


• Alexander Skytte

• 29 år

• Idrottslärare

• Skälbyskolan

• Adhd, autism

• 43 minuter

• 7 minuter frågor



• Förväntningar

• På mig

• På föreläsningen

•



Förväntningar
Fördomar





Avsnitt 1

En skolgång med adhd och autism



Förskolan



Alexander Skytte  7år



Vad händer när vi har dessa förväntningar?

Alexander Skytte  9år



Att ha en elevassistent



Att få en diagnos



När jag fick min diagnos började 
lärarna tassa



Har man svårt att se var gränsen går 
behöver man inte få nya, egna 

gränser.



Vad händer när man inte kan 
göra rätt?







Ilska

Affekt-nivå

Utbrott



Skal

• Ville inte vara elak

• Ville inte göra fel

• Varför gör jag såhär?

• Vågade inte bli sårbar

• Ville saker, men kunde inte





Blåaboken

• 260kilo 

• Det var inte jag

• Bra och dåliga



Hur hanterade man mig?





Att sakna socialt umgänge









Överraskningar



Självskadebeteende



Första gången jag medicinerade



Avsnitt 2

Kännetecken



Exekutiv förmåga



Tid uppfattas som nu eller 
inte nu



Hur lång tid är 5 minuter?



Nej!



Det som sägs är det viktiga, inte 
hur det sägs



Vad ser du först?





Fokus



Tandkräm



Mat



Känsel





Barnen som inte får vara 
barn



Konstruktörer



Hyperfokus

• Skillnad från grit



Döden

• ”Jag är livrädd för att leva och jag är dödsrädd 
för att dö”



Soldat



Alex, vad ska vi ha nästa gång?



Avsnitt 3

Känslor



Glädje

Intresse
Överraskning
Ilska
Rädsla
Ledsnad
Avsky
Skam

Basala Affekter



Bli tillsagd 
Har fel

Gör fel (inte med flit)
Visar sig osäker

Bryr sig om vad som händer
Visa skam

”Att se svag ut”

För att slippa se svag ut…



Säger till vad andra ska göra
Trycker ner andra

Gör fel med flit
”Bryr sig inte om 
vad som händer”

…gör vi motsatsen

”Att se stark ut”



Känslomänniskor





Vi vill bekräfta våra tankar

Jag duger inte

Ett misslyckande

Bekräftelse
Negativt sökande 

urladdning

Bekräftelse från 
andra



Vi vill bekräfta våra tankar

Jag duger

Ett misslyckande

Stämmer det 
här verkligen?

positivt sökande 
urladdning

Bekräftelse från 
andra



Avsnitt 4

Tillvägagångssätt och lösningar





Funkar en lösning alltid?



Rutiner

• Som funkar för er

• Som funkar för barngruppen



Uppföljning

• Var blev det en ”minuspost” 

• Varför?

• Vad går att göra annorlunda?

• Måste det se ut som det gör?

• Kan vi prova något?



Att agera tolk

- Nära barnen

- Förklara andras perspektiv

- Förebygg, utmana 



Att få äta sig mätt



Vikten av att också få lyckas



Färdiga till strid!



Att ge instruktioner

• Tänk lagtext, paragrafrytteri. Ska inte gå att 
misstolka

• Konkret

• Koncist



En order! OBO

• Orientering

• Beslut

• Order



Använd flera sinnesintryck

• Bildstöd

• Verkställande ord



Vilken ledare hade jag behövt?

• Förutsägbar

• Tydlig

• Konsekvent

• Förlåtande

• Empatisk



Terrängen styr



Gör någonting

• Någonting blir mer än bara tankar

”borde” ”kunde” ”skulle”

• Någonting kan vi utvärdera



Visa respekt för olikheter

Barn gör så gott de kan



Exempel: att säga hej



Förslag på vidare läsning



Avslutningsvis

Vi måste våga prata om sånt här, 
oavsett hur mycket eller lite vi vet!



• https://www.youtube.com/watch?v=EQ71vgR
zCA4



Vill du ha mer konkreta förslag?

Fråga mig!



Denna presentation och mer hittar Ni på:


