
UR-tips inom  
Specialpedagogik 

och NPF

Här hittar du våra program 
urskola.se 
urplay.se

Vi sprider forskning och 
kunskap i samhället.

Sändning i kunskapskanalen 
och på nätet.



Superungar (6 avsnitt)
PRODUKTIONSÅR: 2018 LÄNGD: 58:36

Vi möter familjer med barn som lever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 
Det kan till exempel vara adhd, Aspergers 
syndrom eller autism. Programledaren Måns 
Möller träffar en familj per avsnitt, och vi får 
ta del av de problem just den familjen har i 
vardagen. Måns sätter varje familj i kontakt 
med en expert som ska hjälpa dem att minska 
stressen och få en enklare vardag. Parallellt med 
huvudberättelserna träffar vi vuxna med NPF 
och Måns son Viggo, som har autism.

Lärlabbet: Annorlunda  
kognition (avsnitt 17 av 22)
PRODUKTIONSÅR: 2017 LÄNGD: 28:30

Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF). Hur kan skol- och lärmiljön göras till-
gänglig för elever med olika behov, och hur 
bygger man en positiv skolanknytning? På  
Rosengårdsskolan i Malmö byggs extra anpass-
ningar som enskilda elever behöver in i under-
visningen alla tar del av. Stommen för läraren 
Jenny Esbjörnsdotter-Karlssons lektioner är 
ledning och stimulans, vilket några elever i 
klassen behöver och alla gagnas av. Med sina 
kollegor läraren Daniel Scotford och special-
pedagogen Eva Sundberg diskuterar hon hur 
läraren ser, anpassar och följer upp.

Liv med autism (8 avsnitt) 
PRODUKTIONSÅR :2013 LÄNGD: 28:30 

Möt barn och ungdomar med diagnos inom 
autismspektrumet. Deras familjer berättar om 
utredningar, träningsprogram, skolformer, 
boendealternativ och om möten med läkare, 
psykologer, pedagoger och assistenter. Sorg, 
kamp och frustration speglas i programmen, 
men också hopp och förtröstan. Vi möter en 
rad pedagoger, assistenter och behandlare och 
forskare kompletterar.

 Tips och inspiration för föräldrar  
– en samlingssida med kortare klipp och tydliga råd kring beteenden och föräldraskap 
www.ur.se/föräldrar 
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http://www.ur.se/föräldrar
https://urskola.se/Produkter/207743-Superungar-Alicia
https://urskola.se/Produkter/174475-Liv-med-autism-En-blick-fran-Mimmi
https://urskola.se/Produkter/198547-Larlabbet-Annorlunda-kognition


Lärlabbet: Miljö och verktyg 
(avsnitt 18 av 22)
PRODUKTIONSÅR: 2017 LÄNGD: 28:17

Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar (NPF). Källbrinksskolan i Huddinge 
kallar sig en NPF-säkrad skola. Miljö och 
lärande anpassas och miljön ska inte vara ett 
hinder för någon. Eleverna får välja mellan 
att sitta, stå, ta mikropauser eller sitta någon 
annanstans. Miljön är avskalad enligt elevernas 
önskemål. Elevernas placering i klassen utgår 
också från varje enskild elevs behov och den 
psykiska miljön betonas. Vi följer Carina 
Landegren Backström, lärare i svenska. Samtal 
tillsammans med kollegorna Elinor Kennerö 
Tonner och Dan Söderqvist.

Lärlabbet: Förhållningssätt och 
bemötande (avsnitt 20 av 22)
PRODUKTIONSÅR: 2017 LÄNGD: 28:33

Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF). För elever med NPF-diagnoser är det 
sociala samspelet i skolan en viktig tillgänglihets- 
faktor. Vilka strategier kan man som lärare 
använda i det dagliga arbetet i klassrummet, och 

Lärlabbet: Flexibel pedagogik 
(avsnitt 19 av 22)
PRODUKTIONSÅR: 2017 LÄNGD: 28:34

Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar (NPF). Elever med olika behov och 
eventuella diagnoser behöver anpassningar, 
och anpassningarna måste följas upp och 
utvärderas. På Mälarhöjdens skola i Stockholm 
lägger personalen mycket tid på kartläggning 
och kollegiala samtal. Inkluderingspedagogen 
Helena Svensson samtalar med läraren Åsa 
Colliander Celik och skolsköterskan Anette 
Lindgren om hur skolan kan hjälpa eleverna 
både på lektioner och raster.

hur lägger man grunden för goda relationer? 
För Stefan Swén på Utmelandsskolan i Mora 
bygger den sociala tillgängligheten på hur han 
som lärare bemöter varje elev i klassrummet. 
Med kollegorna Marit Björn och Carina  
Sandgren Gustafsson samtalar han om hur 
man skapar tillhörighet för alla, också för de 
elever som delar sin skoldag mellan liten grupp 
och större klass.
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https://urskola.se/Produkter/201261-Larlabbet-Miljo-och-verktyg
https://urskola.se/Produkter/201263-Larlabbet-Forhallningssatt-och-bemotande
https://urskola.se/Produkter/201262-Larlabbet-Flexibel-pedagogik


Didaktorn: NPF-säkrad  
kommun (avsnitt 98)
PRODUKTIONSÅR: 2018 LÄNGD: 22:53 

Norrtälje kommun har beslutat att NPF-säkra 
alla sina skolor, förskolor och gymnasium. Hur 
gör man det? Helena Walukiewicz är samord-
nare för projektet och Karin Avellan är lärare.  
I Didaktorn berättar de om den checklista sko-
lorna ska förhålla sig till och varför kommunen 
tagit sitt radikala beslut. De säger själva att de 
inte har något val.

Funkisfamiljer (3 avsnitt)
PRODUKTIONSÅR: 2014 LÄNGD: 28:30

Att leva med en funktionsnedsättning kan 
innebära att hela livet präglas av den och att 
varje dag blir en utmaning. Men det är inte 
alltid så, det kan också vara så att den knappt 
märks. Här delar tio familjer med minst en 
familjemedlem som har funktionsnedsättning 
med sig av sina erfarenheter.

Åsså har jag dyslexi (8 avsnitt) 
Att knappt kunna läsa och skriva när alla andra i 
klassen verkar klara det galant är tungt. Fund-
eringar som ”Är jag dum?” och ”Vad är det för 
fel på mig?” tar hårt på självkänslan. Vi träffar 
åtta barn som alla har dyslexi. De berättar hur 
de kände innan de visste att det fanns något 
som hette dyslexi och om tiden efter att de fick 
diagnosen. Vi får också höra vilka de strategier 
de har för att tackla svårigheterna. Många av 
dem har utvecklat helt andra styrkor på grund 
av sin dyslexi.

Lärarrummet: Särskild under-
visningsgrupp för Fred  
(avsnitt 9 av 30, säsong 8)
PRODUKTIONSÅR: 2018 LÄNGD: 29:29

Fred Karlsson och hans klasskompisar har  
anpassad undervisning. Det innebär såväl stöd-
undervisning som anpassning av lokaler och 
läromedel. Freds lärare Kajsa, som har särskild 
kompetens inom autism och adhd, arbetar 
också med att handleda kollegor för att ge dem 
rätt verktyg för att hjälpa och stötta elever med 
behov på bästa sätt. Ibland krävs det ganska 
små medel för att göra skillnad.
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https://urskola.se/Produkter/184494-Funkisfamiljer-Pa-vara-villkor
https://urskola.se/Produkter/204711-Didaktorn-NPF-sakrad-kommun
https://urskola.se/Produkter/174300-Assa-har-jag-dyslexi-Tro-inte-att-du-ar-dum
https://urskola.se/Produkter/204321-Lararrummet-Sarskild-undervisningsgrupp-for-Fred


UR Samtiden -  
Specialpedagogikens dag 2018
FÖRELÄSNING: LYCKADE ARBETSSÄTT FÖR 
ELEVER MED AUTISM 
PRODUKTIONSÅR: 2018 LÄNGD: 44:55

Personer med diagnosen autismspektrum-
tillstånd kan ofta ha ett repetitivt beteende och 
svårigheter att utveckla social kommunika-
tion. Samuel L. Odom är professor i special-
pedagogik och berättar om hur du kan hjälpa 
dessa elever i skolan och vilka arbetssätt du 
kan använda. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula 
Magna på Stockholms universitet. Arrangör: 
Stockholms universitet

Skolministeriet: Kan alla klara 
kunskapskraven?  
(avsnitt 14, säsong 12) 
PRODUKTIONSÅR: 2018 LÄNGD: 28:46 

Madeleine är 17 år och går årskurs nio för andra 
gången. Hon är en av många elever med svag 
teoretisk begåvning. De här eleverna räknas som 
normalbegåvade men har svårt för abstrakt 
tänkande. De kan därför ha problem med att nå 

Gränssprängarna (6 avsnitt)
PRODUKTIONSÅR: 2011 LÄNGD: 28:29

Fotbollslaget Gränssprängarna i Gävle består 
av ungdomar med neuropsykiatriska funktions- 
nedsättningar, bland annat ADHD, DAMP, 
Aspergers syndrom och autism. Vi får följa 
spelarna på och utanför planen när de tränar 
inför den stora fotbollscupen Dalecarlia Cup 
sommaren 2011. Vi möter tränare, föräldrar och 
andra anhöriga, fosterfamiljer, personliga  
assistenter, lärare och kompisar i ungdomarnas 
omgivning. Vad kan utmärka personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
och hur man kan hantera de utmaningar som 
dessa diagnoser ofta medför?

kunskapskraven i teoretiska ämnen. Svårig- 
heterna för den här gruppen talas det ganska 
tyst om, trots att var tionde elev räknas hit. 
Elisabeth Fernell är överläkare i barnneurologi 
och professor vid Gillbergcentrum i Göteborg. 
Hon menar att kraven för ett godkänt betyg bör 
anpassas så att alla elever med en normalbegåv-
ning har chans att klara dem. Men Skolverket 
menar att de flesta elever redan nu kan klara 
kunskapskraven - om de bara får rätt stöd.

LYSSNA HÄR
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https://urskola.se/Produkter/204141-Skolministeriet-Kan-alla-klara-kunskapskraven
https://urskola.se/Produkter/205563-UR-Samtiden-Specialpedagogikens-dag-2018-Lyckade-arbetssatt-for-elever-med-autism
https://urskola.se/Produkter/166707-Granssprangarna-Bortamatch


UR Samtiden - Barn med  
annorlunda språkutveckling
PRODUKTIONSÅR: 2016 LÄNGD: 52:06

Föreläsningar om språknedsättning hos barn. 
Forskare från Storbritannien, Finland och  
Sverige talar om aktuell forskning om allt från 
fem månaders bebisar till ton-åringar med 
dyslexi, genforskning och språknedsättning hos 
hörselskadade. Inspelat den 25 augusti 2016 på 
Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL 
och avdelningen för logopedi, foniatri och  
audiologi, Lunds universitet.

UR Samtiden -  
NPF-skoldagarna 2017
PRODUKTIONSÅR: 2017 

Föreläsningar från NPF-skoldagarna som vän-
der sig till pedagoger, skolledare och personal 
i elevhälsan samt till andra professioner som 
samverkar med skolan kring elever med sär-
skilda behov. Inspelat den 30-31 oktober 2017 
på Karolinska institutet, Stockholm. Arrangör: 
KIND, Karolinska institutet.

UR Samtiden: NPF-forum 2018
UNGA MED NPF OCH NÄTET  
PRODUKTIONSÅR: 2018 LÄNGD: 40:54

Nätet är extra utmanande för personer med 
NPF. Impulsivitet och gränslöshet kan få stora 
konsekvenser. Vad behöver vuxenvärlden veta 
för att nätet varken ska framstå som riskfritt 
eller skrämmande? Karin Torgny och Madelein 
Larsson Wollnik från Nätkoll berättar om för-
äldrautbildning och skolverktyg för att hantera 
till exempel näthat och dataspelande. Inspelat 
på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: 
Riksförbundet Attention. UR.

NPF-podden
PRODUKTIONSÅR: 2016-17 LÄNGD: 15:00

För alla som är intresserade av frågor som rör 
barn med neuropsykiatriska diagnoser. Psyko-
logen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika 
Aspeflo svarar på frågor och ger handledning 
om hur man kan hjälpa barn med särskilda 
behov.

LYSSNA HÄRTITTA HÄR

TITTA HÄRTITTA HÄR

https://urskola.se/Produkter/198032-NPF-podden-Starka-kansloutbrott
https://urskola.se/Produkter/203980-UR-Samtiden-NPF-skoldagarna-2017-Utbildningsministerns-oppningstal
https://urskola.se/Produkter/208003-UR-Samtiden-NPF-forum-2018-Unga-med-NPF-och-natet
https://urskola.se/Produkter/197574-UR-Samtiden-Barn-med-annorlunda-sprakutveckling-Finns-det-nagon-specifik-sprakstorning

