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SPSMs särskilda satsning neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF)

ADHD

Autism-
spektrum

Tourettes

I kombination 
med ….



Syftet med den särskilda satsningen 
är bland annat:

• Tillvarata myndighetens erfarenheter på området 
och förädla dem till beprövad erfarenhet

• Bevaka, följa forskning och utveckling gällande 
kunskapsområdet.

• Planera, bidra och samverka kring kunskaps- och 
kompetenshöjande insatser på olika nivåer 



Aktuella samverkansaktiviteter

Konferenser angående elever 
med lång frånvaro 
(”Hemmasittare”) med:

www.autism.se

Min Skola-projektet:
Som bl.a. syftar till:
Att bidra till elevernas ökade 
delaktighet i utvecklingen av 
sin egen skolsituation.

www.attention-riks.se



Exempel på utgivet material:
Fallstudie DVD

Finns att beställa på www.spsm.se



Planerade informations- och 
kompetensutvecklingsprocesser

Webbsida 
med 
information 
om NPF

Öppen 
”lärportal” 
om NPF

Distanskurs
NPF



Hålltider:

14.00 Föreläsning del 1 med introduktion till området
14.40 Paus
14.50 Svar på chattfrågor 
14.55 Föreläsning del 2
15.20 Svar på chattfrågor
15.30 Slut 



Förutsättningar

Handhavande
Förhållningssätt – Motiv - Komplement

Teknik
Hårdvara – Uppdatering - Backup

Behov
Elev – Kollegor – Föräldrar - Ledning

Inledning
IT-pedagog - Utbildning - Ekonomi



Alla elever har rätt till en optimal lärsituation utifrån sina egna 
förutsättningar. It och den pedagogiska tillämpningen av it är en 
viktig del för att åstadkomma detta. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Elever ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig 
utbildning. Efter grundskolan ska elever kunna använda modern 
teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande. Här finns stöd för att använda it i 
undervisningen och för att utveckla undervisningen med hjälp av it.

Skolverket

Förutsättningar



Förutsättningar

Extra anpassningar
Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa 
tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom 
ramen för extra anpassningar.

Ansvarsfördelning
Huvudman bör förvissa sig om att rektor har tillräckliga resurser.

Rektor bör skapa rutiner för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas.

Lärare och övrig skolpersonal bör uppmärksamma elev som kan vara i behov extra 
anpassningar. Samverka med elev och vårdnadshavare

Tillvarata elevhälsans kompetens

Skolverket: Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. SKOLFS 2014:40



Vad ska jag 
göra

När ska jag 
göra det

Hur ska jag 
göra det

Hur länge 
ska jag göra 

det

Vad ska jag 
göra sedan

Vem ska jag 
vara med

Kartläggning
Grundläggande frågor



Kartläggning
Omgivningen

Barnet/Eleven

Undervisande pedagog/Arbetslag

Elevhälsa/Specialpedagog

Resurspedagog/Assistent

Rektor/Förskolechef



Risker vid användande av digitala lärverktyg

Teknikstrul slukar lärares arbetstid
GöteborgsPosten 2014-10-14

Datorkrångel är en riktig energitjuv för lärare, och äter också upp elevernas lektionstid.
Det visar en studie vid Lunds universitet där 291 lärare i två skånska kommuner har svarat
på frågor om teknikstrul under tre arbetsdagar. -Om man bara räknar arbetet med datorer och
dataprojektorer så kostar själva krånglet med dessa motsvarande 818 lärararbetstimmar i veckan
förklarar Carola Aili, forskare i Lund, i ett pressmeddelande.

Totalt innebär det att fem av de 291 lärarna i studien ägnar sin tjänst helt åt teknikproblem.

Enbart som belöning

Stress

Oro
Ekonomi

Tidskrävande

Ingen planeringstid

Brist på samverkan teknik-pedagogik



Forskning och beprövad erfarenhet
• Skolledning: Drivande, följa forskning, inköp av adekvat utrustning. Uppföljning genom 

utvärdering
• Lärare/Specialpedagog: Hantera utrustning/utbildning. Följa forskning.  Flexibilitet                   
• Elev: Motiverad och förberedd.                                                                                             

• Framgångsfaktorer
• Anpassa teknik och program efter elevens behov och efter vilka svårigheter eleven har
• Väl insatt personal i programmen och teknikens funktioner och att hålla sig ajour med ny 

teknik     
• Införa tekniken tidigt och ej låta eleven misslyckas med tekniken
• Använda teknik och program i det dagliga användandet
• Möjlighet att använda teknik/program i hemmet
• Att göra lärandet tillgängligt

• Riskfaktorer
• Tekniken separerar dem från andra
• Passar inte användarens arbetssätt
• Hjälper inte användaren att spara tid
• Kräver för stor fysisk eller psykisk ansträngning

Källa: Linnéuniversitet, Idor Svensson



Forskning och beprövad erfarenhet

• Lärarnas syn på sig själva och sin roll förändrades

• samarbetet ökade både mellan eleverna och mellan lärarna

• eleverna hjälper varandra mer

• fler elever kunde uttrycka sin kreativitet, vara med och bedöma andra elevers arbete och i 
gruppdiskussioner

• verktyget stöder alla elever oavsett vilken nivå de befinner sig

• ge eleverna bättre återkoppling på deras lärande. 

• föräldrarna tyckte att försöket varit värdefullt för deras barn och gett barnen en mer positiv attityd 
till skolan, det var lättare att få barnen att berätta om vad som hänt under skoldagen

Källa: University of Hull, Skottland



Resultat från projektet Teknikstöd i skolan 
Hjälpmedelsinstitutet / Myndigheten för delaktighet

http://www.hi.se/hjalpmedel/hjalpmedel-i-skolan/

• Relativt enkla teknikstöd gör stor skillnad

• Frånvaron minskade hos elever som fått teknikstöd

• Kunskap om kognitiva svårigheter och teknikstöd behövs i skolan

• Användbart som ett instrument för att kartlägga behov

• Insatserna är samhällsekonomiskt lönsamma



Beprövad erfarenhet
iPadförsök: Samverkan mellan Råd och Stöd och Vänerskolan

Lärdomar
iPad ses som ett tidsenligt lärverktyg

Lustfyllt, snabb, mobilt och lätthanterligt

Intuitivt och lätt för eleverna att lära sig att använda

Stöd vid kommunikation

Information/introduktion till alla

Tydligare förväntningar på de pedagoger som får möjlighet att prova digitala lärverktyg

Handhavande av inköp, konton mm är tidskrävande. En beredskap för detta bör avsättas

Viktigt att mer än en person är ansvarig för genomförandet

Att iPad ses som en leksak och används för att göra annat ex filma andra elever i smyg, spela spel mm

Att det är tydligt vilka förväntningar ledningen har



………Och vad tycker eleverna?

”Jag använder iPad som bildstöd”
”Det är bra för mig som elev”

”Hjälper mig med att hålla tider”

”Jag frågar efter iPad”

”Jag är mer motiverad”

”Man kan ha hörlurar eller använda teckenstöd”



Viktiga egenskaper för appar ”Tio i Topp-listan”

1. Anpassningsbar
Ta bort/Lägga till. Online/Offline.
2. Support
Svenska, Text-mail-telefon. Egen teknisk kompetens
3. Tillgänglighet
Grafiskt. Talstöd/talsyntes. Alternativa styrsätt, Samverkan eller enskilt arbete. 
4. Hållbarhet över tid
Producentansvar
5. Hållbarhet över tid
Växer med användaren. Åldersrelevant. Motiverande.



Egenskaper fortsättning.

6. Pris
Gratis. Engångskostnad. ”köp i app”
7. Koppling till målen
Läroplanen. Bedömning.
8. Manual
Språk. Digital. Utskrivbar
9. Svårighetsnivåer
Valbara eller styrda
10. Komplement
Till vad. Ersättning för vad



Pekplattan som komplement 

Kommunikation

Struktur

Delaktighet

Samspel



Exempel på appar: Kommunikation
Widgit GO SE (599kr)

Kommunicera och /eller förstärk med symboler

Johnny Andersson SPSM 2014

TableTop (22kr)

Från tal till text

Skolstil 2 (49kr)

Ordbehandlare med talsyntes,
rättstavning, bokstavsljud

Uppläst text med talsyntes och diktering



Exempel på appar: Struktur

Timstock (22kr) Möjlighet att tidsätta och färgsätta valfritt.

Johnny Andersson SPSM 2014

SimpleMind+ (gratis demo/45kr)

Skapa MindMaps. Infoga text, bilder mm

Niki Diary (28kr)
Tydliggör dagen, veckan, 
månaden.
Med bild, film, text eller ljud.



Exempel på appar: Samspel

AutismXpress (gratis)

Beskriv formen med ”känslogubbar”.

Talking Mats (gratis demo/65kr)

Bedömning, värdering,
kartläggning mm

Johnny Andersson SPSM 2014

Ritprata 2 (22kr)
Sociala berättelser, förklara en händelse mm



Exempel på appar för: Samspel

StoryKit (gratis, sökväg iPhone)

Skapa en egen bok med bilder,
ljud, foton och text. Dela med andra.

Time to play (gratis)

Turtagning – Timer - Bildstöd



Exempel på appar: Samspel

Johnny Andersson SPSM 2014

Autism Help! (gratis)

Kartlägg och identifiera faktorer som påverkar
och stärker situationer.

SocialScale (28kr)

Valbara graderingar från 3 till 13. Lägg in
Text, bilder och foto.



Exempel på appar: Delaktighet
Teacher clicker / Student clicker (gratis) För att ställa muntliga frågor i klassrummet. 
Barnet/Eleven kan vara delaktig och svara på sin enhet så att svaren ses på pedagogens 
skärm.

Mentimeter (gratis) är en webbsida anpassad för pekplattor.
Kostnadsfri men kräver inloggning. Skapa frågor
i olika format och bjud sedan in användare med den
kod som genereras. www.mentimeter.com

Johnny Andersson SPSM 2014



Länktips –ett urval
www.skolappar.nu

http://www.pappasappar.se/

http://logopedeniskolan.blogspot.se/

https://habappar.wordpress.com/

http://www.skoldatatek.se/

http://www.pedagogstockholm.se/Pedagog/IT/Applista%20mars%202012.pdf

http://ipad.skola.malmo.se/

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Alternativa-
verktyg/Appar/

http://www.foraldrakraft.se/articles/pedagogiska-appar

http://habilitering.se/sites/habilitering.nu/files/forslag_pa_appar_till_ungdom
ar_och_vuxna_med_adhd.pdf

http://auld.hi.se/kognitionsappar

http://auld.hi.se/kommunikationsappar



Slut

Johnny Andersson 2014


