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Närliggande och överlappande 

diagnoser

Autism

ADHD/ADD

Tourettes syndrom

OCD, ODD  

Språkstörning, Dyslexi

Intellektuell funktionsnedsättning (IF)

Särbegåvning

Essence



Intellektuell 

Funktionsnedsättning…

.

…..innebär en nedsatt intellektuell 
förmåga och en samtidig nedsatt adaptiv 
förmåga, vilket betyder svårigheter till 
anpassning vid vardagliga aktiviteter. 

–SPSM 



Hur 

påverkar 

det 

individen?

-Utveckling och lärande kan ta längre tid. 

-Minnet 

-Planerings och organisationsförmågan.

-Funktionsnedsättningen kan påverka 

individens förmåga att tolka, bearbeta och 

förstå sinnesintryck som i sin tur påverkar 

verklighetsuppfattningen.

-Svårt att hantera stressiga situationer.



Adaptiv funktionsförmåga

Anna Morell och Jenny Karlsson

Vardagliga 
praktiska 

färdigheter

Sociala 
färdigheter 

Arbetsrelaterade 
färdigheter





Autismspektrumtillst

ånd 

DSM 5 - två 

huvudkriterier

o Begränsningar i social kommunikation och 

interaktion.

o Begränsningar i repetitiva beteenden, 

intressen och aktiviteter.

För att få diagnos:

Symptomen begränsar och stör personens 

fungerande i vardagen

Symptomen måste finnas i tidig barndom

Autism är en beteendediagnos som har 

biologiska orsaker men där miljön spelar 

(stor) roll hur personen klarar sitt dagliga liv. 



Autism innebär ett 

annat sätt att:
Uppleva Tolka

Uppfatta sociala 
koder och 
umgänge

Generalisera 
inhämtad 
kunskap

Skapa 
sammanhang 

och ”en röd tråd”

Bearbeta 
sinnesintryck

Uppleva
kravkänslighet.

Uppleva stress 
i ”vanliga” 

miljöer.

Ha annorlunda
energiåtgång. 



Varför behöver

vi ha 

autismspecifik

kompetens?

Personer med autism blir ofta 
missförstådda och feltolkade.

Det kan ibland vid kravsituationer eller 
förändringar  uppstå problematiska 
situationer för personen med autism.

Vid kunskap om ett annorlunda 
beteende och annorlunda tolkning 
kan vi lättare bemöta och förstå.



Se autism 

som ett

spektrum



Flickor med autism

Får generellt diagnos

senare än pojkar.

Pojkar får diagnos runt 

7-12 års ålder.

Flickor får diagnos runt 

13-17 års ålder.

Maskerar och spelar det 

sociala spelet bättre

Olika ”spelregler”

vänskapen ser annorlunda ut. 

Symptomen yttrar sig 

annorlunda.



”Bara för att ett 

playstation spel inte 

passar i ett x-box 

betyder det inte att det 

är trasigt”

https://www.youtube.com/watch?v=
6fy7gUIp8Ms&t=224s

https://www.youtube.com/watch?v=6fy7gUIp8Ms&t=224s


ADHD

Impulskontroll

Aktivitetsnivå

Fokus 

Hyperaktivitet

Motorik



ADHD 
-svårt att reglera energi, uppmärksamhet och impulser

Men också svårigheter att:



Språkliga svårigheter

Dyslexi -svårt att 

avkoda, fonologiska 

svårigheter

Språkstörning -svårt 

med hörförståelsen, 

ordförståelse, svårt få 

sammanhang, kan vara 

svårt expressivt. 



Exekutiva funktioner

Planera/prioritera

Organisera/Överblicka

Arbetsminne

Problemlösning

Tidsuppfattning

Flexibilitet



Theory of mind 

Att kunna förutse vad som kommer 
härnäst.

Att skilja på mina och andras affekter

Reflektera över mitt eget beteende –att se 
sig själv ur andras perspektiv

Inlevelseförmåga

-att känna in vad andra önskar, tänker och 
känner.

Det kan innebära att: 

-Det kan vara svårt att förstå, utifrån 
sammanhanget, vad som förväntas av mig i 
situationen.

-Det kan vara svårt att bilda sig en förståelse för 
en annan persons situation.

-Eleven ber inte om hjälp

-Eleven har svårt att anpassa sig till gruppen och 
sociala regler.

-Svårt att förstå vad som är viktigt att berätta.



Central koherens

Personer med autism:

-Ser detaljer före helhet.

-Är inte hjälpt av omgivningen för 
att få ihop sammanhanget till

en begriplig situation.

-Har ofta svårare att generalisera 
från en situation till en annan.

Det kan innebära att:

Elever med svag central coherens har 
svårare att hitta och följa den röda 
tråden i ett samtal.

Elever med svag central coherens kan 
ha svårare att urskilja vad som är 
viktigt och oviktigt i en uppgift.

Elever kan ha svårigheter i att se 
orsak/verkan-konsekvens.



''Eilngt en uneörnskding på ett 
engskelt uivtnierset så seplar
det inegn roll i viekln odrnnig
bksotrnävea i ett ord står i, 
det enda som är vtikigt är att fsötra
och ssita bavstoken såtr på rtät
patls. 
Rseetn kan stå hlelur om blluer
och man kan ädnå lsäa tetxen uatn
porbelm. 
Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae
bkosatv för sig, uatn odern som 
hlehet.''



Flexibilitet

• Att kunna ställa om 

• Hantera förändringar

• Anpassa sig till andras 
idéer

• Hantera nya miljöer och 
nya människor

• Hantera snabba 
övergångar mellan olika 
aktiviteter.

Anna Morell och Jenny Karlsson



Förmågor kontra krav

Förmågor tagna från Skolkompassen 2015



Diagnos plus eller minus?

POSITIVT om vår intention är att lära oss mera, 
uppmuntra, se elevens perspektiv, vara nyfiken på, 
undersöka vidare för att stötta/hjälpa. Se elevens styrkor 
och bygga på dem för att underlätta/förebygga 
svårigheter i förmågorna eller funktionsnedsättningen. 
Utveckla oss själva och den miljö där vi möter eleven. 

BEGRÄNSANDE om diagnosen ger oss en enda 
schablon eller förklaringsmodell och vi blir begränsade 
och passiva utifrån den. Om diagnosen överskuggar de 
individuella förmågor eleven har. Om vi upplever att vårt 
handlingsutrymme minskar.  



Olika förutsättningar 

Olika behov



fikapaus



Perception

Ljud

Ljus

Känsel

Lukter

Mat/mun





Perception

Hörsel
Sortera bort oväsentliga ljud

Lokalisera ljud

Stå ut med vissa typer av 
ljud

”Superhörsel” – hör ljud som 
ingen annan uppfattar

Syn
Bedöma avstånd, djup, höjd

Avgöra form, färg och 
kontrast

Stå ut med vissa typer av 
mönster eller färger

Känna igen personer 
(detaljer)

Hitta till/i lokaler

”Supersyn” – ser detaljerna 
som andra missar

@MOVEpedagogik          Anna Morell och Jenny Karlsson



Perception

Känsel

Viss/plötslig 
beröring/kroppskontakt

Kläder och material

Över/underkänslig för 
temperaturer

Duscha

Klippa hår/naglar

Smak och lukt 

Äter efter färg

Ej blandat

Känslig för små 
förändringar 
(pasta som pasta?)

Känslig för starka 
lukter/dofter

@MOVEpedagogik          Anna Morell och Jenny Karlsson



Bra att tänka på runt perception:

”Allergitänk”

Anpassa miljö

Respekt för 

ansträngningen



Ytterligare påverkan:

Energiläckage

Stress

Medveten nivå



Stressbägaren

Läraren är sjuk och 

det är vikarie

Taxin kom försent

Oro över 

fotbollsträningen

Slut på ost hemma

Favorit tröjan var inte 

tvättad

Blev väckt på fel sätt

Dålig nattsömn

Min planering går i stöpet 

måste hjälpa kollegan i 

hens klass

Hittade inte mina 

jobbnycklar
Favorit tröjan var inte tvättad

Dålig nattsömn





Medveten nivå

Medveten nivå
Automatiserad 

nivå



Övning



Den goda 

cirkeln

Den onda 

cirkeln



Vad vi ser….

Kalle
Lat/omotiverad

Styr folk i sin 

omgivning

Argsint/hotfull

Vägrar

Kommer alltid försent

Sätter sig på tvären

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUvKGA3OrhAhUF4KYKHeheBgAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cerpsur.org/iceberg-blue-ocean-vector-background/12954427599988590759&psig=AOvVaw19UwakdW7GbWmrY9NaDpxo&ust=1556263603023438


Kalle

Argsint/hotfull

Styr folk i sin 

omgivning
Vägrar

Lat/omotiverad 

Sätter sig på tvären

Svårt att få ihop sammanhanget

Vet inte vad som förväntas i situationen

Energiläckage

….och hur vi kan försöka förstå

Stress och oro inför situationen

Svårtigheter att planera

Svårt med tidsuppfattningen

Kommer alltid försent

Har ingen förförståelse

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUvKGA3OrhAhUF4KYKHeheBgAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.cerpsur.org/iceberg-blue-ocean-vector-background/12954427599988590759&psig=AOvVaw19UwakdW7GbWmrY9NaDpxo&ust=1556263603023438


Q and A



Grunden
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exit 
Vad har du tagit med dig från 

föreläsningen idag? 

Skriv gärna fler saker☺

Följ oss gärna på:
Instagram: move.pedagogic

Mail: movepedagogik@gmail.com

Hemsida: www.movepedagogik.se

mailto:movepedagogik@gmail.com


Tack för idag!


