksamhet, HD=hyperaktivitets-störning, mkt energi) 

__________________________________

Funktionsnedsättning som påverkar  förmågan att koncentrera sig och att 

styra och kontrollera sitt beteende men kan också påverka hur aktiv resp. 

intensiv man är som person



ADHD

Finns tre olika typer av ADHD, där olika svårigheter är olika tydliga.

• Kombinerad form – man har problem med uppmärksamhet, överaktivitet och 

impulsivitet (den vanligaste formen).

• Huvudsakligen ouppmärksam form – man har problem med uppmärksamhet och 

koncentration men få eller inga problem med överaktivitet och impulsivitet. Ofta är 

man passiv och inåtvänd. Lägre aktivitetsnivå (ADD). Kan ta längre tid att upptäcka.

• Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form – man har problem med överaktivitet och 

impulsivitet (men få eller inga problem med uppmärksamheten, vanligast hos små 

förskolebarn). Kan med tiden antingen avta eller övergå till kombinerad form av 
ADHD.



Flickor…

• Upptäcks senare.

• Skolan kan ibland ha svårt att se problematiken.

• Likartade svårigheter – andra uttryck.

• Samlar ihop sig i skolan – leder till utmattning. 



Exekutiva funktioner  

(Uppmärksamhet, överaktivitet, impulsivitet)

• Impulskontroll – hinna med att tänka orsak-konsekvens

• Reglering av känslor och handlingar

• Planera, genomföra, avsluta

• Hålla uppmärksamhet



Arbetsminnet 

• Att komma ihåg instruktionen

• Läsförståelse

• Problemlösning i matematik



Har du någon elev som har svårt med arbetsminnet? 

Hur har du gjort för att stötta den eleven?





Anpassningar för att stötta eleven i att: 

• hålla uppmärksamhet 

• hitta strategier för att planera-genomföra-avsluta



1.

2. 

3. 



Det du säger försvinner,

det du visar finns kvar. 

?



• Vad?

• Hur?

• Var?

• Med vem?

• Hur länge?
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Gör sidan 32-33 i matteboken

Fyll i arbetsbladet om näringskedjan



Rubrik  

Inledning 
Tes 
 

 

 
 

Vad är det du argumenterar för? 
Jag vill ge min åsikt angående… 
 
Varför valde du ämnet? 
 
 
Varför är det viktigt? 
Jag anser att… 

Huvuddel 
 
Vad är bra med..? 

 

Du ska ha tre argument och även berätta var du har hört/läst/sett detta.  
( Källa) 
I den frågan har jag följande argument… 

1. För det första… 
 
Källa:  
 
2. För det andra… 
 
Källa:  
 
2. För det tredje… 
 
Källa: 
 

Vad är dåligt med…? 

 

1. Det finns vissa som tycker annorlunda. Enligt dem…  
 
Källa:   

 
Varför är det ändå 
bra..?  

 

    
Men det anser inte jag… 
Nu förstår du varför jag tycker… 



Skriv lite kort om ” FN:s allmänna mänskliga rättigheter”

Ta t.ex. upp de rättigheter du tycker är viktiga och allmän 
information om dessa rättigheter såsom historik, vart förslaget 
genomfördes, vilka länder som har skrivit under föredraget m.m.

Struktur på uppgifter



(1) var förslaget 
genomfördes

(2) Länder som 
har skrivit under

(3) Historien (1-4 
meningar)

a)

b)

c)

• Klicka på följande länk och läs om 30 mänskliga rättigheter: 

http://manskligarattigheter.dynamaster.se/sv/vem-gor-

vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring

•Välj ut 3 och skriv ner här:

a)

b)

c)

•Skriv ner (1) var förslaget genomfördes, (2) vilka länder som har 

skrivit under föredraget och (3) 1-4 meningar som berättar om 

historien bakom varje rättighet.

http://manskligarattigheter.dynamaster.se/sv/vem-gor-vad/forenta-nationerna/fn-s-allmanna-forklaring


 

MÅL 



Anpassningar för att stötta eleven i att:

• Hantera impulsivitet



Prompting – ett stöd som hjälper eleven att använda sin förmåga

Skapa rätt impulser! 



Vilka impulser skapas hos eleven när hen kommer in i ditt klassrum?



Impulsivitet -reglering 



Dagens uppdrag! 

______________

______________



                  

 

            

 

                

 

      

 

          

 

 

Ibland när jag sitter i 
klassrummet händer det att… 

Då känner jag mig…

Det blir jobbigt för mig för att… 
Mina kompisar känner…
Min lärare blir orolig…

När det blir så kan jag…

Då kommer jag att känna mig…
Mina kompisar… 



R E L A T I O N

nyfikenhet

intresse

söka efter det

som fungerar

hitta lösningar

okej att 

misslyckas

tycka om
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