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SPSM:s uppdrag i handledarutbildningen
Handledarna ska få stöd i att handleda kollegor kring
frågeställningar inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
och språkstörning.

Specialpedagogik för
lärande
• Inkludering och delaktighet, obligatorisk, 4
delar
• Samspel för inkludering, obligatorisk, 4 delar
• Delaktighet i lärmiljön, 4 delar
• Inkludering och skolans praktik, 4 delar
• Uppmärksamhet, samspel och
kommunikation, 4 delar
• Flerspråkighet, 4 delar
• Matematikdidaktik och specialpedagogik, 4
delar
• Tillgängligt lärande med digitala verktyg, 8
delar, webbkursformat
•
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Förfrågan om rådgivning
Npf
och/eller
Tal & språk, kommunikation
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Vinster med en tillgänglig lärmiljö

Särskilt stöd
Extra anpassningar
Ledning och stimulans
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Att analysera elevers behov av extra anpassningar och stöd -Behovstriangeln som modell
(Partanen,2014; 2018)
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Språk och dess funktioner
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Planering
och
organisation

Exekutiva
funktioner
Självreglering

• Organisation
• Planering och
prioritering
• Tidsuppfattning
• Uthållighet
• Sätta igång med
uppgifter
• Metakognition
• Arbetsminne
• Flexibilitet
• Uppmärksamhet
• Impulskontroll
• Affektkontroll

Autismspektrumtillstånd
Kommunikation

Beteenden och intressen

Socialt samspel

Mentalisering
Central coherens

Exekutiva funktioner
Perception
Motorik

ADHD/ADD
Uppmärksamhetsproblem

Impulsivitet (ADHD)

Dålig tidsuppfattning

Behovstillfredsställelse
Hyperaktivitet (ADHD)

Funktionen i impulsöverföringen- Belöningssystemet fungerar
annorlunda.
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Samvariation
Flexibilitet

Socialt samspel

Uppmärksamhet

Perception

Kommunikation

Tourettes

ADHD
Autism

Arbetsminne

Kognition

OCD

Språkstörning

Motorik

Vilka förmågor behövs för att
• Lyssna på en genomgång?

• Skriva en argumenterande text?
• Göra klart en uppgift som löper
över lång tid?

Differentierad undervisning
A: Idag skall vi ha styrketräning. Det finns fem stationer. ”Peter, du och
Helen (assistent) kan väl se vad du kan vara med på, annars får ni
hitta på något själva”.
B: Idag skall vi ha styrketräning. Det finns fem stationer. På varje station
har jag hittat på ett alternativ till dig Peter, så att du också kan vara
med.
C: Idag skall vi ha styrketräning. Det finns fem stationer. Det finns ett par
olika övningar att välja på, på varje station, så att alla hittar någon
övning som passar.
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Filmade exempel, för diskussioner
• https://www.spsm.se/handledarutbildning-filmer
• Se film nr 1 och 3
• Diskutera en film i taget utifrån frågorna.
• Förbered en kort sammanfattning i storgrupp.

Det generella
• Kunskap om
funktionsnedsättningar
och dess
konsekvenser
• Generella
anpassningar och
stödstrukturer

Det specifika och föränderliga
• Förhållningssätt
• Beredskap inför
olikheter
• Differentiering
• Samsyn

• Samvariation
• Den individuella
variationen
• Behov som förändras
utifrån tid, situation,
miljö, krav, relation
etc.

Tankar och synpunkter?
Skriv gärna några rader i chatten!

Tack för hjälpen och lycka till!
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