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Om autism
information för föräldrar

Välkommen till första tillfället!

Information om diagnosen

Föräldraperspektiv

Kommunikation och 

socialt samspel

Beteende

Stress

Mat/Sömn/Toa

Motorik

Tydliggörande pedagogik

Autism

Presentation

• Vad heter du?
• Vad heter ditt barn och hur gammal är 

han/hon?
• Ev. diagnos utöver autism?
• …det som sägs stannar i rummet
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Autism

Autism i barndomen
Aspergers syndrom
Atypisk autism
Autismsliknande tillstånd
Autistiska drag

Tidigare användes olika diagnoser för att tala om graden av autism

Autism
Ett ”paraplybegrepp”

Kort historik

• Troligtvis alltid funnits

• Från 40-talet beskrivet i forskning genom Leo Kanner och Hans Asperger parallellt

• På 70-talet vidare utveckling genom Wing & Gold. Slutsats: Att Kanners autism och 
Aspergers syndrom är undergrupper i ett spektrum med liknande svårigheter. 

Forskning idag

ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical 
Examination)

Inkluderar autism, intellektuell funktionsnedsättning, 
ADHD, OCD, ätstörning, språkstörning, motorisk 

koordinationsstörning, perceptionsstörningar, lindriga 
inlärningsproblem (t ex dyslexi och dyskalkyli), 

uppförandestörningar, ticstillstånd samt tidigt debuterande 
svängningar i humöret.
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Autism DSM-5
Två huvudområden definerar autism

Begränsning i social kommunikation 
och socialt samspel

Begränsade repetitiva beteenden, 
intressen och aktiviteter

Begränsningar i ömsesidighet, icke-
verbal kommunikation och personliga 
relationer

Upprepningar i tal, motorik eller sättet att 
använda föremål, överdrivna rutiner och 
beteendemönster samt starkt 
begränsade intressen

Det skall förkomma svårigheter inom båda områdena och symptomen skall visas tidigt i 
barndomen. 
Finns symptom inom bara ett område, är det inte autism enligt DSM-5.

Autism DSM-5
Hur graderas svårigheterna inom DSM-5?

● Stöd behövs (Nivå 1)

● Omfattande stöd behövs 

(Nivå 2)

● Mycket omfattande stöd 

behövs (Nivå 3)

Hur fungerar vardagen? Intellektuell 
funktionsnedsättning

Språkstörning

● Ja

● Nej

● Ja

● Nej

Vara uppmärksam på förekomst av 
ytterligare tilläggsdiagnoser 

● Inellektuell 
funktionsnedsättning

● ADHD
● Språkstörning
● Tourettes syndrom

● Ångestsyndrom
● Tvångssyndrom
● Depression
● Epilepsi

Vid autism är färdigheterna och förmågorna ofta ojämna. Det kan leda till både överkrav 
och understimulans.



2019-11-05

4

Vi ser beteendet...

Vill inte!
Ber inte om hjälp…

Tjat
Bråk

Stress

Berättar 
inte

Frågar 
inte

Förstår inte 
vad som menas

Under ytan: annorlunda sätt att tänka, förstå och lära sig

Förstår 
inte vad 
som förväntas

Alla gör så gott de kan

Hur vanligt är autism?

Cirka 1 % av befolkningen

har autism.

Diagnosen förekommer 
i hela världen oavsett 
socialgrupp. 

Den är vanligare hos 
pojkar än hos flickor... 

... och fler pojkar än 
flickor får diagnos.

Flickor med autism

Får senare diagnos än pojkar

Har inte lika tydliga svårigheter 
som pojkar

Är inte lika utagerande i skolan 

Deras specialintressen avviker inte, 
kan t ex vara en social nyfikenhet
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Stor variation i uttryck

• Svårighetsgrad av autism
• Omgivning
• Utvecklingsnivå
• Tilläggsproblematik
• Personlighet och erfarenhet
• Ålder

Orsaker och prognos

● Oftast föds man med autism, men ibland kan det förvärvas tidigt

● Genetiska och miljöfaktorer 

● Autism kan inte botas

● Alla utvecklas, men i olika takt och olika långt

● Om barnet har flera diagnoser påverkar det ofta utvecklingen

Konsekvenser

Autism påverkar 
hjärnans sätt 
att hantera 
information

Hjärnan tar in, 
bearbetar och 
tolkar information 
från omvärlden 
annorlunda

Autism leder till 
ett annorlunda 
beteende
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Begrepp som förekommer inom autism

● Delad uppmärksamhet (joint attention)

● Mentalisering (föreställningsförmåga)

● Theory of mind

● Central koherens 

● Exekutiva funktioner

Delad uppmärksamhet (joint attention)

Förmågan att samordna uppmärksamhet med någon annan, ett gemensamt fokus.

● ögonkontakt
● pekning (ögon eller finger)
● socialt samspel
● språkutveckling 

Påverkar 
exempelvis

Mentalisering (föreställningsförmåga) 
Förmågan att föreställa sig något som inte är direkt synligt

Förutse 
kommande 
händelser 
innan de skett

Påverkar 
symboliska lekar 
och händelser i 
vardagen (som 
friluftsdagar och 
semesterresor)

Återberättande
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Theory of mind
Förstå att andra människor inte tänker, känner eller vet samma sak som jag

Varför stannar bussen 
när jag inte ska gå av?

Theory of mind
Förmågan att föreställa sig och förstå andras känslor och tankar, 
att de kan skilja sig från de egna, ta en annan persons perspektiv

● söka delad uppmärksamhet - att räkna ut vad andra vet och kan

● förstå andras känslor

● tolka och använda kroppsspråk

● avläsa andras intresse, eller bristande intresse för det man talar om

● förutse vad andra kan tycka om det man gör

Svårigheter med Theory of mind

Central koherens (sammanhang)

Svårt få ihop 
alla delar till 
en helhet
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Central koherens (sammanhang)

Påverkar 
exempelvis

Samordna information till en helhet och skapa meningsfulla sammanhang

● Förmågan att se eller skapa en ”röd tråd” 
● Instruktioner
● Tolka ansiktsuttryck
● Samspel
● Språklig förståelse
● Grupparbete

Exekutiva funktioner

Idé!
Lyssna på 

musik

Planera
Ta fram musik-

spelare

Utför
Lyssnar! OK

Å nej!
Inget Wi-Fi

Tänker om
Väljer radio 

istället

Exekutiva funktioner

● Impulskontroll och motivation  
● Att ta initiativ, sätta igång, planera, utföra och utvärdera
● Att vara flexibel och hitta nya strategier
● Självständigt arbeta
● Skapa och följa rutiner
● Se vad aktiviteter/handlingar leder till
● Uppfatta tid
● Automatisera beteenden exempelvis; cykla, simma

Påverkar 
exempelvis
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Annorlunda sätt att 
förstå, sortera och 
reagera på signaler 
som kommer 
från våra sinnen

Diskussionsfråga

Känner du igen ditt barn i beskrivningen av 
diagnosen?

Hur var det att genomgå utredningen?

Förälder till ett barn med autism

Besked 
om diagnos 
– leder till en 

reaktion

Krisreaktion 
är vanligt...

Normalt att 
känna ilska, sorg, 
förvirring, lättnad, 

skam, skuld 
och oro

Normalt att ha 
svårt för att ta in 
och minnas ny 

information

...liksom att känna 
lättnad och få 
bekräftelse på 

egna funderingar
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Krisförlopp

Kaos Reaktion
Bearbetning,
vändpunkt

Nyorientering, 
bemästring

Saknar kontroll
Saknar kunskap

Sjukdomsfokusering
Förvirring, förnekelse

Ilska 
Besvikelse

Hitta ett svar
Varför just vi?

Aktiv
Söker hjälp
Reflektion

Ser möjligheter

Få kontroll
Komma till insikt

Framtidshopp
Förtroende

Krisförloppet över tid

KRIS

KRIS
KRIS

En kris ger först kraftiga reaktioner som efter tid blir färre och mildare.

Reaktion – en process – tar sig olika uttryck

Processen 
påverkas av

● Inre förutsättningar och erfarenheter

● Omgivningens förmåga att ge stöd

● Tid

Det finns inget som är rätt eller fel i hur man reagerar. 
Föräldrar kan vara i olika faser i processen.
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En sårbar situation

Hög stressnivå

Barnet behöver 
mer än andra barn

Egen sorg

Ge dig tid att vila för att orka

Minska kraven

Möjlighet till stöd från professionella

Fortsatta möjligheter till insatser

Behandling i grupp – BIG
• Samtalsgrupp Att ha ett barn med funktionsnedsättning 6-12 

år och 7-12 år
• Att prata med sitt barn om barnets funktionsnedsättning

Möjlighet till individuellt samtalsstöd hos kurator/psykolog

Evidens – beprövad erfarenhet

Aktuell forskning om autism 
i Västra Götalandsregionen:

Gillbergcentrum: gnc.gu.se


