
 

 

Här finns förslag hämtade från mediekatalogen SLI om kognitiva svårigheter och utmaningar! 

Rättigheterna för våra filmer gäller pedagoger och elever i Kronobergs län. Registrera dig som 

medlem för att ta del av vår strömmande media – kontakta oss om du har frågor: 

avm@kronoberg.se. Tel: 0470- 58 30 96 / 0470-58 30 97 / 0470-58 30 79.  

Mediekatalogen SLI når du från vår hemsida: avmedia.kronoberg.se 

 

Spelfilmer: 

Mästerskapet (autismspektrum) 

Nathan har alltid haft problem att lära känna människor, även sina närstående. Siffror är han desto 

bättre på! När läraren inser det får Nathan en plats i den brittiska truppen till den internationella 

matematikolympiaden. 

Bram med myror i brallorna (koncentrationssvårigheter, mognad) 

Bram är en sexåring som inte kan sitta still! Han tycker det mesta är intressant men kan inte 

koncentrera sig på bara en sak. Bram har stora förväntningar på att börja skolan men blir snabbt 

besviken. 

I rymden finns inga känslor (Aspergers syndrom) 

18-årige Simon delar lägenhet med sin bror Sam. Simon som har Aspergers syndrom kräver ett fast 

schema där allt måste vara sig likt vecka efter vecka. 

 

 

Faktafilmer och dokumentärer: 

Sår som inte syns (dyslexi) 

Dyslexi blir allt vanligare. I den här filmen berättar tre personer om sina erfarenheter, hur de har 

hanterat sin dyslexi och hur den påverkat deras liv. 

En film om ADHD  

Vi får veta vad funktionsnedsättningen ADHD innebär för personen, anhöriga och kompisar. Filmen 

beskriver också diagnos, behandlingar och olika stöd som underlättar för den som har ADHD. 

Lära sig leva med autism 

Häftiga humörsvängningar och en omtumlande tonårstid. På internatskolan i Surrey i Storbritannien 

har alla flickorna någon form av autism. Pedagogerna arbetar med flickorna under och utanför 

lektionstid för att stödja deras lärande och utveckling. Eleverna berättar om hur de ser på skolan, 

vänskap och förälskelser. 

Serien Funkisfamiljer 

Att leva med en funktionsnedsättning kan innebära att hela livet präglas av den och att varje dag blir 

en utmaning. Men det är inte alltid så, det kan också vara så att den knappt märks. Här delar tio 

familjer med minst en familjemedlem som har funktionsnedsättning med sig av sina erfarenheter. 



Orka : Felicia klarar inte skolan (ADHD) 

Felicia är 12 år och har jättesvårt att klara skolan. Hon är glömsk och kan inte koncentrera sig och 

hennes klasskompisar tycker att hon är jobbig. Nyligen fick hon diagnosen adhd. Vilken hjälp finns att 

få man om man har det som Felicia? 

Orka : Alvin får utbrott (autism) 

Alvin har autism och har svårt för vissa saker som andra barn tycker är enkla. Vid plötsliga 

förändringar blir han både frustrerad och ledsen. 

Serien Liv med autism 

Möt barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrumet. Deras familjer berättar om 

utredningar, träningsprogram, skolformer, boendealternativ och om möten med läkare, psykologer, 

pedagoger och assistenter. Sorg, kamp och frustration speglas i programmen, men också hopp och 

förtröstan. Vi möter en rad pedagoger, assistenter och behandlare som säger sig ha gjort sitt livs 

yrkesval dagen de började arbeta med barn och unga med autism. Föreläsare och forskare 

kompletterar de personliga berättelserna med teoretiska fakta. Medverkar gör bland andra 

Christopher Gillberg, professor, Gunilla Gerland, författare och utbildare, Bo Hejlskov Elvén, psykolog 

och föreläsare och Christina Renlund, psykolog och psykoterapeut. 

Serien Dysselecksi - blind, blåst och bortgjord (dyslexi) 

Minst sex procent av Sveriges befolkning tros ha dyslexi. Finns det några lätta vägar ur dyslexin? Går 

det att plugga vidare? Vi träffar studenten Peter Rosén, som trots ganska stora problem pluggar på 

KTH. Vi möter Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, som levt och våndats med problemet i hela sitt 

liv, och Juha Kere, en av världens främsta genforskare, som anser att den dyslektiska gåtan kan 

förklara mycket av det vi kallar mänsklighet. Hur mycket ärver vi egentligen, och hur mycket är miljö? 

På Internet finns många mirakelmetoder som ska hjälpa mot dyslexi. Niklas Hyland testar och 

analyserar tillsammans med experter.  

En dag med : Malin (ADHD) 

Vi möter Malin, en djurälskande 12-åring som bor utanför Växjö. Hon är lite modigare och piggare än 

alla andra, men hennes adhd gör att hon har svårt för att koncentrera sig. I skolan är hon ganska 

ensam men hon har kompisar på ridskolan. Där finns Malins favorithäst Kryddan, som ingen annan 

vågar rida!  

Men jag kämpar (ADHD) 

Sonny har adhd och har haft problem med skolan under hela sin uppväxt. Efter många års kamp fick 

han chansen att börja ett naturbruksgymnasium för elever med särskilda behov. Det blev Sonnys 

räddning och vändning! Från första dagen på naturbruksgymnasiet har Sonnys liv blivit bättre och 

bättre. 

Med all rätt : Kajsa (koncentrationssvårigheter) 

Enligt barnkonventionen har varje barn rätt till utbildning, och ingen får diskrimineras. Här träffar du 

Kajsa som har det jobbigt i skolan. Hon har svårt för att sitta still och koncentrera sig. Hon stör de 

andra barnen och ofta hamnar hon i korridoren. När klassen ska åka på en äventyrshelg får Kajsa inte 

åka med. 

Lärlabbet : Pedagogik och särskilt stöd 

Tema: elevhälsa. Vi besöker Friggaskolan i Östersund där man arbetar aktivt för att förekomma 



diagnoser och remisser. I kommunen har den gemensamma elevhälsan sökt olika sätt att förebygga 

koncentrations- och beteendesvårigheter i klassrummet. Skolpsykolog Niklas Fröst berättar hur 

kommunens skolpsykologer och pedagoger jobbar tillsammans. Eleverna får stöd att hitta strategier 

för sitt lärande. Reportaget följs upp av samtal i studion. 

Serien Åsså har jag dyslexi  

Att knappt kunna läsa och skriva när alla andra i klassen verkar klara det är tungt. Funderingar som är 

jag dum? och vad är det för fel på mig? tar hårt på självkänslan. Vi träffar åtta barn som alla har 

dyslexi. De berättar hur de kände innan de visste att det fanns något som hette dyslexi och om tiden 

efter att de fick diagnosen. Vi får också höra vilka de strategier de har för att tackla svårigheterna. 

Många av dem har utvecklat helt andra styrkor på grund av sin dyslexi. 

Bomber och Granater, Knivar och Gafflar 

En varm och livsbejakande dokumentärfilm om 22-årige Karl Persson, en ung konstnär i Svedala som 

sedan han var liten levt med diagnoserna autism, tourettes, asperger och tremor. Hans stora 

intressen i livet är konst och musik! 

Vägen till Cannes 

Mattias pratar hela tiden och har svårt att sitta still. Dennis är oftast tyst och ställer höga krav på sig 

själv. De går i samma klass på gymnasiet, en klass där alla elever har en s.k. diagnos och på ett eller 

annat sätt har misslyckats med skolan. Genom BUFF får de chansen att göra film! 

UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner : Lågaffektiv teori och metod, del 1 

Bo Hejlskov Elvén är psykolog, författare och handledare. Här talar han om hur lågaffektiv teori och 

metod i skola, omsorg och psykiatri hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder. I 

arbetet med att bemöta autistiska personer måste professionen alltid utgå från att man har ett 

ansvar för det som sker, och när man inte når resultat måste man som professionell undersöka om 

det är fel på den metod man använder, menar han. 

UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner : Lågaffektiv teori och metod, del 2 

Lågaffektivt bemötande i kritiska eller kaotiska situationer är alltid bättre än att bemöta med fysiska 

interventioner eller tvångsåtgärder, menar Bo Hejlskov Elvén. Det handlar om att dämpa 

känslouttrycken och skapa ett lugn, både genom beteende och hur man utformar den fysiska miljön. 

Här går Hejlskov Elvén igenom strategier och metoder för ett lågaffektivt beteende och ger exempel 

på varför de är effektiva. 

Lärlabbet student : Konflikthantering 

Att förebygga och hantera konflikter är en av de största utmaningarna som nybliven lärare. 

Psykologen och föreläsaren Bo Hejlskov Elvén ger konkreta råd och verktyg för att hantera olika 

sorters konflikter i skolan. Vi får bland annat höra hur man kan hantera elever som utmanar ens 

auktoritet och hur man med metoden lågaffektivt bemötande kan hantera utbrott från utagerande 

elever. Vi möter även Åsa Sandström, F-6 lärare i Kungälv, som jobbar med bland annat rollspel för 

att lära eleverna att själva lösa konflikter. 

 

Radioprogram: 

Skolministeriet : Hur undviker man att det spårar ur i klassen? 

Hur kan man förebygga och hantera stök i klassen? Det är inte alltid lärare har verktyg att hantera 



alla situationer. Mikael Östling som är rektor på Internationella engelska skolan i Uppsala talar om 

vikten av regler och struktur. Psykologen Bo Hejlskov Elvén, som skrivit en bok om beteendeproblem 

i skolan, talar hellre om lågaffektivt bemötande. 

Didaktorn : Att trilla dit 

Hur kan man som lärare rädda en situation när man känner att man passerat en gräns? Eller när vi 

trillar dit som psykologen Bo Hejlskov Elvén kallar det. Han är mest känd med begreppet lågaffektivt 

bemötande och anlitas av skolor och myndigheter för utbildning i konflikthantering. Här intervjuas 

han om stunden när en konflikt precis har eskalerat och man som lärare vet att man varit en 

bidragande orsak. Enligt Hejlskov Elvén är det viktiga inte att visa att vi har rätt utan att se till att det 

blir rätt nästa gång en liknande situation uppstår. Och ett förlåt är mer värt än en hård fasad. 

NPF-podden – serie i 10 delar 

För alla som är intresserade av frågor som rör barn med neuropsykiatriska diagnoser. Två av Sveriges 

främsta experter på området, psykologen Bo Hejlskov Elvén och logopeden Ulrika Aspeflo, svarar på 

frågor och ger handledning om hur man kan hjälpa barn med särskilda behov. 

 

Stärkande och stöttande filmer: 

Sömn - dygnets viktigaste aktivitet 

Vi sover allt mindre och ändå vill vi orka allt mer! Hur ska man hinna göra allt man vill och sova så 

mycket som man behöver? Går det att kombinera dagens digitala och sociala samhälle med 

människan som biologisk varelse? 

Positivt tänkande 

Vad innebär positivt tänkande och vad är det bra för? Artisten och programledaren Ison Glasgow och 

f.d. simmaren Josefin Lillhage delar med sig av sina erfarenheter och tips kring hur man kan tänka 

positivt! 

Studieteknik: 

Serien Plugga bättre 

Serien Pluggkoden, som också finns på teckenspråk 

Serien Orka Plugga 

 

 

 


