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NPF- neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 

 
 

• ADHD 
• Autismspektrum 
• Tourettes syndrom 

 
 
 

http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Neuropsykiatriskafunktionsnedsattnin
gar/Sidor/default.aspx 
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Bra ljudmiljö nödvändigt för vissa men 
bra för alla!... 
 
 
Vad behöver vi tänka på utifrån för barn och elever inom 
NPF? 
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Annorlunda perception 

 
 

• Handlar om hur sinnesintrycken bearbetas i hjärnan 
• Svårigheter att sortera och samordna sinnesintryck. 
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Sinnena 
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Samordning av intryck 
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• ”She has a voice that hurts my ears. It´s makes my 
inside rattle. I felt like pushing her away from my ears 
to make her stop talking.” (Veenendall, 2009) 

• ” Ibland när ljud eller andra människors rörelser gjorde 
det oroligt omkring mig, stängde jag automatiskt av. 
Sara (i Sainsbury, 2009) 

• ”Ben cannot manage to go to the cinema…we tried 
once and he dropped to the floor with his hands over 
his ears and his eyes squeezeed shut, screaming ”to 
noisy”… (Jackson, 2002)  
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Annorlunda perception kan innebära: 

 
• Fragmentarisk perception  
• Fördröjd perception/ bearbetning 
• Hypo- och hyperkänslighet 
• Fluctuation (eng) 
• Sårbarhet för sinnes ”overload” 
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Hypokänslighet, under Hyperkänslighet, över 
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”För lite”, ”för mycket”- 
input från sinnena 
 



Hypokänlighet, under  
• Reagerar inte på namn 
• Försenad reaktion 
• Presterar bättre med 

bakgrundsljud 
• Dras till ljud/oljud 

Hyperkänslighet, över  
• Känslig mot ljud/ röster 
• Svårt att hålla fokus på 

den som talar 
• Blir lätt rädd för ljud 
• Gör ljud medan hen 

arbetar 
• Blir överbelastad i större 

grupper 
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Film 

 
• Information overload 

https://www.youtube.com/watch?v=7oe7yNPyf2c
https://www.youtube.com/watch?v=7oe7yNPyf2c
https://www.youtube.com/watch?v=7oe7yNPyf2c


Framgångsfaktorer 

 

Allmänt god ljudmiljö 
Kunskap 
Förståelse 
Anpassningar/ lära strategier 
Samverkan. 
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Framgångsfaktorer 

 

Kartlägg, samla information! 
Tänk på elevens perspektiv. 

 
• Det ser olika ut, för olika barn och elever 
• Finns ingen universallösning 
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Balans- energi 
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