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Vi vill få flera att funka mera

Finns det verkligen hjälpmedel som kan 
öka elevers förmåga till koncentration 
och inlärning? Ja både erfarenhet och 
forskning visar att vissa hjälpmedel, till-
sammans med pedagogiska insatser, kan 
bidra till lugn och bättre förutsättningar 
för inlärning.

Vår vision är att alla i samhället, oavsett 
bakgrund, förmågor och eventuell funk-
tionsnedsättning, ska få möjlighet att 
utvecklas och känna sig viktiga. 

Flera av oss som jobbar på Funka Mera 
har egna funktionsnedsättningar eller har 
någon närstående med funktionsnedsätt-
ning. Själv jobbade jag sedan många år 
som logoped, när jag 2015 fick min 
adhd-diagnos. Min vision är att sprida in-
formation och öka förståelsen för de barn, 
ungdomar och vuxna som behöver kämpa 
lite mer än andra för att klara skolan, job-
bet eller vardagen. Företagandet föddes 
ur idén att de verkliga hjältarna är de som 
får kämpa mot extra svåra odds i tillvaron. 
Med utvalda redskap och pedagogiska 
verktyg vill vi ge stöd under vägen. 

Sedan 2018 har Funka Mera Norden 
sitt huvudkontor i Lidköping samt ett 
showroom i Stockholm.

I den här broschyren har vi valt ut några 
av våra favoriter bland hjälpmedel. Men 
vi nöjer oss inte med detta. Vi vet att ett 
hjälpmedel i sig sällan är tillräckligt för att 
hjälpa eleven, om man inte samtidigt ger 
pedagogiska, och ibland medicinska insat-
ser. Vi arbetar därför aktivt för att sprida 
information och kunskap kring till exempel 
adhd, autism, språkstörning och dyslexi, 
och vi samarbetar med flera andra aktörer 
inom dessa områden. Du som läser vidare 
får träffa ett par av dem.

I Funka Meras sortiment finns också mate-
rial för språkträning och matematik, fram-
taget och utvalt av mig och andra logope-
der. Du som bläddrar vidare i broschyren 
kommer hitta några av dem. Du får också 
ta del av några av våra bästa logopedtips 
kring språkutveckling och språkstörning.

Vi vill ge alla barn, ungdomar och vux-
na möjligheter att lära utifrån sina egna 
förutsättningar. En funktionsnedsättning 
är ingen superkraft, men med rätt verktyg 
och rätt insatser kan vi tillsammans uträtta 
stordåd. 

Anna-Karin Arnald, VD
Funka Mera Norden AB

Alla skolor borde 
NPF-anpassas 
Lotta Borg Skoglund är överläkare, specialist i allmänmedicin och psykiatri, 
forskare och lektor. Hon är, tillsammans med Martin Hammarström, grundare 
av SMART Psykiatri som utreder och behandlar neuropsykiatriska tillstånd i 
alla åldrar. Lotta är också mamma till fem barn i tonåren. 

NPF står för neuropsykiatrisk funktionsnedsätt-
ning och är en familj av diagnoser som innebär 
utvecklingsrelaterade förseningar eller försäm-
ringar av olika viktiga grundläggande funktio-
ner som behövs för vår förmåga att fungera 
i vardagen. De vanligaste och mest välkända 
diagnoserna i NPF-familjen är adhd och 
autism. Adhd är vanligast och före-
kommer hos 5-7 procent av alla 
barn och autism finns hos 1-2 
procent av alla barn. NPF- 
diagnoser är inte sjukdomar 
som kan behandlas bort. Men 
med rätt anpassningar kan 
de flesta med funktionsned-
sättningar fungera jättebra i 
många olika miljöer. 

Vad är, enligt dig, de största 
utmaningarna i skolan för  
elever med NPF?  
Att NPF inte syns på utsidan och att 
det är så lätt att missförstå och misstolka 
svårigheter för lathet, ovilja och oförmåga.  
Men också att det är så stora skillnader i  
kunskap kring NPF. Det skapar missförstånd, 
onödigt jobb för skolan och onödigt lidande  
för barn och familjer.

Du anser att skolor ska NPF-anpassas, varför? 
Jag tycker att alla skolor ska anpassas eftersom 
NPF-anpassningar är som diabeteskost – bra 
för alla! Jag samarbetar också med ett gäng 
jätteduktiga forskare i Nederländerna som 
kan visa på att det får positiva effekter för alla 
elevers resultat.

Hur kan en skola, som vill anpassa skolan för 
alla barn, gå tillväga rent konkret?  
Kunskap är alltid första steget. Och alla  
personalkategorier i skolan behöver få denna 
kunskap, inte bara specialpedagoger och lärare.

Varför har många elever med adhd svårt att 
sitta still? 

Adhd innebär ofta att man har en inre 
rastlöshet och svårigheter att hålla 

fokus under längre tid. Det gör 
att man lätt blir avledbar och då 
vill gå vidare till något annat.

Kan rastlösheten lugnas och 
fokuset förbättras? 
För många med adhd kan det 
vara hjälpsamt att antingen få 

hjälp att avskärma yttre stimuli 
och störande intryck, eller att själv 

kunna hålla på med något, fingra på 
något, som inte stör andra men som 

dämpar känslan av inre rastlöshet.

Hur ser din drömskola ut? 
I min drömskola har alla personalkategorier, 
även måltidspersonal, vaktmästare och elev-
assistenter fått utbildning i hur NPF kan ta sig 
uttryck hos olika barn och alla förstår att ”one 
size never fits all”.

Foto: Magnus Selander

”NPF-anpassningar är som 
diabeteskost – bra för alla!”



Skärma av & sitta still 
SKAPA EN EGEN VRÅ

Bänkskärmar underlättar 
koncentrationen för elever 
som behöver avskärma sig 
från onödiga intryck och 
distraktion i klassrummet. 
Bänkskärmarna har neutrala 
färger som inte reflekterar 
ljus eller kulör. Scheman och 
liknande kan fästas med  
nålar på insidan.

En tunnare enklare bänkskärm 
är lätt att ta med sig och tar 
liten plats att förvara.  
En kraftigare skärm med 
ljuddämpande textil reducerar 
störande ljud bättre.

dBud hörselproppar med akustiska filter dämpar 
och hjälper till att sortera bort onödiga ljud medan 
det är möjligt att uppfatta mänskligt tal. 
Hörselpropparna dBud har helt och hållet mekanisk 
ljuddämpning utan elektronik eller batterier som 
måste laddas. dBud passar för äldre elever och  
vuxna. Diskreta att använda.

DÄMPA STÖRANDE LJUD

Hörselkåpor begränsar hörsel- 
intryck, underlättar att fokusera 
och hålla koncentrationsförmågan 
uppe. Hörselkåpor passar i alla 
åldrar.

TYNGD MOT ORO

Ökat tryck mot kroppen med hjälp av tyngd upplevs 
av många som tryggt och lugnande. Ett diskret sätt 
att minska oro och förbättra koncentrationsförmågan. 
En axeltyngd hjälper till att hålla axlarna nere och 
slappna av. En knäfilt med tyngd kan motverka spring 
i benen och påminna om att sitta kvar på sin plats.

Tyngdhjälpmedel passar i alla åldrar och särskilt för 
den som har svårt med sensorisk integration, 
exempelvis vid autismspektrumtillstånd eller adhd. 

RÖRELSE FÖR ATT SITTA STILL

Sittkuddar förbättrar ergonomin och ger utlopp för 
rastlöshet i kroppen. Att kunna röra sig och vicka 
på en sittkudde underlättar att orka sitta kvar på 
sin plats. En sittkudde kan användas på stolen, på 
golvet eller att stå och balansera på.

Fotgungan SWNX passar för elever med stort 
behov av rörelse. SWNX ger möjlighet att kontinu-
erligt röra på benen och fötterna utan att det stör 
andra. Gungandet ger inget ljud ifrån sig. Sittställ-
ningen förbättras och blir mer ergonomisk. Gungan 
är enkel att fästa i bordet eller bänken.



1= vu
2= rå
3= mon
4= nil
5= bis

Lär dig räkna på funkameriska!

”Mina syskon är trettio och nittio”. Det sa en gång Anton, en tioåring 
med språkstörning till mig. Jag blev förstås förbryllad. Hade Antons 
föräldrar fått barn under nästan ett helt sekel? Eller hade Anton 
ingen koll? Jo, Anton hade utmärkt koll på läget, och hans föräld-
rar var inga biologiska mirakel. Syskonen var i själva verket tretton 
och nitton, men Antons språkstörning ställde till det för honom. Han 
blandade helt enkelt ihop orden för talen.  

Matematik kan vara en utmaning för elever med språkstörning och 
orsakerna till detta är flera: 

• Lästal kan vara utmanande för elever med språkstörning, som ofta har svårt med sin  
läsförståelse.  

• Många av de begrepp som förekommer i matematiken, som “större”, “mindre”, “lägg till”, “dra 
ifrån” kan vara svåra att lära in för den som har en språkstörning.  

• Grundläggande för all matematikinlärning är antalsbegreppet. Detta kan vara knepigt för barn 
som har svårt med begreppsuppfattning. De kanske kan ramsräkna ända till hundra, men kla-
rar inte att ställa fram fyra tallrikar på matbordet, för de förstår inte vad antalet fyra innebär.  

• Den sista, och kanske viktigaste anledningen till att elever med språkstörning kan ha svårt med 
matematik: tal och siffror är ord, som eleven måste komma ihåg. Barn med språkstörning till-
hör den lilla grupp människor som har extremt svårt för att memorera nya ord. Detta kan även 
gälla ord som “ett”, “fem” och “åttionio”. 

För att illustrera detta tänkte jag börja med ett exempel. Du ska få lära dig att räkna till fem på 
språket “funkameriska”. 

Matte och språk  
– hur hänger det ihop?

Läs listan till vänster och håll sedan för listan med handen, och lös 
följande uppgift (tjuvkika inte!): Hur mycket blir nil minus rå?  

Hur gick det? Om du inte har extremt lätt för att memorera nya ord, så 
gissar jag att det här var ganska knepigt. Men om du tittar på listan så 
tror jag att du lätt kan räkna ut att nil minus rå= rå (fyra minus två = två).

Matematik använder vi för att lösa vardagliga problem. Med rätt 
verktyg klarar personer med språkstörning detta precis lika bra 

som någon annan.  

Av Anna-Karin Arnald, legitimerad logoped

Alla språk består av symboler, till exempel ord, språkljud eller 
bokstäver.  Bokstäverna T, A och M betyder kanske inte så 
mycket i sig själva, men sätter vi ihop dem så kan det bli ett 
ord, t.ex. “TAM”. Kombinerar vi samma bokstäver på ett  
annat sätt, så blir innebörden en helt annan: “MAT”. Och 
genom att bara lägga till en endaste liten bokstav (S), så blir 
det ett annat ord, med en helt annan innebörd t.ex:  “STAM”.  

På samma sätt är matematik ett språk. Tal och siffror är  
symboler, som står för olika antal. Att vi vet vad talen 
heter, vad de står för och hur de ska kombineras är 
avgörande för att vi ska förstå matematikens språk.  

Siffran 3 symboliserar ordet “tre” och antalet (♥ ♥ ♥) .  
Talet 13 består av två siffror: 1 (♥) och 3  (♥ ♥ ♥) som när vi sätter ihop dem: (13) får helt ny 
innebörd. Inte: (♥+♥+♥+♥) , utan: (♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥+♥). Och 
inte nog med det:  Vänder vi på siffrorna så blir innebörden en helt annan: 31.  

Lyssna nu på dig själv när du säger dessa ord högt: tretton, trettio, trettioett. Visst låter de egent-
ligen ganska lika? För den som har en språkstörning kan det vara riktigt svårt att skilja mellan de 
här tre orden, och det var precis vad som hände Anton i exemplet ovan.  

Här kommer några tips, utifrån min erfarenhet som logoped. Det är viktigt att du 
som pedagog använder din pedagogiska kunskap kring matematikinlärning, och 
kring elevens behov, när du tillämpar dessa råd.
 
• Se till att eleven behärskar antalsbegreppet. Förstår hen t.ex uttryck som ”hur 

många ”, ”fler än”, ”färre än”, “en halv” osv? Ge extra tid för att öva in orden för 
talen, och stäm av om barnet kan dem och om hen förstår vad de innebär. Det 
räcker inte att kunna ramsräkna t.ex, 1-30, eleven behöver också kunna förstå 
vad de enskilda talen står för. 

• Erbjud visuella och konkreta hjälpmedel för att eleven ska förstå hur tal- 
systemet är uppbyggt. Exempel kan vara konkret material i form av klossar  
eller pärlor, eller varför inte en tallinje? En traditionell kulram, kan också vara till 
hjälp för att illustrera tal och talövergångar?   

• Jobba med problemlösning på barnets nivå. Lägg fokus på rimlighets- 
bedömningar. Hur många kulor tror ni att det finns i burken (två eller två- 
hundra)? Hur lång tid tar det för dig att gå hemifrån till skolan (fem minuter eller 
femtio minuter)? 
  

• Ta med matematiken ut i naturen eller in i köket om du har möjlighet till det. Du 
kanske kan samarbeta med olika ämneslärare för att befästa det ni har jobbat 
med inom olika områden.  

Hur kan du hjälpa ett barn med språkstörning i sin matematikinlärning?



Språket i fokus

Med lekfulla verktyg stimuleras elevernas utveckling av språk och kommunikation. Spel ger övning 
i turtagning som är en av grunderna till språklig kommunikation. Utöka elevens ordförråd genom 
att träna kategorisering och begrepp. Öva muntlig uttrycksförmåga, meningsbyggnad och hör- 
förståelse. Här är några av logopedernas favoriter.

”Med lust och glädje kan allt hända! Jag hörde en av 
mina elever använda fler meningar under det här 

Kippinpasset än jag gjort på hela terminen!”
Maria, lärare, Haninge kommun

En dag med familjen Kippin-materialet har utvecklats för att underlätta pedagogernas arbete. 
Familjen Kippin-lådan innehåller färdiga aktiviteter och spel att använda utan förbered- 
elser. Materialet innehåller även bildstöd, vilket möjliggör delaktighet för alla barn oberoende av 
deras språkliga nivå. Det går att använda materialet i barngruppen och individuellt. Materialet 
riktar sig till barn från förskolan till skolans tidiga åldrar.

• Stödjer språkutvecklingen och inlärning av nya ord.
• Hjälper barn att delta oberoende av deras språkliga nivå.
• Passar även för svenska som andraspråk.
• Stödjer i synnerhet de barn som på grund av sina språkliga svårigheter drar sig undan.

Utvalt av logopeder

En dag med familjen Kippin är en webbkurs som går 
igenom hela Kippin-lådan och hjälper dig att se fler möj-
ligheter med materialet. Du får tips på tillämpningar och 
övningar för att utveckla barnens språkliga förmågor. 
Materialet hjälper dig som pedagog att snabbt komma 
igång med språkträningen i förskolan. Kursen är helt web-
baserad, du startar och genomför den när det passar dig.

Myotopia innehåller tio 
olika spel för mun- 
motorisk träning. Allt 
material som behövs 
för övningarna t.ex. 
sugrör, pingpongbollar, 
fiskespö, pärlor och 
tärningar ingår.

Educards Ordförråd, kortspel 
med vardagliga föremål och mil-
jöer vi möter hemma och i skolan. 
Spelet går ut på att finna rätt 
kategori för föremålen.

Educards Antal, ett kortspel för 
att öva representation av antal.

Topoprimo & Topoprimo motsatser med 
magnetiska figurer som kan fästas på olika 
bakgrunder. Öva ordförråd, lägesord, gramma-
tik, språkförståelse, muntlig uttrycksförmåga 
och samspel. Särskilt lämpligt för SVA- 
undervisning eller för barn med språkstörning.

Webbkurs!



Oroar du dig för din elevs språkutveckling? Kanske har 
du uppmärksammat problem med det sociala samspelet? 
Eller har barnet svårt att göra sig förstått i förskolan? Här får du logopeden Linda McCluskeys 
bästa tips på hur du genom lek och spel kan stärka den språkliga förmågan och bidra till 
barnets språkutveckling. 

Spela spel och träna upp språkförmågan!
Det absolut enklaste sättet att bidra till barnets språkutveckling är faktiskt att spela traditionella 
spel tillsammans. Genom sällskapsspel och lek tränar ni förmågor som att kunna uppfatta motpar-
tens ansiktsuttryck, höra hur rösten går upp i tonläge när barnet gjorde rätt, eller kanske notera 
en liten bekymrad rynka mellan ögonen när det blev fel. Eller uppmuntras att använda det där 
ordet man precis har lärt sig i en mening och bli försiktigt korrigerad om man råkar använda det 
fel, för att sen få höra det använt på rätt sätt av motspelaren. Det är här du som pedagog, förälder 
eller närstående är så viktig, för vem som helst kan träna tillsammans med barnet.

Lek och spel främjar 
barnets språk-
utveckling
Av Linda McCluskey, logoped hos Funka Mera

Att tillägna sig en språklig förmåga består av många delar

Barnet ska lära sig att 
• förstå syftet med en kommunikation.
• förstå och använda ord och språkliga begrepp på rätt sätt.
• uppfatta olika språkljud och använda dem.
• förstå och använda grammatik.
• tolka och själv uttrycka så kallade icke språkliga signaler som ansiktsuttryck och  

tonlägen på rösten.

Logopedens tips på övningar

Öva turtagning och räkna
Turtagning – att kunna göra varannan gång och vänta på sin tur – är en av grunderna 
till språklig kommunikation. Genom att spela ett enkelt spel kan ni öva denna förmå-
ga. För barn som är ovana vid att spela spel kan ni i början förenkla spelreglerna, och 
strunta i vem som vinner. Det enda ni behöver göra är att turas om att ta ett kort, eller 
slå med tärningen och gå med markören. Vänta gärna med att involvera syskon eller 
andra barn i spelet tills barnet har förstått spelreglerna och klarar av att förlora. Annars 
kan spelandet lätt leda till konflikter. Om barnet inte självmant slår med tärningen eller 
lyfter upp ett kort kan du lite försiktigt hjälpa till genom att ta barnets hand. Prata inte 
så mycket, och ställ inte en massa frågor, men kommentera gärna det som händer, till 
exempel “du fick en ko” eller “nu går jag tre steg”. Säg gärna “nu är det din tur” och 
“nu är det min tur”.

Öva färger
Lek med klossar eller andra föremål i olika färger. Lägg alla saker som har samma färg 
tillsammans. Säg färgernas namn. Välj ut en av färgerna och titta runt i rummet och 
leta efter föremål med samma färg. Ta gärna med ett föremål och jämför färgen. När ni 
ser något i samma färg säg då färgen och föremålet till exempel “ja, en röd strumpa”. 

Öva ordförråd och kategorisering
Öva på att kategorisera leksaker, genom att lägga dem i olika högar, till exempel alla 
djur i en hög, alla fordon i en hög och så vidare. Lägg fram fyra föremål eller bilder, och 
låt barnen gissa vilken som ska bort. Till exempel en tiger, en varg, en elefant och en 
haj. Hajen ska bort för att den simmar i vatten. Eller är det elefanten som ska bort för 
att den inte är ett rovdjur? Det viktiga är inte vilket svar som är rätt, utan att ni tillsam-
mans hittar så många egenskaper som möjligt som de olika föremålen eller djuren har 
gemensamt.

Öva muntlig uttrycksförmåga, meningsbyggnad och hörförståelse
Använd ett vanligt memoryspel med bilder. Välj ut några bilder och lägg ut framför er 
på bordet. Välj en av bilderna utan att visa barnet vilken och beskriv bilden, till exem-
pel “jag tänker på en figur som har grön jacka och sitter och läser en tidning”. Låt bar-
net gissa vilken bild du tänker på. Låt sedan barnet vara den som beskriver nästa bild. 

Turas om att ta upp en bild som är “hemlig”. Den som har den hemliga bilden ska be-
skriva för övriga personer vad som finns på bilden och de andra ska gissa vad det är 
för något. Du kan egentligen använda vilka bilder, spel eller leksaker som helst för att 
göra de här övningarna.

Träna språkförmågan via appar?
Många appar för mobil eller surfplatta, som riktar sig till barn, är ett utmärkt komple-
ment till traditionell språkinlärning och tränar till exempel ordförråd och grammatik. 
Men kom ihåg att språkträning via digitala enheter endast bör vara ett komplement till 
så kallad traditionell språkinlärning.

Med våra roliga verktyg för språkinlärning tränas 
ordförråd, språkförståelse och socialt samspel.



Spektra är det sociala företaget där vinsten 
återinvesteras och där alla medarbetare har 
stort inflytande över verksamheten. Nästan 
alla medarbetare har autism eller adhd och 
Spektra är det enda sociala företaget i Sverige 
som jobbar fullt ut med att organisationen ska 
genomsyras av personer med egen diagnos. 
Spektra driver en second hand-butik och ett 
café samt producerar och utvecklar hjälpmedel 
och produkter som gör vardagen bättre för 
personer med NPF. 

Hur och varför bildades Spektra?
Spektra drivs av en styrelse som består av 
syskonen Jill C. Faulkner och Andreas Davis 
Springe samt Billie Breiwald. Vi startade upp 
vår verksamhet 2018 efter flera års funderande 
på hur vi som grupp skulle nå drömmen om en 
NPF-vänlig arbetsplats. Vi ville få använda våra 
styrkor och kunskaper utan fokus på det vi inte 
är så bra på. Vi tror att ett öppet klimat, högt 
i tak och hög kunskap om annorlunda sätt att 
fungera, gör att många människor som annars 
inte hade fått skina, kan få chansen att göra det 
hos oss, berättar Jill.  

Varför ska kunder välja era produkter?
Vi är unika på det sättet att våra produkter 
är skapade av målgruppen, för målgruppen. 
Dessutom jobbar vi i så hög utsträckning som 
möjligt med hållbara material, och med att  
använda restprodukter som annars blir till 
skräp. Vi tror att både miljö, människa och vår 
planet behöver få existera på sina egna villkor 
för att det ska bli bra. 

Vad är viktiga parametrar när ni arbetar 
fram produkter för människor med adhd 
och autism?
Vi testar alltid noga och låter hela personal- 
styrkan vara med och tycka till när vi ska ta 
fram en produkt. Det är viktigt att tänka på 
sensoriska utmaningar som känslig hud och 
liknande men det ska även vara realistiskt hur 
produkten tillverkas. Vi har som mål att alltid 
minimera sömmar, färger och annat som kan 
störa produktens syfte men vi tänker också på 
att hålla ner kostnaderna. 

Hur får ni idéer till nya produkter?
Det varierar men ofta är det en kund eller en 
anställd hos oss som uttrycker ett behov av  
något slag. Vi ser oss ju också omkring och 
försöker att följa de trender och lösningar 
som dyker upp och funderar på hur man kan 
NPF-anpassa just den saken eller situationen. I 
slutändan är det vår egen samlade erfarenhet 
som sätter nivån för hur, när och varför vi tar 
fram en ny produkt.

Av målgruppen

”Vi tror att personer med autism, 
ad(h)d och liknande själva vet bäst 
vad som funkar bäst. Allt stöd, alla 
arbetsmiljöer och metoder är där-
för utformade av oss och för oss.”

Andreas Davis Springe och Jill C. Faulkner.

för målgruppen
På vilket sätt samarbetar ni med 
Funka Mera?
Vi träffade Funka Mera för många år sedan 
och klickade ganska direkt. Till exempel var 
vår storsäljare bänkskärmen, Funka Meras 
idé som de gav oss ganska fria händer att 
utveckla till färdig produkt. Från det har 
samarbetet bara vuxit mer. 
 
Hur skulle ni beskriva er drömskola?
En skola där man individanpassar för varje 
unik elev - på riktigt individanpassar alltså 
och inte använder sig av lösning X, Y eller Z. 
Det finns många skolor som har “tysta rum” 
eller specialklasser men det innebär inte  
automatiskt att den färdiga lösningen 
faktiskt fungerar för en elev som är extra 
speciell. Drömmen är att det en dag ska 
vara självklart att man intryckssanerar alla 
klassrum och matsalar och att det tänket 
finns med när skolor byggs. Nu när alla  
pedagoger också ska få lära sig om vad 
NPF faktiskt är så kan det ju bara bli ett 
stort uppsving i kunskap om hur olika 
personer fungerar. Det är, förresten, ett 
måste för att resten av skolan som koncept 
ska kunna fungera. Vi finns ju överallt och 
är många fler än de flesta tror! Tre i varje 
skolklass, ungefär. 

Bryan Davis Springe är en av medarbetarna på Spektra och han är utbildad designer, fotograf och 
kock. Bryan har både adhd och autism och har stor inbyggd känsla för konst och design. 
Bryan arbetar mycket med grafisk design, formgivning och 
sociala medier. Han fotograferar alla produkter och är delaktig 
i designfrågor både när det gäller nya produkter, hur de ska 
marknadsföras och hur lokalerna inreds. 

Bryan tröttnade på att bli utbränd på en arbetsmarknad som 
inte kunde greppa att han har både hög kompetens och stort 
stödbehov, samtidigt. Han vill skapa saker, hans skaparglädje 
är det som får honom att vilja kliva ur sängen på morgonen. 
Det visuella är viktigt i hela tillvaron och driver honom att 
skapa sammanhang av de olika fragment som annars kan bli så 
stressande.

Bryan har en helt unik förmåga att skapa samspel mellan olika 
saker som gör dem visuellt tillfredsställande att titta på. Det 
gäller allt från målning, inredning, design och fotografi till  
designen av en produkt. Hans stora kompetens inom en rad 
olika medier gör honom till en konstnärlig multiartist och han 
är aldrig rädd för en ny svår utmaning. 

Designer och konstnärlig multiartist



AXELTYNGD
Vi har skapat en mjuk och behaglig axeltyngd 
som hjälp för att hålla ner axlarna och  
skapa ett lugn inombords. Mycket bra hjälp 
när stress och oro drar upp axlarna och det 
är svårt att självmant slappna av. Tyngden är 
formad för att kunna ligga över axlarna utan 
att glida av.

AXELTYNGD DRAKE
Vår axeltyngd i form av en snäll drake pas-
sar när eleven behöver avslappning. Tyget är 
mjukt, följsamt och känns svalt mot huden. 
Drakarna har barnvänlig design med hand-
målade ansikten och detaljer som gör varje 
drake unik.

BÄNKSKÄRM
Vi vet hur intryck kan stressa när man ska 
prestera. Vår bänkskärm dämpar intrycken 
och skapar ett eget utrymme.

”Fungerar smidigt och bra för elever som lätt 
tappar fokus och som mår bra av en av-
skärmning.”

”Lätt att bära med sig för elever som går 
mellan olika klassrum.”

FIDGET-TUB
Vi vet hur det är när tankarna rusar så vi tog 
fram en produkt som är skön, tyst, tålig och 
snygg. Fidget-tuben hjälper till att behålla 
fokus medan fingrarna hålls sysselsatta. Inuti 
finns en glaskula att trycka fram och tillbaka.

”Tyst, diskret och rogivande.”

”Superbra respons från eleverna så denna 
kommer jag att beställa fler av.”

M A D E  B Y

Här är några av de produkter som vi på Spektra har designat, utvecklat och tillverkar.

KNÄFILT MED TYNGD
Vi har själva spring och hopp i benen. Knä-
filten ger tyngd som känns trygg och av-
slappnande och gör det lättare att bli lugn i 
kroppen när det studsar på insidan. Designen 
är gjord så att vikten fördelas jämnt, utan att 
innehållet rinner av benen och lägger sig i 
kanterna.

Bita & tugga
Tugghjälpmedel för att stilla tugg- och bitbe-
hovet är säkra alternativ till att bita på fingrar, 
kläder, pennor eller andra olämpliga föremål.

Ett stort behov av sensorisk stimulans i munnen 
är särskilt vanligt hos personer med neuropsy-
kiatriska funktionsvariationer men förekommer 
även i varierande grad hos andra. För många är 
tuggandet inte alls relaterat till något tillstånd 
som behöver behandlas utan ett rent behov. 
Att få utlopp för behovet att tugga och bita 
kan underlätta att fokusera, minska stress och 
öka självreglering. Tugghjälpmedel finns med 
olika hårdhet och utformning för att passa olika 
behov.

Tugghalsband och tuggarm-
band har fördelen att de enkelt 
kan tas med och finnas till hands 
när det behövs. 

Tuggpenntoppar är ett utmärkt 
alternativ till att bita på pennor. 
Långsmala tugghjälpmedel pas-
sar dessutom bra för den som 
föredrar att bita och tugga med 
tänderna längst in i munnen.



Hjälpsamma saker
i klassrummet

TIDSHJÄLPMEDEL

Tidshjälpmedel med visuell ned-
räkning underlättar att förstå hur 
länge en aktivitet ska pågå och hur 
lång tid det är kvar.

FOKUSVERKTYG FÖR 
RASTLÖSA FINGRAR

Taktila hjälpmedel, eller fingertrixare, 
kan fungera som fokusverktyg. Fingrar 
i rörelse hjälper till att reglera hjärnans 
vakenhetsnivå och koncentration. Upp-
märksamheten kan riktas mot det som 
sägs istället för att tankarna glider iväg. 
Det är viktigt att välja sina taktila hjälp-
medel med omsorg och använda dem 
på rätt sätt. Bland våra favoriter finns 
bland annat populära Tangles, stress- 
bollar och pompombollar som är  
diskreta och inte låter.

MATTESTÖD

Utveckla elevernas taluppfattning och 
räknefärdigheter med visuellt stöd och 
laborativa material.

Tallinjer förenklar att se och förstå 
mönstret i vårt talsystem med tiotal.

Räknestavar och mattepussel med färg och 
form aktiverar fler sinnen och gör inlärning-
en enklare och roligare.

Mattetorn visualiserar sambandet mellan 
procent, decimaler och bråk. 

Lär dig mer!
- vi har både webbkurs och bra böcker

Webbkurs!
Språkstörning – inkluderande verktyg i klassrummet är en nät- 
baserad kurs som riktar sig till dig som är pedagog i de lägre  
årskurserna (ca åk F-4), och som har elever med språkstörning i din 
verksamhet. Även du som har elever med andra typer av språksvå-
righeter, språklig sårbarhet eller nyanlända elever, har nytta av inne-
hållet. Starta och genomför kursen i helt din egen takt. Kursen ger 
dig uppdrag och övningar som direkt kan tillämpas i klassrummet.

Inkluderingskompetens vid adhd & autism
av Linda Jensen

Boken ger över 1000 konkreta tips och exempel för pedagoger (och 
föräldrar) om hur vi skapar en lyckad skolgång för elever med adhd 
och autism. Lättläst fackbok där beteendevetenskap, pedagogik 
och hjärnforskning omvandlats till handfasta tips. En prisvärd fort-
bildning för alla pedagoger!

Kaosteknik – Om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
av Lina Melander

Boken ger nycklar till insikt, igenkänning och lite skratt. Precis det 
som behövs för att förstå, förklara och hantera neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). Boken riktar sig till alla som möter 
barn och ungdomar med NPF, men särskilt till personal inom skola 
och barnomsorg. Kaosteknik kan förväxlas med begreppet ”curling”, 
men det handlar istället om att förstå barnet och manuellt reglera 
sådant som annars till större delen regleras automatiskt.

Adhd – Från duktig flicka till utbränd kvinna 
av Lotta Borg Skoglund

Forskning och lång klinisk erfarenhet visar att adhd tar sig olika 
uttryck hos olika individer. Biologiska skillnader mellan könen spelar 
roll. Men ännu är inte så mycket känt om vad som är unikt hos  
flickor och kvinnor med adhd. Fakta varvas med patientberättelser 
om hur livet kan se ut för flickor och kvinnor med diagnosen och 
vilket stöd det går att få. 



En lärmiljö för  
alla barn Konkreta 

tips!

För den som har svårt att reglera sin uppmärksamhet, sortera olika sinnesintryck eller förstå  
och komma ihåg information, kan en helt vanlig skoldag upplevas kaotisk. Det tar energi från  
inlärningsprocessen och kan i många fall leda till utagerande beteende eller att eleven blir  
hemmasittande och inte orkar gå till skolan. Genom anpassningar av lärmiljön, och bemötandet 
av eleverna, kan vi undvika de värsta fallgroparna och ge fler elever optimala förutsättningar  
för inlärning. 

Att NPF-anpassa skolan behöver inte vara så svårt eller dyrt som många tror. Med relativt små  
åtgärder kan vi skapa förändring som märks på riktigt. En NPF-anpassning tar tid men det posi-
tiva är att du kommer att se resultat av arbetet tidigt i processen. Varje liten anpassning du gör 
kommer ge resultat i form av lugnare och tryggare elever.   
 

 

Det förekommer också att barn med NPF har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, inlärningssvårig-
heter eller matematiksvårigheter. Miljön i skolan är full av intryck, samtidigt som eleven förväntas 
prestera, sitta still långa stunder, följa instruktioner och interagera med vuxna och jämnåriga en-
ligt sociala normer. De flesta av oss klarar detta utan att ens tänka på det. Men för den med adhd 
eller autism kan en helt vanlig skoldag bli överväldigande. Alla elever med NPF är olika men de 
åtgärder som finns i listan här gagnar de allra flesta elever, även barn utan funktionsnedsättningar.  

Förhållningssätt i och utanför klassrummet, att tänka på:
• Varierade arbetssätt under lektionerna.
• Avgränsade arbetsuppgifter med små delmål.
• ”Bocka av” genomförda uppgifter – ge tydlig och positiv feedback!
• Korta och varierade genomgångar.
• Tydlig struktur på tavlan.
• Pausa, sträck på benen och fyll på energi OFTA!
• Förbered eleverna inför avvikelser från schemat, t.ex vid idrottsdagar och studiebesök.
• Samarbeta och ge vårdnadshavarna information om läxor, hemuppgifter och schema- 

avikelser.

Av Anna-Karin Arnald, legitimerad logoped

Den som har NPF kan ha svårt att 

FAKTA OM NPF 

NPF står för Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.  
Begreppet NPF inkluderar bl.a. 
adhd/add, autismspektrum- 
tillstånd och Tourettes syndrom. 
Även språkstörning, dyslexi och 
dyskalkyli anses ibland ingå i 
NPF-familjen.

• Se till att kunskap om NPF finns i varje arbetslag samt i elevhälsoteamet och 
skolledningen.  

• Se över ljussättningen i skolans lokaler.   

• Minimera mönster och information på väggar och skåp. 

• Ljuddämpa alla rum samt minimera ljud som kan störa koncentrationen i  
klassrummet.   

• Hjälp eleverna att orientera sig i tid och rum med tydliga klockor och  
anvisningar med text och bildstöd. 

• Om möjligt, satsa på hemklassrum istället för elevskåp.  

• Se till att en uppsättning hjälpmedel för barn med NPF finns i varje klass-
rum, exempelvis en fotgunga, sittkuddar, knäfiltar med tyngd, tyngdvästar, 
bänkskärmar, tidshjälpmedel och olika taktila hjälpmedel för att underlätta 
fokus och lugn.

Skapa en NPF-anpassad lärmiljö

Du hittar fler 
hjälpsamma 

saker på
funkamera.se

• Reglera sin uppmärksamhet
• Tolka och sortera olika sinnesintryck
• Tolka information i tal eller skrift

• Kommunicera med sin omgivning
• Hålla kvar information i minnet
• Styra impulser och anpassa aktivitetsnivå



Vill du också få 
flera att funka 

mera?

Kontakta oss för råd och guidning eller för mer 
information om våra produkter

 
service@funkamera.se

0510-129 00 

Har din arbetsplats avtal med LäroMedia? 
Då kan du köpa delar av vårt sortiment via dem.

www.laromedia.se
info@laromedia.se

019-20 69 00

www.funkamera.se


