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https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DKEPD5WQriFg&sa=D&source=editors&ust=1652682393059430&usg=AOvVaw3bgwuBjuOQ6V9hnoevMSM8


Syfte med dagen

• grundläggande, generell information om 
autism

• förståelse för hur autism påverkar  vardagen 

• Konkreta förhållningssätt som ger positiv 
utveckling



Autism

Autism är ingen sjukdom. Det är ett sätt att uppfatta, tolka och
hantera information från omvärlden och från kroppen som leder
till beteendekonsekvenser. Det är ett medfött komplext tillstånd
som påverkar hela personens utveckling  (färdighetsutveckling
och funktionsförutsättningar) samt personens funktionsnivå.
Begränsningar finns inom tre områden; kommunikation , social
förmåga och repetitiva/stereotypa beteenden. Utöver det ska
även sensoriska avvikelser ha observerats. Symtom visar sig
innan barnet är 3 år. 



Vad innebär autism

Att i olika grad 
•   Ha svårigheter att förstå att/vad andra tänker, andras  

  perspektiv och förväntningar

• Ha svårt att förstå begrepp, innebörd och avsikt i språk 

• Ha svårigheter i att veta hur man tolkar och löser olika sociala 
samspelssituationer

• Utmanas av en annorlunda perception som försvårar att skapa 
mening och begriplighet av inkommande information



Annorlunda sinnesupplevelser och sensorik

Sinneskanalerna fungerar annorlunda

• Syn
• Hörsel
• Beröring/taktil stimulans
• Smak
• Lukt
• Proprioception
• Vestibulärt



Sensorisk profil

Överkänslig

Underkänslig

Företräde

Habituering



Metakognition



Brister i socialt samspel och 
kommunikation

• Svårt att anpassa sig till omgivningen

• Svårt att läsa av andra och läsa mellan raderna

• Ser inte mönster i ”sociala skeenden”

• Svårt att föreställa sig andras tankeinnehåll



Avvikande språk och kommunikation

• Konkret och annorlunda språkförståelse - verbal och 
icke verbal

• Lättare att uttrycka än att förstå

• Språkförståelsen överskattas ofta väldigt mycket av oss i 
omgivningen



Lärandet

• Vanliga personer lär sig på ett generellt sätt; genom att ge en 
övergripande mening till en enstaka process och sedan 
använda den kunskapen i liknande situationer.

  



Lärandet

• Personer med autism lär sig saker på ett specifikt sätt; och 
behöver uppleva många liknande situationer för att kunna 
hitta en övergripande mening att lära in. Annars förblir 
kunskapen specifik, t ex kopplat till just den här lokalen.

 



Konsekvenser av autism

Att i olika grad

• Ha en högre energiåtgång än andra

• Ha en högre stressnivå än andra

• Inlärd erfarenhet av att misslyckas och känna 
sig annorlunda

• Färre återhämtande möjligheter och mindre 
KASAM



Återgår till 
normalläget

Uppfattar något,
bedömer icke 
hot och trycker 
bort upplevelsen

Anpassning till 
miljön och slår på 
vid utmaningar

Om ingen vila 
blir systemet 
ohanterligt

Kommer somna 
bra och vakna 
utvilad

Fortsätter att 
känna olust och 
störs av det

Upplevelser 
förvanskas, hjärnan 
kan inte trycka bort

Vanliga icke-störande 
händelser under dagen

Trots utmattning 
i slutet på dagen 
är det svårt att 
finna ro till att 
somnaVaksamt 

system

Vanligt 
system

Ljud LuktLjus

Neutral        Påslag          Neutral       Påslag              Neutral           Påslag             Trött

Neutral        Påslag      Lite irriterad       Stressad      Överbelastad    Härdsmälta    
Avstängd



Stressbägaren



Känsla av sammanhang (KASAM)

• För att människor ska kunna utveckla en 
grundtrygghet behöver omgivningen vara 
begriplig, meningsfull och hanterbar.

• För personer med autism så är det precis det 
här som är svårt.

• Utan KASAM kommer man utveckla 
psykiatriska symptom och problembeteenden.



Stress och svåra beteenden

• Obalans mellan mina förut-sättningar och 
krav (inifrån eller utifrån)
Jag upplever hot, smärta, överkrav

•Stress reducerar våra förmågor till 
inlärning



Funktionen av -du måste…

Låg

Grad av 
själv-
kontroll

Hög

Hög

Grad av 
psykiatriska
symtom

Låg



Summering förutsättningar

Annorlunda bearbetning av information ger andra 
slutsatser –

Informationen behöver anpassa specifikt 
Komplettera med fler sinnen

Extra skörhet i energibalans. Viss EP kan också leda 
till osynliga energi läckage. 

Och nu över till vad vi konkret kan och ska göra…..



Behov vid autism

Att i olika grad få avlastning genom

• Förutsägbarhet

• Struktur (uttalad, metakognition)

• Stöd i självreglering

• Rutiner som lugnar och avlastar

• Hjälp av social tolk

• Att mötas av ovärderande och nyfiken 
kommunikation i hjälpsyfte



Begränsade, repetitiva mönster i beteende, 
intressen, aktiviteter

• Motstånd mot förändringar, rutiner är 
lugnande och underlättar vardagen, vilar 
hjärnan 

• Barnets sätt att skapa förutsägbarhet



Omformulera problemet



Ansvarsprincip

• Ansvarsprincip 

Den som tar ansvar kan påverka



Kontrollprincip

• Man måste ha kontroll över sig 
själv om man ska kunna lämna 
över kontrollen till någon annan.

 

• Bara om personen som vi möter 
har full självkontroll kan hon göra 
vad som förväntas av henne.



Affektsmitta principen

Lite film……
Känslor smittar 

http://www.youtube.com/watch?v=H9vztQ7Z9sQ&app=desktop   

The World´s most Contagious Prank

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3DH9vztQ7Z9sQ%26app%3Ddesktop&sa=D&source=editors&ust=1652682397066110&usg=AOvVaw1MClcg7HeSPTKa8FURtlwT


Kartläggning beteenden

• När händer beteendet?

• Vad händer precis före?

• Vad händer tidigare samma dag?

• Vad händer dagen före?

• Vad händer precis efter beteendet?



Kartlägga förutsättningar

•Energibalans
   - åtgång/tillförsel över hela dygnet.

•Kommunikation
   - Behöver ha ett fungerande kommunikationssätt.

•Affektreglering
   -Personens sätt att hantera/balansera sina affekter.



Kartlägga aktiviteter

•Kategorisering, sortering

•Upprepningar av verbala- eller motoriska  
sekvenser

•Fascinationer, specialintressen

•Stereotypier



Handlingsplan

Var uppmärksam på varningstecken!
Handlingsplanen har fem punkter

1. Skapa utrymme för brukarens egna
    strategier för att klara av situationen. 
    Om det inte hjälper går man vidare
    till punkt 2.



Handlingsplan

    2. Gör en lista på enkla avledningar 
        som har fungerat tidigare.
        Om det inte hjälper eller brukaren
        reagerar negativt på det
        går man vidare till punkt 3.
        
        Med enkla avledningar menas
        exempelvis 
        - Upprepa
        - Hänvisa till schema



Handlingsplan

   3.Gör en lista på aktiva avledningar som har fungerat 
      tidigare.  Om det inte hjälper går man vidare till punkt 4.

      

      Med aktiva avledningar menas exempelvis

      - Skoja

      - Prata om vad brukaren gillar

      - Välkänd aktivitet

      - Personalbyte



Handlingsplan

    4.Gör en lista på kraftfulla avledningar.

      Om det inte hjälper eller brukaren
      reagerar negativt på det går man
      vidare till punkt 5.

       

       Med kraftfulla avledningar menas 
       exempelvis:

       - Mat

       - Springa utomhus



Handlingsplan

   5. Avbryta, genom att alla lämnar. Använd avledande

       rörelser vid behov då du lämnar rummet.



Attityd

Hos personer med funktionsnedsättning ska 
utmanande beteenden alltid primärt tolkas som 
ett svar på stress, smärta eller signal på annat 
missnöje.

Ta ansvar för vad jag gör eller försöker lära ut 
och varför. Ta ansvar för att skapa felfri inlärning.

Ta betydelsen av självkontroll på allvar, annars 
lämnar man personen i kaos.



Strategier

Var steget före istället för att släcka 
bränder.
Förmedla vad hen ska göra i stället 
för vad hen inte ska göra.
VI –metoden 
Ge positiv uppmärksamhet! (1:5)
Kommunikation – få ord. Gemensam 
tystnad är närhet.



Förutsättningar att nå

Skapa en intrycksreducerad miljö.
Skapa en grundläggande tydlig 
struktur, gärna med bilder.
Se till att personen har ett eget 
tryggt utrymme att dra sig tillbaka 
till, där den får vara ifred.
Att ställa krav är viktigt men anpassa 
kravnivån. Ge utrymme vid 
kravsättning.

Kartlägg viktiga områden, gör en plan 
och arbeta proaktivt och exakt lika



Stöd i att utveckla

• Göra bedömningar

• Reglera affekter/känslor

• Problemlösa

• Bygga strategibank



Sammanfattning

• Hos personer med funktionsnedsättning ska 
utmanande beteenden alltid tolkas som ett svar på 
stress. 

• Människor generellt svarar ofta med samma affekt 
som de bemöts med. Därför måste vi använda oss av 
vår egen affekt genom att utstråla lugn.

• En handlingsplan bör upprättas för att omgivningen 
ska veta hur de kan hjälpa personen att behålla sitt 
lugn. Det är alltid omgivningen som har ansvaret att 
anpassa miljön.



Fördjupning

• Studiepaket NPF - Moment 1 - Egen och 
föräldraperspektiv 

https://www.google.com/url?q=https://www.spsm.se/studiepaket-npf/moment-1/&sa=D&source=editors&ust=1652682399171019&usg=AOvVaw3sdeNhyY2TtMoUfemdX2Ds
https://www.google.com/url?q=https://www.spsm.se/studiepaket-npf/moment-1/&sa=D&source=editors&ust=1652682399171194&usg=AOvVaw2zHWCd-dESAxiTbH_YME7D


Slut

Tack för uppmärksamheten!


