
Datum och plats 
21 mars, 09.00 -16.00 
Digitalt via Zoom

Pris  
1 395 kr plus moms. Medlem 
i Attention 20 % rabatt. 
Stödorganisation: 1 person till 
medlemspris. 

Anmälan  
Anmälan sker via länk på  
www.attention.se/utbildning/ 

Anmälan är bindande, men ej 
personlig. Vi förbehåller oss 
rätten att ställa in kursdagen 
om vi får för få anmälda.

Sista anmälningsdag 
Se anmälningsformuläret.

Arrangörer
Attention Utbildning som drivs 
av Riksförbundet Attention i 
samarbete med Psykolog- 
partners Pedagogik & Utveck-
ling som erbjuder handled-
ning, utbildning och organisa-
tionsstöd

21 mars 2023, digitalt via Zoom

Utbildning kring NPF –  
för dig som arbetar med 
gymnasie- och vuxenstudier

Foto: AdobeStock/Contrastwerkstatt

Mål med dagen är att du som jobbar på gymnasiet och inom vuxenut- 
bildningar ska få med dig praktiska verktyg och konkreta strategier anpas-
sade för er. Dagen fokuserar på kunskap kring elever med neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar (NPF), hur svårigheterna kan visa sig i skolan 
och hur vi genom bemötande, stöd och anpassning kan skapa fungerande 
lärmiljöer för alla elever, inklusive dem med neuropsykiatriska funktionsned- 
sättningar (NPF).

Målgrupp  
Förutsättningarna för ett väl fungerande arbete i skolan ökar när all personal 
delar teoretisk grund och har ett gemensamt bemötande. Därför vänder vi 
oss till all personal som arbetar i skolan inom gymnasiet och vuxenutbild-
ningar. 

Ur Innehållet
• Introduktion om NPF; definitioner och kännetecken
• Att förstå NPF utifrån samspel med omgivningen
• Vad ingår i begreppet NPF - definitioner och kännetecken vid olika  

diagnoser
• Vad de olika NPF-diagnoserna innebär i form av kognitiva begränsningar 

och svårigheter
• Hur kan svårigheterna visa sig i vardagen med riktade exempel
• Skillnader och likheter mellan män och kvinnor med NPF
• Hur kan svårigheterna visa sig i lärsituationer med riktade exempel
• Genomgång kring krav och stresskänslighet vid NPF
• Bemötande och förhållningssätt i skolmiljö vid NPF
• Genomgång kring lämpliga lärmiljöer vid NPF
• Möjlighet att löpande ställa frågor till utbildare.

https://attention.se/utbildning/anmalan/83353/
https://attention.se/utbildning/anmalan/83353/


Föreläsare  

Erfarna psykologer och föreläsare från Psykologpartners.

Elinor Linderot är legitimerad psykolog sedan år 2013. Som psykolog har 
hon en bred erfarenhet som bland annat innefattar arbete med barn och 
unga, utbildningsinsatser, och handledning. Engagemanget för barn, unga 
och människor med funktionsnedsättning har gått som en röd tråd genom 
Elinors yrkesliv. Hon har erfarenhet av arbete inom sär- och träningsskola, 
SiS, LSS och socialpsykiatri. Hon har också arbetat inom habiliteringens spe-
cialistenheter som riktade sig till små barn med autism. Elinor har även verkat 
inom elevhälsan och genomfört såväl förebyggande insatser såväl som utred-
ning och behandling.

Malin Angberg, leg psykolog, leg psykoterapeut och lärare- och handledarut-
bildad i KBT. Malin arbetar med pedagogik och utveckling på Psykologpart-
ners. Under åren har hon utbildat och handlett med fokus på bemötande-
strategier, samtalsfärdigheter, förebyggande arbete, tillämpad beteendeanalys 
och positivt beteendestöd inom skola, boendeverksamheter, habilitering och 
barn- och ungdomspsykiatri. 

Anna Tidman, leg psykolog sedan 1998. Anna har arbetat som förskole- och 
skolpsykolog med handledning av förskole- och skolpersonal, psykologisk 
utredning av barn i behov av särskilt stöd, verksamhets- och metodutveckling 
samt utbildningsinsatser till personal kring t ex intellektuell funktionsnedsät-
tning. Under många år har hon också arbetat inom kommunal verksamhet 
med psykologisk behandling för personer med funktionsnedsättning och 
handledning och kompetensutveckling till medarbetare och chefer. 

Från tidigare  
kursdeltagare

”En mycket bra utbildning som 
kommer att hjälpa oss i vårt 
förbättringsarbete på skolan.”, 
”Kursen varvade teori och prak-
tik och gav mig värdefulla tips 
som jag som pedagog kan an-
vända i mötet med eleverna”


