


 Alexander Skytte

 30 år

 Idrottslärare

 Skälbyskolan

 Adhd, autism

 73 minuter

 7 minuter frågor



 Förväntningar

 På mig

 På föreläsningen





Förväntningar

Fördomar





Dagens upplägg

 Avsnitt 1 - En skolgång med adhd och autism

 Avsnitt 2 - Kännetecken

 Avsnitt 3 – ”lösningar”

 Frågor/funderingar



Avsnitt 1
En skolgång med adhd och 

autism



Förskolan



Alexander Skytte  7år



Vad händer när vi har dessa förväntningar?



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?





Skal

 Ville inte vara elak

 Ville inte göra fel

 Varför gör jag såhär?

 Vågade inte bli sårbar

 Ville saker, men kunde inte



Blåaboken

 Hem och signera

 Bra och dåliga



Slutade gå till skolan





Ny klass – ny chans



Nya, lilla skolan

 Egen bänk

 Tydligt på tavlan

 Skriva,skriva,skriva..



Högstadiet!
Och så börjar vi om igen..







Dataspel är så mycket mer än 

själva spelet!



Avsnitt 2
Kännetecken



Kännetecken

 Sensorisk känslighet

 Exekutiva förmågan



Tandkräm



Sensoriskkänslighet

 Ljus

 Ljud

 Sensorik

 Smak/konsistens





Basala behov

 Trygghet

 Sömn

 Mat

 Närhet

 Fysisk aktivitet



Exekutiv förmåga



Att motivera oss själva

Att initiera en handling

Att hämma våra beteenden

Att filtrera intryck

Att föra en inre dialog om vårt arbete, det vill 
säga utvärdera och omvärdera

Att strukturera och organisera

Att vara kognitivt flexibel



Tid uppfattas som nu 

eller inte nu





Startmotorn



Låsning?

Hyperfokus?



När det blir för mycket



Vad ser du först?





Fokus



Alex, vad ska vi ha nästa 

gång?



Avsnitt 3
”lösningar”



Terrängen styr





Startmotorn



När det blir för mycket





Agera tolk

 Förklara andras perspektiv

 Förklara för andra barnets perspektiv



Att bemöta

 Ta tid

 Lyssna

 Spegla

 Försök att förstå 

 Fråga



Ordagrann kommunikation



Impulssäkra













Alla barn behöver få 

lyckas!



Förändring tar tid!





Det här har jag skrivit




