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Värsta bästa jobbet – ny bok hjälper skolans resurser att stötta eleverna 
 
Att vara resurs för elever med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, (npf), 
kräver såväl kunskap om npf som strategier och verktyg för att stötta eleven. Den 
nya boken Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd 
hjälper skolans resurser att få bättre förutsättningar för sitt arbete. 

– Personer som jobbar som resurser gör ett viktigt jobb och får ett stort ansvar. De behöver 
rätt förutsättningar och kunskap för att kunna göra sitt jobb på bästa sätt, säger Carolina 
Lindberg som tillsammans med Malin Valsö och Tarek Eddib har skrivit boken. De ser ett 
stort behov av tillgång till fortbildning och stöd för skolans resurser. 

Boken Värsta bästa jobbet – att arbeta som resurs för elever med autism och adhd ger kunskap om 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt framgångsrika strategier och verktyg för att 
bemöta och stärka eleverna. Boken reder också ut vad resursens uppdrag går ut på, vad som 
förväntas av dem och var gränserna går. 

– Boken ger förståelse för vilka styrkor och utmaningar som elever med en eller flera 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha och vilka strategier resursen kan använda 
för att bemöta och stötta, säger Malin Valsö, leg.psykolog.  

Boken är främst skriven för skolans alla resurser som vill lära sig mer, men även för rektorer 
och lärare som har resurser som medarbetare.  

– När du lyckas tillsammans med din elev, även om det är en liten sak som till slut 
fungerar, då är det lilla framsteget stort och ger energi för lång tid framöver. Som resurs gör 
du en enorm skillnad för individen, säger Tarek Eddib som jobbar som elevassistent. 

Om författarna 
Carolina Lindberg är pedagog och socionom och författare till ett flertal böcker om npf. 
Tarek Eddib är utbildad barnskötare och snickare. Han jobbar som elevassistent och även 
som anhörigvårdare. Malin Valsö är leg. psykolog och har gett ut böcker om npf, om 
organisationsutveckling och om fysisk lärmiljö i skolan. 
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