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Exekutiva färdigheter
och självreglering
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Självreglering - en definition

En individs förmåga att reglera sina känslor, sitt 
beteende och sina tankar på ett socialt 

accepterat sätt i enlighet med sina egna 
målsättningar och omgivningens förväntningar

Nigg, 2017
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Exekutiva färdigheter

• De medvetna sätt/metoder vi använder för att självreglera
• Kan indelas i basfunktioner och mer komplexa EF

– Basfunktioner (Miyake, 2000): 

• Inhibering
• Arbetsminne
• ”Shifting”/flexibilitet

– Komplex EF
• T.ex. användning av strategier och planering, 

problemlösning, utvärdering

Henrik Husberg / NMI
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ADHD och matematik

• 20-60% av barn med ADHD har också
inlärningssvårigheter

• Barn med symptom av ADHD 2,55 ggr större
risk för matematiksvårigheter

• Inlärningssvårigheter främst kopplat till
ouppmärksamhet

Henrik Husberg / NMI
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Hur stödja?

• Interventionsmetoder
– Medicinering
– Behaviorella metoder
– Kognitiva (kognitiv-behaviorala metoder)
– Färdighetsträning
– Kombinationsmetoder 

• ”comprehensive methods”

Henrik Husberg / NMI

5

Faktorer som styr beteende

RIKTNING
Föregår

beteende

Yttre
• Målsättningar
• Medel
• Stimuli

Inre, själv formulerade
• Målsättningar
• Medel
• Struktur

KAPACITET
Inverkar i 

situationen

Yttre handledning Egna kunskaper och
färdigheter

(Situationsfaktorer-> utnyttja kapacitet)

MOTIVATION
Följer på
beteende

Yttre, given av 
andra
• Utvärdering

av beteende
• Återkoppling

Inre, själv given
• Utvärdering av 

beteende
• Återkoppling

Utveckling

StödHenrik Husberg / NMI
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Svenskspråkigt
material
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Kummi 8 – Fokus (Paananen et al., 2011)
Ett forskningsbaserat 20 träffars träningsprogram

för barn med koncentrationssvårigheter

Kummi 13 – Hurtig (Peitso & Närhi, 2015)
En konsultationsmodell för daghem –
strukturerat stöd för rastlösa barn.

Kummi 19 - Självreglering och exekutiva
färdigheter (Klenberg, Närhi, Husberg, 
Slama & Määttä, 2019)

Stöd för riktning, motivation och
kapacitet i skolan

Under utveckling:
ProSkola, Check-In Check-Out, Fokus+
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Skola: Fokus

• Träningsprogram i smågrupp
för barn med svårigheter
med uppmärksamhet och
exekutiva färdigheter

• Metod inom specialundervisningen för att
stöda elever som har svårigheter att
koncentrera sig och arbeta med uppgifter.

Henrik Husberg / NMI
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Vad är Fokus?
• Barnens ålder: 8-11 år (klass 2-5)

– Dock ej för stor åldersskillnad mellan barnen!
• Gruppstorlek: 4-6 barn och 2 handledare
• Träffarnas frekvens: minst en gång per vecka
• Träffarnas antal: 20 (men planera gärna in några fler!)
• Träffarnas varaktighet: 60-90 min (”Ideal” 75 min)

– Beroende på skolschemats uppbyggnad och resurserna
• Handboksformat →  Systematik

– Instruktioner och övningar
• Samarbete med skolan, klassläraren och föräldrar

Henrik Husberg / NMI
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Fokus - Träffbeskrivning
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Förskola: Hurtig
• Konsultationsmodell med fokus på de 

utmaningar och svårigheter som
framkommer i barnets vardag

• Samspelssituationer
• Kamratförhållanden
• Aktiviteter som kräver eget initiativ och planering

• Vid planeringen av stöd läggs
tyngdpunkterna på:
• Barnets/barngruppens och de vuxnas konkreta beteende
• Tidig identifiering och målinriktat stöd
• Uppföljning av förändring som en del av

stödet

Henrik Husberg / NMI
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Vad är Hurtig?
1. Vad försöker vi påverka?
”Vad i barnets agerande oroar personalen? 
Vad har personalen observerat?”

2. Hur försöker vi påverka?
”Vilka situationsfaktorer påverkar barnets
beteende och vilka av dem kan vi påverka?” 
Lista på konkreta åtgärder man kan pröva
.
3. Hur lyckades vi?
”Behöver vi pröva något annat? Varför?”

1:a träffen

2:a träffen

3:e träffen

Observera barnet

Genomför stödet

Henrik Husberg / NMI
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Barnets namn:
Datum:

Gjorts upp av:

MÅL:
Barnet jobbar mera med sina uppgifter

STÖDÅTGÄRDER:
Byta sittplats, stå nära då man ger
instruktioner, extra stöd i början av en 
uppgift, uppmuntran och visat intresse
då barnet gör en uppgift

Nivå Beskrivning av beteende
+2 Barnet börjar jobba med uppgiften efter gemensamma

instruktioner och fortsätter självständigt
+1 Barnet börjar jobba med uppgiften efter individuella

instruktioner och behöver 1-2 påminnelser
0 Barnet börjar jobba med uppgiften efter individuella

instruktioner och behöver 3-5 påminnelser
-1 Barnet börjar jobba med uppgiften efter individuella

instruktioner och behöver 6-7 påminnelser

-2 Barnet börjar inte jobba med uppgiften trots individuella
instruktioner och påminnelser
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Hurtig resultat - PikkuKesky

Määttä & Husberg, 2019
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Tack!

henrik.husberg@nmi.fi
www.inlarningochstod.fi
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