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Om autism
information för föräldrar

Välkommen till andra tillfället!

Information om diagnosen

Föräldraperspektiv

INNEHÅLL

Kommunikation och 

socialt samspel

Beteende

Stress

Mat/Sömn/Toa

Motorik

Tydliggörande pedagogik

Autism

Kommunikation och
socialt samspel
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Autism DSM-5
Två huvudområden definerar DSM-5

Begränsning i social kommunikation 
och socialt samspel

Begränsade repetetiva 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 förekomma svårigheter inom båda områdena och symptomen visas tidigt i 
barndomen. 
Finns symptom inom bara ett område, är det inte autism DSM-5.

Repetition 
tillfälle 1

Vad är kommunikation och socialt samspel?

Att göra eller säga något som 

någon annan reagerar på. 

Kräver minst två personer.

Kommunikation Medveten 
kommunikation

Socialt samspel

Att göra eller säga något för att 

någon annan ska reagera. Vi 

kommunicerar av många olika 

anledningar.

Att samspela, förhålla oss till och 

skapa relationer med andra. För 

att visa ömsesidighet, intresse 

och vilja samt förmåga att 

anpassa sig efter andra.

KASTA

FÅNGAPRATA ELLER 
ANVÄNDA 
KROPPSSPRÅK

Varför kommunicerar vi? 

● Be om det man vill ha eller göra, förmedla behov

● Ge och få information, ställa frågor och svara på frågor

● Säga nej, protestera

● Småprata – vara tillsammans

● Visa vad man är intresserad av

● Berätta om något som hänt eller ska hända

HAR HAFT EN 
JOBBIG DAG

VILL SPELA 
TV-SPEL

HUNGRIG

VILL TRÄFFA 
GRANNARNA
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En vanlig kommunikationssituation

Kropps-
kommunikation: 
gester, 
positionering

KOMMUNIKATION OCH SOCIALT SAMSPEL

Kropps-
kommunikation: 
mimik Ögonkontakt

Samspel 
och pragmatik

Språk

Röst
Tal

Språk- och kommunikationsutveckling

● Oftast ”automatiskt” 

● Samspel och social interaktion kommer först

● Barn förstår och använder icke-verbal kommunikation innan de lär sig talade ord

● De första åren händer oerhört mycket – vid fyra års ålder är ”grunderna” i språket klara

● Språk- och kommunikationsutvecklingen fortsätter hela livet

● Flerspråkighet = naturligt, leder inte till språksvårigheter

Kommunikationsutveckling

Svårigheter 
vid autism

● Delad uppmärksamhet

● Ömsesidighet

● Imitation

● Förstå och använda gester och ansiktsuttryck

● Ögonkontakt

● Att rikta sig

● Kombinera flera olika uttryckssätt 
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Kommunikationsutveckling vid autism

Del 1.
Det här är vanligt 

● Uteblivet, mindre eller annorlunda joller

● Nonsenstal 

● Ekotal

● Tillbakagång i språket vid 1-3 års ålder

● Annorlunda språkutveckling

● Svårt för uttal och grammatik

● Stereotypt tal

Kommunikationsutveckling vid autism

● Bättre uttrycksförmåga än förståelse

● Ha en konkret förståelse och tolka bokstavligt

● Svårt att förstå ironi och skämt, att läsa mellan raderna

● Svårt att anpassa sin kommunikation efter person och situation 

● Svårt att inleda, hålla igång och avsluta samtal

● Svårt att förklara, berätta, återberätta, svara på frågor

● Ha ett annorlunda taltempo, satsmelodi

● Svårt att sätta ord på det man känner, har behov av, 

behöver hjälp med eller vad som är fel

● Prata väldigt lite eller väldigt mycket

Det blir lätt 
missförstånd!

Del 2.
Det här är vanligt 

Varför ser kommunikationen ut som den gör?

Brist på ömsesidighet, svårt 

att förstå abstrakt språk och 

att förklara.

Bristande 
mentaliseringsförmåga

Bristande 
central koherens

Bristande 
exekutiva funktioner 

Svårt se och förstå sammanhang, 

berättande och läsförståelse

Svårt att följa instruktioner, 

påbörja, upprätthålla och avsluta 

samtal, berätta och förklara.
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Hur kan du stötta 
kommunikations-
utvecklingen? Förståelse

Vilken hjälp behövs? Anpassa
omgivningen

kompensera och 
tydliggör

Anpassa
kommunikationen

efter barnet

Träning och 
stimulans av 

förmågor

Anpassa kommunikationen

● Visa att du förväntar dig kommunikation

● Lyssna in ditt barn och ge tydliga svar

● Utgå från det som motiverar och intresserar ditt barn. 

Fundera på vad som är viktigt och anpassa kravnivån.

● Var konkret i språk och gester. Undvik ironi, liknelser, metaforer 

och abstrakta uttryck som kanske, vi får se och om en stund

● Tydliggör och kompensera genom strategier och förhållningssätt

Anpassa
kommunikationen

efter barnet

Anpassa omgivningen

● Ta hänsyn till svårigheter och styrkor, 

till exempel perception och energinivå 

● När på dygnet fungerar det bäst att kommunicera? 

Var? I bilen? I sängen? Framför tv:n? 

● Förklara och red ut när det blir missförstånd

Anpassa
omgivningen

kompensera och 
tydliggör
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Anpassa omgivningen Anpassa
omgivningen

kompensera och 
tydliggör

Anpassa 
placering i olika 
sammanhang, till 
exempel på kalas

Kompensera och tydliggör

Ta hjälp av Alternativ och 
kompletterande 
kommunikation, AKK, och 
Bildstöd, www.bildstod.se

Kommunikationsstöd Tydliggör Träna och stimulera

Ge skriftliga instruktioner. 
Berätta vilka oskrivna ”regler” 
som gäller för olika sociala 
situationer. Exempelvis när 
man får gäster, i nya sociala 
sammanhang och i affären.
Gör gemensamma regler för 
vad som gäller i er familj till 
exempel vid matbordet.

Ge mönstermeningar. Jobba 
med sociala berättelser och 
ritprat. Kommunikation i lek.

Anpassa
omgivningen

kompensera och 
tydliggör

Träning 
och stimulans 

av förmågor

Mönstermening

Många barn med autism har svårt 
att förstå att man kan be om hjälp. 
Ge barnet en mönstermening.

Det här går inte… 
Jag får stanna 

inne.
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Träning 
och stimulans 

av förmågor

Kommunikationsstöd i lek

Turtagning och spelregler kan 
vara svårt. Genom att använda 
kommunikationsstöd kan 
aktiviteten tydliggöras och 
minska risken för missförstånd.

Diskussion i smågrupper

• Hur kommunicerar ditt barn? Vilket är hens 
främsta uttryckssätt?

• När fungerar samspelet som bäst för ditt 
barn?

• Har du provat något för att underlätta ditt 
barns kommunikation? I så fall vad?

Introduktion till inlärning av 
beteenden och förändring av beteenden
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Vad är ett beteende?

Allt 
vi gör

Allt 
vi säger

Allt 
vi tänker

Beteenden är både medfödda och inlärda

Att hjärtat slår

Inre, medfödda 
beteenden

Synliga handlingar, 
inlärda beteenden

Osynliga handlingar

Kan uppfattas av andra 
– det vi gör och säger

Tankar, känslor och 
drömmar är också 
inlärda beteenden.

Beteendeinlärning

GÖR ATT LEDER TILLSituation Beteende Konsekvens

Hemma hos farmor letar i blommiga kakburken hittar kakor

Har huvudvärk tar värktablett slipper värk

Vi kommer sannolikt upprepa båda beteendena eftersom 
båda fyller en funktion och har en positiv effekt.
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Vår syn på beteenden
Många beteenden hos personer med autism kan uppfattas 

som utmanande, provocerande eller konstiga.

Beteendet fyller alltid 
någon form av funktion!  

För att kunna 
åstadkomma förändring

behöver vi förstå 
funktionen

Om någons beteende 
skapar problem för oss, 
uppfattar vi det som ett 
problembeteende –

men är det
ett problem?

När och för vem blir ett beteende 
ett problem?

Hur vi tänker kring en persons beteende, och orsaker 
till det, har betydelse för bemötandet.

Förståelse och kunskap är av stor vikt när vi bemöter 
människor med svåra eller annorlunda beteenden

Vanliga beteenden vid autism

● Fixerad vid visst föremål 
eller intresse

● Samlar eller bär omkring 
på saker

● Fastnar för detaljer
● Radar upp föremål, 

sorterar föremål efter 
viss egenskap

● Upprepar lekhandlingar 
eller aktiviteter

● Svårt att bryta en aktivitet
● Motstånd mot nya saker 

eller aktiviteter
● Utbrott
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• Uthållig eller Envis

• Egen vilja eller Trotsig 

• Innovativ eller Olydig/Motvillig

• Sanningssägare eller Elak

• Egna idéer eller Provocerande

• Vetgirig eller Tjatig

Ett barn med 
autism kan 
upplevas

Vad beror beteendet på?

•Annorlunda kognition 

•Annorlunda social och kommunikativ utveckling

•Annorlunda perception

•Stress/kaos

GÖR ATT LEDER TILLSituation Beteende Konsekvens

Efter skolan Pelle tjatar om middag Får svar, irriterad förälder

Ett beteende kan fylla många olika funktioner och ha många tänkbara orsaker.

• Pelle vill ha uppmärksamhet
• Pelle är hungrig
• Pelles tidsuppfattning brister
• Pelle kommer inte ihåg svaret
• Pelle vet inte vad det är för mat
• Pelle vill att middagen ska vara över, Pelle väntar på nåt roligt.
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Att förända beteenden

• Gör en noggrann kartläggning

• Är det situationen eller konsekvensen som kan förändras?

• Fokusera på något eller några problembeteenden

• Gemensam överenskommelse om problem och åtgärder 

• Anpassa åtgärder utifrån utvecklingsnivå, behov, 

intressen och styrkor.

Att genomföra en förändring kräver tid och tålamod!

Förstärk positiva beteenden

Beteenden som uppmärksammas mest, återkommer också mest. 

Ge beröm för positiva (och neutrala) beteenden. 

Visa och tala om vad som är bra i direkt anslutning till handlingen.

Negativ uppmärksamhet är också 
förstärkande

Ger uppmärksamhet
åt oönskade beteenden.SKÄLL TJAT MUTASTRAFF HOT

Undvik detta eftersom det förstärker det oönskade beteendet.
Kan också leda till andra negativa konsekvenser som 
konflikter, bråk och minskad självkänsla hos barnet.

Risk att man inte ser det som barnet gör som faktiskt är bra.
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Fler tekniker för att förändra beteende

•Avleda 

•Ignorera 

•Belöningssystem

•Inlärning av ett nytt beteende genom exempelvis sociala berättelser

•Träna förmågor, exempelvis att vänta

Kom ihåg!

Försök förstå orsaken till barnets 
beteende och vilken funktion det 
fyller och förändra utifrån detta –
kommunikation, kognition, perception, 
stress och dagsform

Anpassa och kompensera
– kravnivå, struktur, tydlighet, 
förberedelser, visualisera och 
ge kommunikationsstöd

Stöd i förändringsarbetet

För att åstadkomma större förändringar kan en 
noggrann kartläggning och bedömning av 
lämpliga insatser, som tas fram med hjälp av 
utbildad personal (inom vård eller skola), vara 
nödvändig.
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STRESS & BELASTNINGS-
MODELLEN 

Saker som stressar 

Individens egna 
svårigheter  

Grundläggande 
belastningsfaktorer 
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Varningstecken

Kaos

Skyddande 
faktorer 
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Att använda sig av Stress-
och belastningsmodellen i bemötandet 

av det egna barnet

Fortsatta möjligheter till insatser

Behandling i grupp – BIG
• AKKtiv föräldrautbildning 
• Tecken som alternativ kompletterande 

kommunikation, grundkurs
• Positivt Samspel – att förstå och påverka 

beteende


