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Inledning

Jag har gjort detta examensarbete för att få ökad kunskap om autismspektrat och vad
som är svårt för den som har drag av autism/Asperger syndrom. Vad som är drag av
autism kan jag inte svara på men jag kan ge exempel på vad vi såg hos vår son som
gjorde att man har dragit slutsatsen att han har drag av autism. Jag vill poängtera att
jag har försökt hålla arbetet till kommunikationen och pedagogiken. Hur man kanske
kan arbeta pedagogiskt i klassrummet. I varje fall få idéer till hur man kan underlätta
för de här barnen i klassrummet.

Jag har upplevt de här barnen som mycket speciella i sitt sätt att vara mot andra. De
vill så gärna och så mycket, precis som alla andra barn i samma ålder. Men problemet
har ibland varit att de inte har förstått vad som gäller i gruppen, vid leksituationer,
och andra tillfällen när det ”finstilta” i social interaktion ska avläsas. Pressen över att
inte förstå har gjort att något händer.

Ibland har de inte heller förstått vad de ska göra inne i klassrummet, bara för att
läraren varit för snabb, otydlig, använt för många ord, för många instruktioner. Även
här kommer då ett avvikande beteende fram, eller aggression över att man inte har
förstått vad som gäller.

Jag skulle också vilja få arbeta som lärare för barn med högfungerande
autism/Asperger syndrom, och i framtiden få utbildning till specialpedagog, för den
här gruppen av barn.

Jag hoppas att mitt arbete ger ökad förståelse för dessa barns specifika problem.
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Bakgrund:

Jag har i hela mitt liv haft hundar och det har gjort att jag läst och läser om hundar
och hundsport. I början av 80-talet läste jag en artikel i Hundsport om en ovanlig
pojke. Det var en svensk hundexteriördomare som hade gästat en stor japansk
hundutställning. Han hade haft uppdraget att döma ”best in show”. En av hundarna,
som gick för BIS, hade en 12-årig pojke som ”handler”. Den här pojkens hund blev
BIS-vinnaren.

Och när utställningen var slut, så får den svenska domaren veta att just den här
hundens ”handler”, pojken, var ett barn med diagnosen autism. Familjen hade i
samråd med läkare skaffat en valp åt pojken två år tidigare. De hade gett pojken totalt
ansvar för hunden som en test. I början hade det inte fungerat, men efter några dagar
hade pojken förstått vad som krävdes av honom. Ju äldre valpen blev, desto
öppnare och mer medveten om omgivningen blev pojken. Till slut hade pojken lärt
sig att även kunna visa upp sin hund officiellt och nu hade han vunnit BIS för en
utländsk domare. Detta var något som ingen hade trott två år tidigare.

Artikeln gjorde att jag blev nyfiken på autism så jag läste några böcker, men blev inte
klokare av det. Jag fick inte veta något egentligen, mer än att autistiska barn har
känslokalla mödrar, barnen är psykotiska, har djupa och obotliga depressioner. De
är ovilliga till att kommunicera, lägger sig till med konstiga vanor och uppför sig
otrevligt. Barnen med autism avskyr kroppskontakt, ser inte andra i ögonen och så
vidare. Allt verkade så negativt om de här barnen.

1992 föds vår son, först är allt bra, storasystrarna älskar sin bror. Ju äldre han blir
desto mindre visar han de typiska spädbarnsbeteenden som hans systrar hade visat
upp. När han är ett år börjar jag misstänka att han har drag av autism. Hösten 1997
börjar äntligen utredningen, samtidigt läste jag Christopher Gillbergs bok om autism
och autismliknande tillstånd. Nu faller plötsligt mängder av pusselbitar på plats.
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Syfte och frågeställning

Syftet med detta examensarbete är att öka min egen kunskap och förståelse men
även att få delge andra som arbetar med barn vad det kan innebära att ha autism eller
ha drag av autism. Jag tänker lägga tyngdpunkten på barn som har en del autistiska
drag. Det är barn som inte uppfyller samtliga kriterier för infantil autism eller
Asperger syndromets kriterier.

Mina huvudfrågor är:

¤ Hur kommunicerar man med barn som har drag av autism?
¤ Hur arbetar man pedagogiskt med barn som har drag av autism?
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Metod

Jag har använt mig av litteratur, fältstudier och den egna erfarenheten som källor till
detta arbete. Jag har även varit på två föreläsningar om autism/Asperger.

Litteraturen har varit böcker. Där har jag varit noga med att kontrollera att de är
skrivna under 1990-talet, då det i tidigare litteratur finns tolkningar som senare
forskning kunnat påvisa inte stämmer.

Fältstudierna är tre veckor på träningsskolans autismenhet. Jag har mest auskulterat,
men även haft ett undervisningstillfälle med eget utarbetat materiel för en pojkes
fortsatta matematikinlärning.

Min egna erfarenhet kommer från arbetet med vår son. Han har idag diagnosen grav
språkstörning med drag av autism. Man vet inte om de autistiska dragen beror på
språkstörningen eller om språkstörningen beror på de autistiska dragen han har. Jag
skall ge en beskrivning av hans autistiska beteende i slutet av arbetet.

Föreläsningarna jag har varit på har Föreningen autism i Östergötland arrangerat. Den
första föreläsaren var logoped Ulrika Aspeflo Berglund, Habiliteringscenter Nord för
barn och ungdomar med autism. Hon talade om kommunikation. Den andre
föreläsaren var Nåkkve Balldin, Aspen; ”frita” och ”kortis”1 för Aspergare. Han
talade om fri tid.

Mitt förhållningssätt till detta arbete skulle kunna sägas vara hermeneutiskt. Detta då
att jag har haft en förförståelse, jag har läst och tolkat, och jag har ändrat min
uppfattning, samt ökat mitt kunnande om autism.

                                                                
1 ”frita” och ”kortis” är fritidshem och kortidshem
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Historik

Uta Frith tar upp i sin bok Autism: gåtans förklaring (1994) några historiskt
dokumenterade personer som sannolikt har haft olika typer av autism. Det visar att
man har fall av autism före vårt århundrade, men de beskrevs var för sig och inte
som en grupp med gemensamt syndrom. Det fanns säkert forskare/författare som
hävdade att de hade upptäckt ett specifikt tillstånd utan att se att andra forskare
hade sett något liknande. Forskare som nämns i samband med autismspektrat är
först och främst Leo Kanner och Hans Asperger. Man kanske skulle kunna kalla
dem för autismspektrats fäder, då det är deras första publicerade artiklar som
citeras, de andra artikelförfattarna från 1900-talets början citeras numera sällan.

Leo Kanner hade en klinik i USA, dit barn remitterades. Han upptäckte att de här
barnen hade ett gemensamt beteendemönster som var ovanligt. Detta
beteendemönster kallade han för tidig barndomsautism. 1943 publicerades Leo
Kanners första artikel. Han gav detaljerad beskrivning av barnens beteende och
valde ut vissa drag som centrala för diagnos. De dragen kvarstår i diagnoskriterierna,
som beskrivs i nästa kapitel.(Wing 1996, Frith 1994, Gillberg 1994)

Hans Asperger får sin första artikel om sitt arbete publicerad 1944 i Österrike. Den är
på tyska och han beskriver barn och ungdomar med ett annat beteendemönster. Det
beteendemönstret kallas för Asperger syndrom idag. (Wing 1996, Frith 1994,
Gillberg 1994)
Hans Aspergers arbete blev inte lika uppmärksammat i början som Leo Kanners.
Utan det är först under 1960-70-talet som Asperger syndrom blir uppmärksammat
av omvärlden. (Wing 1996)
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Begreppet  autism

Det finns många likheter mellan autism och Asperger, men även skillnader. Likheten
kan man se i svårigheter med social interaktion och svårigheter med kommunikation
både verbalt och gestikulärt. Skillnaden som alltid tas upp är vid vilken ålder man
upptäcker det avvikande beteendet. De som får diagnos ”infantil autism” visar upp
beteendeändringar inom de första 30 månaderna. Asperger-syndromet märks efter 3-
årsåldern, eller när skolan börjar. (Wing 1996)

Det här innebär enligt Gillberg att barn som uppvisar enstaka/några symtom för
Asperger/autism kanske aldrig blir diagnostiserade. De kanske blir så kallade
problembarn. Barnens omgivning kanske inte ser deras svårigheter, utan bara att de
är annorlunda på ett svårdefinierat sätt.

1. Diagnoskriterier för autism (infantil autism2, autistiskt syndrom) är:

1. Svår störning ifråga om social interaktion.

2. Svår störning av kommunikation, inklusive störningar i språkförståelse,
gestförståelse, symbolförståelse samt svårigheter och avvikelser när det gäller
förmågan att uttrycka sig verbalt och icke-verbalt.

3. Svår störning av beteendet med begränsning i beteenderepertoaren,
utstuderade ritualbeteenden, märkliga rutiner, eller extremt avvikande
lekbeteende.

                                                                                                   (Gillberg 1994
s.18)

Ett annat sätt att skriva diagnoskriterierna finns i diagnossystemet DSM-IV och de
tre huvudkriterierna är:

1. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion.

2. Kvalitativt nedsatt förmåga till kommunikation

3. Begränsade repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och
aktiviteter. (Waclaw 1999 s.7)

                                                                
2 infantil autism; medfödd autism, upptäckt före 30 månaders ålder
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De senare diagnoskriterierna kan vara att föredra, för det är lättare att förstå
kvalitativt nedsatt förmåga, än svår störning. Ordet störning kan också ge
associationer till ordet störd, som används som skällsord .

Kortfattat är symtomen för Asperger syndrom:

1. Svårigheter i ömsesidig social interaktion och relativ likgiltighet ifråga om
kontakthandikappet.

2. Extremt monomana intressen

3. Stereotypa handlingar och/eller rörelsemönster

4. Avvikelser i semantik/pragmatik, med svårigheter att hantera normal
ömsesidighet i verbal interaktion med andra människor och dessutom ofta
försenad språkutveckling, konkret språkförståelse, pedantiskt språk.

1. 5. Klumpig motorik. (Gillberg 1994 s. 142)

Enligt diagnossystemet ICD-10; WHO, 1993 behöver inte kriterierna på isolerade
speciella talanger eller motorisk klumpighet vara uppfyllda för att diagnosen
Asperger syndrom ska kunna ställas. (Waclaw 1999)

Eftersom det finns en del likheter mellan autism och Asperger så gör jag ingen
åtskillnad i fortsättningen. Litteraturen har i första hand riktats mot infantil autism och
det pedagogiska arbetet för barn med infantil autism. Jag vill påstå att en hel del av
den pedagogiken/metodiken också är användbar för den här gruppen av barn som
jag har i åtanke. Jag använder mig av autism/autistisk rakt igenom i texten hädanefter.

Autism är en störning i utvecklingen. Det innebär att hela utvecklingen påverkas ända
från födseln och framåt. (Frith, 1994) Men det gör också att man kan utveckla barnet
och lära det vilka kunskaper det behöver för att till exempel klara av vuxenlivet. De
här barnen behöver emellertid mycket stöd i sin utveckling.

Hur kan då ett barn bara visa drag av autism och inte hela skalan av autism? Min
motfråga blir då; är ett hörselskadat barn döv, eller kan viss hörsel finnas kvar? Detta
är inte riktigt samma sak, men det visar att det finns olika grader av autism.
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Autismspektrumstörningar kan förekomma på alla nivåer av allmän begåvning, från
grava funktionshinder till högt över genomsnittsnivån. (Wing 1996)

Debuten för andra autismliknande tillstånd sker oftast i 2-4-årsålderna. Omkring 1-2
barn per 10 000 födda drabbas av sådana tillstånd. Autistiska drag (inklusive
Asperger syndrom) förekommer hos 5-10 gånger fler barn. (Gillberg 1994). Detta
skulle innebära att man någon gång under sin tid som lärare träffar på barn med
autistiska drag.

Vad jag förstår av samtliga böcker, så är barnets språk, språkförståelse och brist på
förmåga att skapa sammanhang en viktig del i diagnostiserandet av barnet. Men även
deras nedsatta förmåga till social interaktion är en viktig del i diagnostiserandet. Den
här avvikande kognitiva3 förmågan återfinner man i huvuddragen av den vetenskapliga
definitionen av autism.  (Peeters 1998)

Det här autistiska draget att vara försenad i sitt tal och i sin språkutveckling är något
som allmänheten inte tänker på.  Parallellt med denna försening löper en störning i
språkförståelsen. (Gillberg 1994) Att ha autistiska drag är alltså att ha svårt med det
verbala språket, och att språkförståelsen är nedsatt. Den sociala interaktionen är inte
fullt utvecklad, detta ger problem för barnet att förstå vad lekar, samarbete, ge och
ta, med mera innebär i helhet. Samhällets krav på social kompetens idag är något som
antagligen en autistisk person inte kan uppnå.

                                                                
3 Kognitiv: som gäller inlärning, tänkande och andra intellektuella funktioner
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Kommunikationssvårigheter

Att vara sju år gammal och nyligen ha fått börja skolan, och att kunna prata, men inte
förstå vad andra pratar om, är jobbigt, så jobbigt att man drar sig för att
kommunicera. Eller att man har lärt sig ord, och har ett rikt ordförråd, men kan inte
använda orden på rätt sätt är också frustrerande. Lika frustrerande är det att allt som
sägs av en annan människa inte blir till en sammansatt helhet inne i sig för barnet
självt. Orden som sägs av den andra personen försvinner och byts kanske ut, så att
det blir en gröt av ord, utan mening och sammanhang. Hur svårt är det inte att förstå
att ett ord kan ha flera betydelser beroende på uttal och i vilket sammanhang det
används.

Verbal kommunikation

Just detta har jag många exempel på från kontakten med barn som har språkstörning
och drag av autism. Jag ska berätta om två. Det ena exemplet är en sexårig pojke
som anser sig ha ätit klart, han har lite mat kvar på tallriken. Jag ger honom tillåtelse
att gå och säger utan att tänka mig för: Kom nu ihåg att kasta allt. Han gjorde vad jag
sa, han kastade inte bara maten på tallriken, utan allt som var på brickan åkte i
soporna.

Det andra exemplet är från ett klassråd: Fröken undrar; Ställer alla upp på det här?
Varpå pojken, som har diagnos ”autistiska drag”, ställer sig upp. Assistenten frågar
pojken: Varför står du upp? Pojkens svar blev: Fröken sa ju; ställ er alla upp!

Det finns fler sådana här exempel. De är till synes roliga, men för de inblandade
barnen med autism blir det en katastrof när de förstår vad de gjort för fel. Många
barn förstår inte ens vad som blev fel, utan bara att något blev fel. Detta kan utlösa
ett aggressivt utbrott mot de som skrattar åt händelsen, eller barnet kan bli så ledset
över de andra barnens reaktion att det inte vill vara med resten av lektionen/dagen.

En människa är komplex och människans språk, både det verbala och det kroppsliga,
är ännu mer komplext. Om vi som inte har en språklig störning ibland tycker att vi
blir missförstådda, eller har missat något i samtalet och blir upprörda över det, hur är
det då inte för den som har språkstörning.

Det är inte bara den verbala förmågan till kommunikation som är nedsatt, utan även
förmågan till social interaktion är många gånger nedsatt. Om jag har svårt för att tala,
eller att berätta något för andra människor, och det innebär att andra människor hela
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tiden missförstår mig, så vill inte jag ha någon social kontakt till slut. Om jag
dessutom hela tiden missförstår andra människors sociala interaktion med mig så
slutar jag också att ha social kontakt.

Det borde faktiskt vara en självklarhet att man ger barn med autism möjligheter till att
utvecklas. Om ett barn inte kan kommunicera med ord, innebär detta inte att barnet
saknar vilja att utvecklas utan att orden (än så länge?) är för svåra. Ger man barnet
mer konkreta möjligheter att kommunicera, kan kommunikation uppstå: nu har barnet
möjligheterna inom räckhåll och det stimulerar viljan att utvecklas vidare. Ett barn kan
inte vilja något som han eller hon inte förstår. (Peeters, 1998)

För att kunna besvara en fråga måste man förstå den. (Beckman m fl. 1994)
Alla barn är nyfikna, även autistiska barn, men de har svårt att uttrycka sin
nyfikenhet. Eftersom de inte har med sig förmågan att ställa frågor, så kan de inte
uttrycka sin nyfikenhet genom att fråga andra människor. I och med att de själva inte
kan ställa frågor, så har de svårt att besvara frågor också.

Visuell kommunikation

Det är inte bara svårigheter med verbal kommunikation som människor med autism
har, de har även svårt med kroppsspråket. Att förstå att jag genom att se på den
människa som pratar, bättre kan förstå vad människan säger, är ingen självklarhet för
autistiska människor.

Ett exempel:
Du har en elev som sätter igång med ett upptåg i klassrummet. Det är en liten clown
och du vet att du är tvungen att säga ifrån, men samtidigt har du svårt att låta bli att le
åt upptåget. Även du själv tycker att det är roligt, det eleven skojar om. Du går fram
till eleven och säger till henne/honom, med en mycket allvarlig röst att hon/han skall
sluta med sitt upptåg. Eleven ifråga ser på din kropp och ditt ansikte att den allvarliga
rösten är inte så farlig som den låter. Eleven slutar med sitt upptåg, han/hon har
uppnått sitt mål, alla skrattar.

En autistisk elev hade tagit tillsägningen hårdare. För den autistiske kan inte se att
ansiktsmimiken och kroppshållningen avslöjar att du inte är så arg som du försöker
låta. Eleven med autism tar dig på orden och blir antagligen upprörd över att du blev
så arg, för något som han/hon inte menat så illa med.
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Det är därför det är så viktigt att komma ihåg att personer med autism har speciella
svårigheter med att avläsa ansikten och känslorna bakom uttrycken. Barn med
autism har i motsats till vanliga barn inte alltid förmågan att tränga bakom den
information som ges. (Peeters, 1998) Ansiktsmimik och blick hjälper till att
förtydliga intentionerna, men om man inte vet att ögonkontakt är ett sätt att
kommunicera så använder man det inte.

Det är inte så att autistiska barn undviker ögonkontakt, utan snarare så att blicken inte
används till kommunikation. Barnet varken tittar bort vid rätt tillfälle eller möter
blicken när detta vore lämpligt. (Frith, 1994)

All den här avsaknaden av förståelse för mänsklig kommunikation är något som kan
vara mycket svårt att förstå för en utomstående. Men om man tänker på att barn med
autism upplever världen på sitt sätt, många gånger kanske kaotisk och svår att förstå,
och dessutom inte kan kommunicera varken med kroppsspråk eller verbalt, så
kanske det är lättare att inse problemen.

De här barnen tar också yttranden för vad orden är, inte för vad den talande vill.
Orden blir ogenomträngliga och tolkningarna bokstavliga.

Till exempel: Kan du skicka mig saltet? Svar ja, men inget salt kommer. Eller: Kan du
hämta in väskan från bilen? Svar ja, men inget händer. Båda frågorna är en begäran
om något, inte en begäran om informationer (att man kan skicka salt, att man kan
hämta väskan). För att förstå denna poäng krävs pragmatisk4 snarare än syntaktisk5

eller semantisk6 kompetens.(Frith , 1994)

En slutsats man kan dra är att inte ställa ”Kan du” frågor till barn med autism, om det
är något man vill få dem att göra. Istället ska man säga: Skicka saltet till mig. Gå ut till
bilen och hämta väskan åt mig. Det är mer konkret och är svårare att missförstå.

Taktil kommunikation

När det gäller gester så finns det två former av gester. Det är instrumentella gester
och expressiva gester. De instrumentella gesterna motsvarar överförandet av rena
informationer (gå härifrån, kom hit). Medan de expressiva gesterna förmedlar
                                                                
4 pragmatisk: nyttobetonad, resultatinriktad
5 syntaktisk: som har att göra med syntaxen (satslära)
6 semantisk: betydelsemässig
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sinnestillstånd, avsiktligt känslor som man har gentemot någonting (vänskap, sympati,
hot). (Frith 1994)

Detta gör att autistiska barn inte förstår att det är vänskap som avses när man lätt
lägger sin arm runt deras axlar, eller midja. De kan uppleva det som något helt annat,
och den upplevelsen kan ge panikkänslor om man har otur. Även en hand på axeln i
all vänlig mening är något som missförstås. Man måste lära barnen vad de här
gesterna betyder och vad de står för. Samt att de har all rätt att säga ifrån dessa
expressiva gester om de upplever obehag i samband med dem.

Autistiska barn är naturligt duktiga på att se enskilda detaljer istället för helhet och
sammanhang. De brukar vara duktiga på att lägga pussel. De brukar också mycket
lätt hitta rätt i labyrintspel. Människor som är bra på att hitta gömda figurer är också
bra på andra uppgifter som mäter ”fält-oberoende”. Ett sätt att beskriva fält-
oberoende är förmågan att bortse från kontexten7. Dessutom går denna förmåga hand
i hand med socialt fältoberoende. Ur detta perspektiv är det kanske inte så
förvånande att autistiska barn – som är så extremt socialt oberoende, ja isolerade –
presterade mycket bra på ett test som mäter fält-oberoende.(Frith, 1994)

Theory of mind

Autistiska barn har lättare att förklara det naturliga (kausala) och det behavioristiska8

tänkandet. Det mentaliserande tänkandet 9är svårare för autistiska barn. (Frith 1994)
Det innebär att om man skulle be ett autistiskt barn berätta med egna ord om vad
som händer i en bildserie, så berättar det om vad som händer, inte vad de eventuellt
inblandade känner. För det att mentalisera kräver en helt annan förmåga än vad det
kausala/behavioristiska gör.

Detta att bara berätta vad som händer/hänt gäller också deras egna händelser. De
utelämnar känslorna, de kan ha upplevt. Man måste fråga om de blev glada, arga,
ledsna, förvånade och så vidare. Det kallas theory of mind och kan förklaras som
förståelse för andra människors tankar och känslor. Theory of mind användes i
litteraturen av Lorna Wing, Theo Peeters och Uta Frith. Ett sätt att pröva theory of
mind skulle kunna vara att placera det autistiska barnet, en förälder/assistent och en
person till i ett rum. I det här rummet finns det ett bord och på bordet en tom ask
och en skål med kola, och så ber man föräldern/assistenten att gå ut ur rummet.
                                                                
7 kontext: sammanhang, omgivning, vad som står runt omkring ett ord, el. ett ställe i texten
8 behavoristiska tänkandet är att beskriva beteendet som ses, inte tanken bakom beteendet
9 mentaliserande tänkandet är att beskriva beteendet som ses ihop med känslor
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Tillsammans med barnet lägger man all kola i den tomma asken, och ställer sedan allt
som förut på bordet. Om man nu frågar man barnet om vad föräldern/assistenten tror
att godiset är någonstans, så kan barnet svara: i asken.

Orsaken till att barnet svarar i asken, skulle kunna vara att eftersom vi gjort
omflyttningen så vet alla att vi har gjort omflyttningen. Barnet har svårt att förstå att
andra inte vet vad vi har gjort, när de inte är i vår omedelbara närhet. Att andra
människor har kvar sin uppfattning om att allt är likadant i ett rum när de har lämnat
rummet, fast man gjort en ändring i deras frånvaro, är något som autistiska barn har
svårt att inse.

Avsaknaden av en theory-of-mind kan förklara både undvikandet av sociala
kontakter och inadekvata närmanden: båda är konsekvenser av att de autistiska
barnen inte förstår andra människor utifrån deras tankar, känslor eller önskningar.
Kommunikationsproblem blir den oundvikliga följden av denna brist. (Frith, 1999)

Autism kan alltså innebära att orden tolkas exakt för vad de står för, inte intentionen
bakom meningen (helheten, sammanhanget).

Människors handlingar och gester är svåra att förstå och kan uppfattas fel av de
autistiska människorna. De har svårt att ta till sig att även andra människor har tankar
och känslor. De har även svårt att förstå att andra människor inte vet vad de
autistiska tänker på. De tror att alla tänker och känner likadant som de själva gör.

Detta gör att kommunikationsproblemen kan bli stora om man inte är medveten om
deras säregna problematik med språket.
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Kommunicera med autistiska barn

Barn föds runt om i världen med en biologiskt programmerad förmåga att lägga
mening till perceptionerna med bara ett minimum av social stimulans. Tack vare
denna förmåga föredrar de intuitivt mänskliga ljud och i sinom tid analyserar de och
förstår mänsklig kommunikation och börjar slutligen själva kommunicera. Tack vare
denna förmåga lyckas de också att först förstå det mänskliga beteendet och sedan i
takt med förståelsen själva bete sig på socialt acceptabelt vis. Det är just denna
medfödda biologiska förmåga som är påverkad hos personer med autism. Förmågan
”fattas” inte men den är störd. Många människor med autism kan faktiskt i viss mån
förstå mening som uttrycks genom kommunikation, socialt beteende och fantasi.
Deras svårighet att förstå meningen kan finnas på en högre nivå. (Peeters, 1998)

När kommunicerar man med varandra?

• När man är intresserad av någonting
• När man förstår att man ska rikta sig till en annan människa
• När man förstår att man kan påverka sin omgivning genom att göra någonting
• När man behöver kommunicera
• När man har något sätt att kommunicera på

Hur kommunicerar man med varandra?

Att hitta det som det autistiska barnet är intresserad av är kanske en bra start, men
det finns en risk också. Barnet kanske inte förstår att du bara vill veta vad det är
intresserat av, inte av att få en lång utläggning om intresset, så barnets intresse kanske
inte ska vara det allra första man frågar om. Utan bäst är nog att vänta eller fråga
föräldrarna om intresse och hur stort det är, för att undvika en obehaglig
överraskning genom att barnet inte kan ge ett kort svar. De här barnen har svårt att
veta hur mycket man ska prata om sitt intresse, de kan inte förstå att åhöraren tappar
intresset.

Barnet behöver kanske särskild träning i vissa språkhandlingar, som till exempel att
fråga, svara, informera, kommentera, berätta, protestera och be om ursäkt. Man
måste många gånger också lära barnet att be om hjälp eller att tala om att något är
obehagligt. (Steindal, 1997)
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Få ord är bäst

Att kunna rikta sig till en annan människa och berätta om sitt behov av dryck, mat,
sömn, och så vidare är problematiskt. Men de flesta autistiska barn har sina
strategier. Som ny person för barnet kan det bli problem, då vi kanske inte förstår
barnets ord för saft, vatten, bröd etc. Här gäller det att inte ge upp, utan få barnet att
visa mer handgripligt vad det vill. Och sedan upprepa ordet för barnet för det som
barnet ville ha. Ibland räcker det med en upprepning, ibland behöver man göra det
gång på gång. När man pratar om att kommunicera med autistiska barn så bör man
komma ihåg att barnet inte förstår allt som sägs. Är barnet läskunnigt så är det oftast
lättare att skriva till barnet vad man vill informera om. Först och främst bör man
använda så få ord som möjligt. Ju enklare och ju mindre mängd information desto
bättre för dessa barn. Det är ibland jobbigt att komma ihåg att inte prata för mycket
till de här barnen. Man vill ju så gärna och de verkar ju förstå allt som sägs till dem.
(Beckman m fl. 1994, Frith 1994, Peeters 1998, Wing 1996,)

Om A har svårt med ordförståelsen, vilket är mycket vanligt, så använd få ord. I
stället för att säga ”Kom nu A, så ska vi gå in och ta av oss kläderna så att vi kan
komma iordning innan pappa kommer från jobbet”, kan det vara bättre att säga Gå
in! Ta av dig kläderna! Snart kommer pappa! Det är inte ovänligt, utan visar
tvärtom på omtanke, hänsyn och respekt, även om utomstående inte förstår det.
(Beckman m fl. 1994, sidan 24)

Om barnet inte förstår det verbala språket alls, så får man använda sig av bilder, en
bildserie, eller helt enkelt visa vad som ska göras för barnet. Eftersom de här barnen
har svårt att förstå vad som sägs och vad man vill att de ska göra, så utvecklar de
strategier för att undvika situationer de inte klarar av.

Vill inte betyder kanske inte heller vad det låter som. Det kan stå för att A är orolig
för något som kan hända. (Beckman m fl. 1994)

Att hela tiden tydliggöra och vara konkret i sin kontakt underlättar och skapar
kommunikation. Istället för att använda sig av symboler för att markera barnens
platser (klädkrokar, lådor mm) är det bättre med namnet på respektive barn.
Autistiska barn behöver träna på sitt namn och sin identitet

Svårigheten med perspektivet skapar också problem med vissa pronomen. ”Jag” är
ju ”du” när en annan talar till mig. ”Du” säger ju ”jag” om ”dig”. (Beckman m fl.
1994)
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”Om någon hemma till exempel säger: Vi kanske går och handlar i morgon, eller: Vi
får se hur det går, verkar det som om de inte förstår att osäkerheten leder till en
massa inre bedrövelse och att jag jämt kämpar – i kognitiv mening – med vad som
kan och inte kan hända.” Citat hämtat ur Theo Peeters bok sidan 54, citatet är
skrivet av Therese Joliffe m fl. Att inte få veta exakt vad som ska hända är ett
bekymmer för de här barnen. Att vara vag i sina meddelanden är att skapa problem
både för sig själv och för barnet ifråga.

Uppfattningen av orden

I all litteratur kom det fram om man tränar barnen och tvingar barnen till
kommunikation så utvecklar man deras kommunicerande. För att kunna göra det
måste man ge barnet metoder (saker, bilder, ord) för att kunna kommunicera och
man behöver visa barnet praktiskt hur man använder sig av metoderna (sakerna,
bilderna, orden) för att få igång kommunikationen.

Du ger barnet en liten reprimand för att det suddade ut det du skrivit på tavlan,
barnet blir förkrossat, medan akta dig för bilen ger inte någon reaktion. (Frith 1994)

Många av de här barnen har också ett annorlunda sätt att tänka. Vi normala tar
hänsyn till sammanhanget och helheten. Det är något som vi tar för givet, men när det
gäller autistiska barn är det annorlunda. Här måste vi istället räkna med förmågan att
inte ta hänsyn till sammanhanget/helheten. Detta är något som man har testat på
normala och autistiska barn. ”De autistiska barnen var också mindre benägna att
omgruppera meningslösa ordsammanställningar så att de blev mer grammatiska.”
(Bhermelin och N O`Connor 1970, sidan 107 Frith 1994) Om barnen är mindre
benägna till att omgrupper meningslösa ordsammanställningar, så skulle de också
kunna vara mindre benägna till att omgruppera allting så att de får ett sammanhang.
Det skulle kunna betyda att allt som inte är strukturerat och klart, förblir ostrukturerat
och oklart hos det autistiska barnet, medan de övriga barnen själva klarar av att
strukturera och omgruppera så att det blir ett fungerande sammanhang.

Att vara konkret och exakt i sitt språk till de autistiska är a och o i alla sammanhang.
Att ge lite information i taget är bäst, då hinner de autistiska med att förstå. Använd
begrepp och uttryck som är raka och enkla, att använda sig av dubbla budskap är
att skapa problem hos de autistiska. Ta tid till kommunikationen. Att upprepa sitt
budskap, information för de autistiska hör till. (Autismenhetens personal, Nåkkve
Baldin, Ulrika Aspeflo-Berglund) Ögonkontakt är något som är svårt. Att använda
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ögon till kommunikation är något de autistiska personerna har svårt för. Deras blick
kan upplevas som icke seende, men det är en illusion. De ser och registrerar det man
gör, men de förstår kanske inte allt de ser på rätt sätt.
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Pedagogiskt upplägg i klassrummet

Struktur

Det finns ett enkelt och bra pedagogiskt hjälpmedel för att ge de här barnen struktur,
tillfällen till kommunikation.

TEACCH –programmet ( Treatment and Education of Autistic and related
Communication handicapped Children), som är utarbetat i North Carolina, har blivit
mycket använt i Sverige.

TEACCH-programmets huvudpunkter:

1. Samverkan:  Nära samarbete mellan föräldrar och olika enheter som förskola,
skola och korttidshem

2. Långsiktiga mål: Träning har siktet inställt på vuxenlivets behov.
3. Individualisering:  Alla barn är unika och pedagogiken måste anpassas efter

det.
4. Visuell pedagogik: För att tydliggöra vad barnet skall göra.

När man skall tydliggöra dagsschema och arbetsschema för barn inom
autismspektrum är det mycket viktigt att barnet får svar på följande fem frågor:

1. Vad ska jag göra nu?
2. Var ska jag vara?
3. Hur mycket ska jag göra?
4. Hur länge ska jag göra detta?
5. Vad ska jag göra sedan?                                               (Waclaw 1999)

För att kunna använda sig av den här typen av schema är det bra om man vet hur
barnet fungerar och i vilken utsträckning barnet har använt sig av likadant eller
liknande schema innan.

Schemat bör utformas så att det kan användas för att tala både om det som har varit
och om det som komma skall. (Wing 1996) Det är viktigt för barnet att det kan gå
tillbaka i sitt schema för att kunna få svar på frågor som dyker upp senare. Det är inte
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lätt att själv komma ihåg barnets schema, så det är även bra som vuxen att kunna se
tillbaka i barnets schema.

Personligt schema, skrivna listor på vad de måste ta med sig till skolan varje dag.
Med skrivna instruktioner och kartor för att visa dem vart och när de skall gå om de
har lektioner i fler än ett klassrum, kan underlätta deras skolgång. (Wing 1996) Det
underlättar för den som har hand om barnet ifråga med ett sådant schema, och skulle
det komma en vikarie så kan barnet visa sitt schema för vikarien och på så sätt
underlätta för båda parter vid ett sådant tillfälle.

För de äldre barnen är en filofax det bästa. För filofax är något som alla har idag,
och den behöver man inte skämmas för. I de äldre barnens filofax kan de själva
också bearbeta och förändra schemat så att det verkligen blir deras personliga
ägodel. Eftersom det verkar som om människor med autism saknar en inre struktur
för sina liv så behöver de den här yttre strukturen som schema och kartor kan ge
dem. (Wing 1996)

Man har upptäckt att standardklichén – barn med autism inte kan klara förändringar i
rutinen – inte är sann. Däremot är det sant att de har problem med oväntade
förändringar. (Peeters, 1998)

Om man skulle hamna i en situation där en spontan förändring måste ske, så kan det
underlätta att man tar sig tid till att förklara ordentligt vad som ska hända. Vart man
ska gå, när man kommer tillbaka, hur lång tid det tar, och om barnet förväntas göra
något. Lättast går det att förklara genom något som kallas ”social berättelse”10. Det
innebär att man skriver ner allt som är viktigt för barnet att få veta. I den sociala
berättelsen är det bra om alla fem ovanstående punkter i listan är besvarade. Det
lugnar barnets oro för förändringen. Och även vid en social berättelse är det viktigt
att vara lyhörd för barnets frågor. Man måste låta barnet få tid på sig att acceptera vad
som komma skall.  Men sätt en tidsbegränsning, det är lite olika för olika barn. Visar
barnet oro eller aggression, försök då få barnet att berätta vad för något i
förändringen som inte är bra, varför det är oroligt eller argt

Individuell undervisning

Undervisningen av de här barnen måste vara individuell. Det är bra om man har
tillgång till barnets begåvningsprofil. Det finns en test som kallas PEP (Psychological
                                                                
10 Social berättelse togs upp på båda föreläsningarna och hos autismenheten.
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Eductional Profile) som undersöker utvecklingen av imitation, kognitiv
språkförståelse med praktiskt utförande, språkförmåga, finmotorik, grovmotorik,
perception och koordination mellan öga och hand. Testen är ett standardiserat test
för barn mellan 1-12 år och fungerar även på icke-handikappade barn. (Peeters 1998)

Om man inte har kännedom om barnets ojämna begåvningsprofil kan det göra att
man inte ger tillräckligt intressanta uppgifter på de områden där barnet har sin bästa
förmåga. (Steindal, 1997)

Med hjälp av ovanstående PEP-test eller liknande (om föräldrarna tillåter psykologen
att delge testresultatet) kan man som lärare ge barnen intressanta och utvecklande
arbetsuppgifter i klassrummet. Man kan använda sig av barnens intressen för att
utveckla de områden barnen inte är så intresserade av att lära sig något i.(Peeters
1998, Wing 1996, Frith 1994)

Det är också bra att bryta ned uppgiften i små beståndsdelar. Det bästa är ofta att lära
ut det sista steget först och arbeta baklänges så att barnet alltid är den som avslutar
uppgiften – den process som  kallas ”baklänges länkning”. (Wing 1996)

I klassrummet kan det vara bra att tänka på att inte bli arg eller upprörd, för de flesta
barnen med autism, testar oavbrutet de gränser som föräldrar och lärare har satt
upp. En del verkar retas och trotsa avsiktligt. Men det här draget beror inte heller på
”elakhet” utan kommer av att de inte har utvecklat något internaliserat system av
regler för social interaktion. Testbeteendet minimeras i miljöer som är strukturerade
och organiserade där reglerna är rättvisa och givna så att de är fullständigt tydliga för
barnen, och där alla de vuxna auktoritetspersonerna är lugna och konsekventa i sitt
förhållningssätt och följer samma linje.(Wing, 1996)

En del barn är mycket bättre på visuospatiala11 färdigheter än på att förstå språk, även
om de talar flytande. För sådana barn är det bra att presentera begrepp visuellt
snarare än verbalt. Vissa andra däremot har specifika visuospatiala svårigheter men
har bättre expressiv språkförmåga, även om de ofta har problem med
språkförståelseaspekter. (Wing 1996)

Sammanfattningsvis innebär det att man behöver konkretisera begrepp man vill lära
barnen. Det är en fördel att man kan visa ordet både i skrift och i bild. Exempel på
det kan vara att björk, al, tall, ek är namn på olika trädslag och att ordet träd står för
                                                                
11 Visuospatiala: visualisera; åskådliggöra, föreställa sig, visuell; uppfattad med synen, spatial förmåga är att föreställa
sig längder, ytor och kroppar
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allihop. Samma gäller att ordet hund gäller för alla hundraser åldrar och kön, men att
det sedan finns specifika ord/namn som gäller en ras.

Social undervisning

Barn gillar att få beröm och det gör även barn med autism. De gillar också att få
uppskattning för det de har gjort. Ju mer uppskattning man visar för det man vill att
de ska göra desto bättre.  Men det finns ett fåtal som, paradoxalt nog, blir arga och
negativa om de får beröm för något, även om de har svag självkänsla. Om ett barn
uppvisar sådant drag, måste man se till att undvika muntliga lovord. Andra, icke-
verbala, sätt att visa uppskattning bör prövas. Det är inte roligt att ge beröm och
uppskattning för att få ett ilsket utbrott tillbaka. Men däremot är det roligt att se hur
de kan skina upp och titta på läraren med ett leende för den berömmande,
uppskattande skrivna kommentaren de fick för sitt arbete. Man kan faktiskt fråga
barnet om orsaken till att det inte vill ha beröm muntligt. Det kan vara så enkelt att det
väcker obehagskänslor om andra människor får höra det verbala berömmet. (Wing
1996)

Att äta, spela spel och arbeta vid samma bord kan verka för oberäkneligt och därför
kaotiskt. Det trasslar till det vanliga mönstret av förväntningar och resulterar i
beteendeproblem. (Peeters 1998)

För de här barnen kan det vara lugnast att få äta i ett litet rum avskilt från andra barn
och vuxna. De ska ha med sig sin assistent eller annan vuxen som är insatt i barnets
problem, som kan ge hjälp vid behov. Om det inte finns något avskilt rum, kan det
vara en fördel om det avdelas ett bord. Det är viktigt att detta bord är endast de här
barnens bord vid matstunden. Det avskärmade utrymmet avser att befria barnen från
sådant som stör deras koncentration. Det är inget mål i sig, det är en utgångspunkt.
(Peeters 1998)

Att låta de här barnen få avskärma sig i klassrummet kan vara nödvändigt. De kan
behöva få ett område där de slipper den sociala kontakten ibland. Målet är att barnet
ska kunna vara i klassrummet hela tiden. Men det är tacksamt för både barnet,
klasskompisarna, assistenten, och läraren att det finns ett utrymme dit man kan gå för
att få lugn och ro. Utrymmet kan också utnyttjas för ett närmare socialt umgänge med
ett par andra barn, ihop med det autistiska barnet. Som grupparbete, en stunds spel,
eller samtal i mindre grupp.
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Individuella läroplaner för elevens sociala utveckling är inte lika självklara, men lika
nödvändiga. För läraren behöver kanske extra hjälp med att anpassa undervisningen
till barnets individuella behov. Det är inte bara direkta råd och handledning som
behövs utan också ökad kunskap genom investeringar i facklitteratur och
utbildningar. (Steindal 1997)

Sammanfattar man författarnas intentioner så är det bra att barn och assistent får
träna de svårigheter barnet visar även under normal skoltid. Det är också bra om
assistenten kan få ha tillgång till klasskamrater, som kan få följa med och göra något
ihop med assistent och barnet. Att ha ett arbetslag som kan hjälpa och stötta vid
behov är också viktigt. Arbetslaget bör vara flexibla och stödjande för att kunna hitta
metoder att gå vidare med i utvecklingen av barnet. Samtal med föräldrarna
regelbundet är också viktigt.

”De som inte försöker samarbeta med föräldrarna när det gäller
generaliseringsfärdigheter har inte riktigt förstått denna aspekt av autismen: att den
speciella kognitiva profilen hos personer med autism ökar risken för att färdigheterna
inte används spontant i andra situationer eller tillsammans med andra människor än
de som var med i den ursprungliga inlärningsmiljön.” (Peeters 1998, sidan 209)

En dag på autismenheten
Fältanteckningar
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Samtliga namn är fingerade.

Följer med min handledare Stina och en pojke som heter Karl, han är åtta år. Karl går
andra året integrerad grundskola. Först samlas barnen och de får information om
dagen. Vi följer Karl på musik och Stina rit-skriver på lapp vad som ska göras och
vad som ska hända och vad som förväntas av Karl.

Ex: Musik

         Alla barnen ritar       

Och så vidare. Den första rutan är Karls färdigruta, den andra rutan stryks när
aktiviteten är slut. Jag gör bort mig här. Jag undrar om inte Karl ska lägga bort boken
han tog. Karl svarar inte. Stina berättar sedan vid rasten att barnen brukar få ha något
i händerna för att klara av att koncentrera sig. Jag känner mig som en idiot, varför
skulle jag försöka påtala rätt och fel för Karl. Jag vet ju inget om vad som är rätt eller
fel när det gäller Karl. På rasten tar Karl kontakt med mig och ritar och berättar om
snögubbar. Han gör en hel snögubbsfamilj i sandlådan. När fler barn kommer ut för
att ha rast, verkar han isolera sig från omgivningen. En strategi för att klara rasten?
Troligtvis, enligt Stina. Efter rasten så arbetar Stina med Karl. Idag ger hon enbart
stöd. Han sysslar med en råtta (leksak) istället för att arbeta med ”betinget”. Stina tar
råttan och sätter den att övervaka hans arbete. Efter genomfört arbete är det lek. En
stunds lek med mitt hår som är uppsatt i tofs. Karl snurrar håret mellan fingrarna och
luktar på det. Han försöker knyta knutar i håret, men det går inte så bra. Med jämna
mellanrum lyfter han hela tofsen till sin näsa för att lukta. ”Jag luktar gott om håret.”
Efteråt en kort stund av arbete, och en stund med högläsning inne i ett trångt
utrymme (nederdelen av ett skåp). Efter det åter till klassrummet. Alla barnen får rita
till högläsningen och så är det lunch och rast. Jag går tillbaka till autismenheten med
Stina för att följa med henne och en annan pojke. Denne pojke ska laga till sin lunch.
Det gör han dagligen och har gjort så sedan han var sex år gammal, idag är han
tretton. Han äter bara några få rätter och de alterneras dagligen. Han är säker i köket,
inga tveksamheter där. Det är bara att övervaka så att han inte glömmer spisen på när
han är klar. Efter lunchen är det fotografering för autismenheten. När det är klart så är
det ett gemensamt arbete att göra varsitt fotoalbum från skolresan till Stockholm. Det
är två glada pojkar som får klistra in kort och skriva i varsitt album om sin skolresa
med hjälp av var sin assistent. Varje aktivitet börjar med att gå till schemat. När
aktiviteten är slut så går man också till schemat. Personalen använder få ord till barnen
när de arbetar. De låter barnen arbeta klart innan de gör några tillrättavisningar. De



27

avbryter aldrig arbetet för att ge fler instruktioner om arbetet. De småpratar inte heller
med barnen under arbetet. Det innebär att de inte heller ger några kommentarer eller
beröm så länge barnet är koncentrerat och arbetar. Fältstudierna blev mycket av aha-
upplevelser för mig.

Frågor som inte kunde besvaras

Om jag ser till Karl och hans ”frivilliga isolering” gentemot de andra barnen på
rasten, så skulle det kunna vara en strategi för att slippa hamna i situationer han inte
kan hantera. Men det skulle också kunna vara att många barn samtidigt gör honom
socialt osäker, han vet inte vad han ska säga, han vet inte heller hur han ska bete sig
med de andra barnen. Ytterligare orsaker till att han inte vill umgås med många barn
kan vara att han inte hinner med att läsa de snabba växlingarna som sker när
många personer samtidigt umgås. Hans förmåga till social interaktion kan vara
nedsatt. Tidigare erfarenheter han har gjort kan också göra honom ovillig till att
umgås med många andra barn.

Jag försökte få Karl att lägga undan en bok han tog för att titta i, samtidigt som han
fick höra de andra barnens berättelser. Stina förklarade för mig efteråt att barnen
brukar ha något i händerna för att kunna koncentrera sig. Att få något i handen för att
klara av en situation kan vara räddningen för de här barnen. Då har de något att göra,
samlingsstunden är inte så lång tidsmässig och det är lättare att undvika
konfrontationer med de övriga barnen i gruppen. Karl kan titta i boken och slipper på
så sätt att känna sig tvingad till en social kontakt som inte är på hans villkor, men som
han ändå kan känna sig delaktig i genom att han sitter med i gruppen.

Ett annat barn jag följde den här dagen äter inte all mat som serveras. Han är mycket
noga med att maten ska vara på hans villkor. Orsaken till detta matbeteende vet jag
inte, men det skulle kunna vara smakupplevelser. Med det menar jag att hans
smaksinne inte fungerar som ditt och mitt. Han kanske upplever det salta så mycket
saltare, det beska som mer beskt. Det skulle också kunna vara existensen av maten,
att han tycker det är jobbigt att tugga maten, eller att det gör ont i tänder och mun
när han tuggar. Det skulle kunna vara en frågeställning att arbeta med.

Andra frågor som kom var; hur fungerar deras minne, kände de igen mig, skulle de
komma ihåg mig? Hur får man dessa barn att förstå det de ska lära sig? Förstår de det
de ska lära sig?
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Ytterligare en sak som jag funderade över var fåordigheten i instruktionerna. Jag
förstår att det ska vara enkelt och konkret, och jag beundrar personalen som
lyckades göra enkla konkreta instruktioner till barnen. Men hur förstår barnen att de
har gjort fel när tillrättavisningen kom efter de arbetat klart. Var det upprepningarna
som gjorde att barnet till slut såg sambandet eller var det något annat. Här finns vad
jag kan se mycket att forska i.

Maktkamp eller något annat – en beskrivning av vår son.

Som förälder tänker man inte på om ett spädbarn ska förstå det verbala eller inte.
Eftersom han visar att han gillar din röst och inte har kraftiga reaktioner på röster
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eller ljud överhuvudtaget så kan man inte se att något är galet. Men när barnet
reagerar med panik och ångest när man vill prova ett par skor, eller en jacka, eller
något annat i klädväg, då undrar man. Eller när barnet vägrar att gå på en klippt
gräsmatta med bara fötter i 12-månaders åldern, och klänger på en i panik, då undrar
man ännu mer.

Eftersom han var i en ålder då han inte kunde prata med ord, hur gör man då för att få
veta vad som ligger bakom rädslan som visas så tydligt när den nakna foten rör vid
gräset. Som förälder gör man inget annat än tröstar och tillåter sitt barn att låta bli att
vara på gräs. En filt mitt ute på gräsmattan blev som ett fängelse. Man frågar
sjuksköterskorna på vårdcentralen, men de gav inget svar. De kunde inte förklara
varför. Många gånger när vi beskrev hans beteenden, fick vi veta att det var en
maktkamp mellan oss och vår son. Samt att man inte ska jämföra barns utveckling.

Sand och vatten brukar höra ihop och vara roligt, men nej. Att bli smutsig gick inte
för sig. Inte ens att sitta i torr sand och gräva gick. Sitta på huk var lösningen, inga
knän eller baken i sandlådan. Vårt barn var det renaste barnet på dagis, han var tre år.
Inte förrän vid femårsåldern började han kladda med sand och vatten, men
fortfarande fick inget komma direkt på huden. Det var spade och hink som användes
för att inte riskera att bli smutsig.

Att ramla omkull ute gav ett hysteriskt gråtanfall. Det kunde ta oss upp emot en
timme att trösta och lugna ner honom. Men när vi kom på att det var bara att ställa
honom på fötterna och börja gå utan att kommentera fallet på något sätt, så avtog
gråten på några minuter. Andra vuxna tyckte väl att vi var bra konstiga som inte
tröstade vår son när han hade ramlat och slagit sig. Men att trösta gav oss arbete
som i längden var mer uttröttande för alla parter och då lät vi folk tycka vad dom
ville om oss.

När han hade haft ett hysteriskt gråtanfall föll han i sömn, en djup sömn i närmare
fyra timmars tid. Det tog bara någon minut för honom att somna och sedan gick det
inte att väcka honom. Det var också en anledning till att vi slutade trösta honom.
Genom att hålla igång med något annat somnade han inte direkt och vi kunde ha ett
mera normalt umgänge.

Vart efter tiden går och han blir äldre så undrar omgivningen varför han inte pratar. Vi
var inte oroliga för talet. Hans systrar hade varit sena med att börja prata och när de
satte igång så var det inget fel.
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Däremot undrade man över allt annat. Varför han sov så många timmar om dygnet,
varför han vägrar att ta på sig mer kläder när det blir kallare ute. Han slet av sig
vantar, mössa, jacka och ville fortsätta vara sommarklädd i kylan (2 år). Eller på våren
när det är varmt och vinterkläderna skulle vara på, fast svetten lackade om honom,
all avklädning gav aggressiva utbrott, som slutade med hysterisk gråtattack. Hur
förklarar man att man måste klä sig efter vädret och årstid, inte efter vad man är van
vid. Han har fortfarande svårt för årstidsförändringarna.

Hans reaktioner på paket, att få riva av papperet, slita upp kartongen men innehållet i
kartongen ger inte samma glada ansiktsuttryck som förarbetet. Leksakerna får stå,
papper och kartonger var mer roligt (1-5 år). Att röra lätt och mjukt vid kinden
gjorde att han gick sin väg (1-ca 5 år), men att få rulla runt och brottas med äldre
barn och vuxna gav skratt (gäller än).

Att slita tag i främmande människor som förstörde öppningsritualerna vid de
automatiska dörrarna i köpcentret var ett beteende han utvecklade i treårsåldern. Det
beteende försvann efter något år. Men då började ett nytt, att se efter hur nära man
kunde gå innan dörrarna öppnades och från vilket håll man kunde komma närmast
innan de öppnades. Även detta beteende är borta idag.

Att lyssna på sagor var oerhört trist, men att sitta framför teven och se samma
tecknade videofilm gång på gång var roligt. Videofilmerna är fortfarande mer
intressanta än högläsning. Men idag, att få sitta bredvid och läsa samma text som
man högläser går bra. Då orkar han vara med.

Att få fel sorts bestick ger ilskna utbrott. Att bli placerad på fel plats vid matbordet
ger ilskna utbrott. Viss sorts mat äts inte, det är totalvägran och hysterisk gråt. Men
ingen förklaring till varför det inte går att äta potatisen om såsen hamnade på. Alla
ritualer: allt skulle och ska fortfarande till en viss del göras på samma sätt. Om någon
försöker ändra på ordningen så blir det ledsamt, han gråter och kan inte förklara
varför det är fel.

Vi har bearbetat det här beteendet att gråta så fort något inte går som han vill. Det är
nödvändigt att stoppa det beteendet, för ju äldre han blir desto mer ifrågasätter
omgivningen hans gråtande när något går honom emot. Idag klarar han av när någon
gör fel i hans tycke. Han får inte ett ilsket utbrott, eller gråtattack då, utan han bara
ändrar det som blev fel i hans uppfattning av hur saker och ting ska vara.
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Vår sons verbalitet är på samma nivå som ett tre-fyra år gammalt barn, han är idag 7
år. Hans ordförråd är större, men han kan inte använda orden riktigt än. Hans
förståelse av språket är också runt fyraåringens språkförståelse. Detta innebär att man
måste hela tiden tänka på hur man pratar med honom. Det går inte att ge långa
förklaringar och utlägg över hur saker och ting är ordnat. Det förstår han inte.

Under det sista året har hans utveckling ur ett språkligt perspektiv rusat framåt. När
assistenten och talpedagogen började språkutvecklingsarbetet så pratade han inte mer
än i tvåordsmeningar. Idag kan han berätta vad han har gjort med lite hjälp och stöd.
Han kan tala om vad han vill ha hjälp med och han kan vara med i enklare
fantasilekar, där strukturen är någorlunda fast.

De autistiska dragen han har kommer fram och är tydligast när han råkar i en
situation där han inte vet hur han ska bete sig. Paniken kommer till exempel när en bil
inte startar som den ska, och han är med i bilen. Oförutsedda händelser tar fram
hans gamla beteende. Om det har hänt något som han inte klarar av, eller något han
mått dåligt av går han och lägger sig för att sova direkt när han kommer hem. Då är
det bara att låta honom sova. Skulle vi inte tillåta det så blir han socialt onåbar och
skärmar av sig från omgivningen totalt.

Hans syskon ser inte honom som ovanlig eller annorlunda. De har vant sig vid hans
sätt att prata och vara. Han är ett lydigt objekt i deras lekar, det beror på att det är
enklare för honom att göra som syskonen vill, eftersom han själv har problem med
att fantisera. Eftersom han har två äldre systrar så har de lekt skola med varandra och
med honom under årens lopp. Det har gjort att han lärde sig räkna först och sedan
läsa. Jag fick uppleva hur han knäckte läskoden och kom på tekniken hur man läser.
Han läser tekniskt sätt mycket bra, men han förstår inte allt han läser.
Diagnosen som sådan kommer förmodligen att ändras med hans ökade ålder.

De här ovan beskrivna beteendena är en del beteenden som kan ses hos barn med
drag av autism. De kan få panikattacker för något, de är ritualbundna, de har svårt att
inse årstider och med det ändra sina klädvanor. Att lyssna på sagor är svårt, men att
se en videofilm kan vara mer uppskattat. Att inte kunna tala om för sin omgivning
vad man vill, eller svara på frågor kan också vara en svårighet för barn med drag av
autism. Barnen kan vara svåra att trösta när de blir ledsna eller rädda.

Det finns säkert fler drag hos andra barn än de jag har beskrivit hos vår son. För
autismspektrat är brett och oerhört svårt för lekmän att verkligen avgöra vad som
kan vara autistiskt drag eller vad som är en utvecklingsfas hos barnet. Beteenden
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som finns hela tiden, som kan ändras i styrka, men inte försvinner helt efter en tid
kan vara en ledtråd. Men det är läkare, psykologer som är kunniga i hur man
diagnostiserar autism som ska göra diagnos, ingen annan.

Som avslutning vill jag citera logoped Ulrika Aspeflo-Berglund, Barn-habcenter
Nord, Stockholm:

Att arbeta med barn med autism är som att dansa

• Närhet – avvägning av närheten
• Uppmärksamhet på vad man gör
• Koncentration
• Känsla
• Turtagning

Om du dansar med någon som är nybörjare beror det väldigt mycket på dig hur
dansen blir. Det underlättar om ni är inställda på samma dans när ni startar.
Om du inte är så bra på att dansa riskerar du att sällan bli uppbjuden. Alla kan bli
bättre på att dansa om man får öva mycket med en entusiastisk och tålmodig partner.

Diskussion och slutsatser

När man läser om ett utvecklingshandikapp som autism, ställer man andra frågor
också. Det blir funderingar om vad som orsakar handikappet, hur man diagnostiserar
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autism? Vad innebär autism för barnet? Hur hjälper man ett barn med autism? Syns
handikappet på barnet eller är det dolt?

Christopher Gillberg skriver i sin bok: Mycket mer pekar idag emellertid på att det
kognitiva, förståndsmässiga, handikappet vid autism är det primära. För detta
talar bland annat det förhållandet att de kognitiva störningarna kvarstår i vuxen
ålder även i sådana fall där både kontaktförmåga och beteende har förbättrats.
(1994, s 50)

Socialt isolerade, avskärmade, sitter i glasbur, inne i sig själva, alla är uttryck som är
vanliga vid begreppet autism. Men det stämmer inte riktigt. De människor som har
fått autism, har ett handikapp, ett livslångt handikapp med olika svårigheter i olika
grader. Ingen autistisk person är den andra lik, men alla har de problem i
kontaktförmågan och med sina beteenden. De sitter absolut inte i någon glasbur och
väntar på att få komma ut. Detta är en myt som måste arbetas bort överallt i vårt
samhälle. Det finns för många som än idag tror att autism går att bota.

Vad tänker autistiska människor?

Efter att ha fått vara på träningsskolan och mött barnen där, har jag verkligen förstått
att de här barnen vill ha kontakt med andra människor. Men de vet inte hur de ska ta
kontakt eller hur en mänsklig kontakt skapas. De vet inte vad relationer är och hur de
skapas. De kan inte ha ett socialt umgänge på det sättet som du och jag är vana vid.
Deras sociala kontakt är i undervisningen, i bara att man finns närvarande, som ett
yttre komplement vid behov. Men de tycker om att få uppmärksamhet precis som vi
övriga.

Deras världsbild skiljer sig antagligen från vår. När vi säger att människor med autism
har en annorlunda kognitiv profil, menar vi egentligen att deras hjärna behandlar
information på ett avvikande sätt. De hör, ser och känner, men deras hjärna handskas
med denna information på ett annorlunda sätt. (Peeters, 1998)

Eftersom deras hjärna verkar bearbeta information på ett annat sätt än vad vi är vana
vid så upplever vi dem annorlunda och konstiga. Men för sin egen skull måste deras
beteende var rätt och riktigt. Det stämmer ju med hur de uppfattar sin världsbild.
Barn som har drag av autism, som inte är så hårt drabbade som infantilt autistiska
barn, de måste ha många funderingar över hur saker och ting fungerar. Kan det vara
så att de ser saker tvådimensionellt istället för tredimensionellt? Kan det vara så att de
saknar djupseendet så att de får problem när de är utomhus? Att detta gör så att hus,
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bilar, människor med mera plötsligt dyker upp i deras synfält och på så vis skapar en
rädsla för nya miljöer?  Detta är outredda frågor och Gunilla Gerland beskriver
liknande problemställningar i sin självbiografiska bok En riktig människa. Hon
beskriver hur hon upplevde att hon fick liksom gå till ögonen och hämta synen,
synintrycken kom inte till henne. Att allt hon såg var som kulisser.

Eller är det kanske så att allt verkar så långt borta, att de saknar närseende vilket gör
att avståndsbedömningen blir fel. Allt det här är bara funderingar om hur de upplever
sin omgivning. Det är inte bara synen som kan vara avvikande utan all taktil
perception kan vara annorlunda i förhållande till det normala.

Hörseln verkar ställa till en hel del problem också. Inte för att de skulle ha sämre
hörsel än andra, utan för att hörselintrycken är annorlunda eller tolkningen av det de
hör. På en av föreläsningarna fick vi höra en ung man berätta att sidbläddrandet, byta
sida i bok/tidning, gav så starka hörselintryck att han inte kunde uppfatta något annat
med hörseln. Det gav honom problem i skolan och på andra ställen där människor
satt och bläddrade.

Men om det är på det sättet så är det inte så konstigt att de här barnen avskyr nya
miljöer och omgivningar. Människor och djur måste vara väldigt konstiga figurer i
deras ögon.

De här barnens känsel är också annorlunda, de verkar vara väldigt känsliga för lätta
beröringar, medan hårda tag är bättre. Det kanske beror på att deras muskelnervers
impulser är annorlunda. De barn jag har träffat som hör till gruppen högfungerande
gillar bäst när det är hårda kramar, och rejäla handgrepp om deras händer, handleder.
Att försöka med lättare var lika med att de drog sig undan.

En annan sak som jag har märkt är att de gärna upprepar sig själva, det verkar som
om de inte litar på att svaret de fått blir likadant nästa gång de ställer frågan.
Det här är ett repetitivt beteende som också hör till autismsymtomen. Man upprepar
sig själv som ett sätt att kontrollera att allt är som det ska. Det verkar också som om
man ska bekräfta deras upprepningar. Ett sätt att stilla oron för något nytt och
skrämmande. Ekotal12 nämns i litteraturen jag läste inför det här arbetet.

Kommunikationen med autistiska

                                                                
12 Ekotal: den som har autism upprepar ord/meningar som han/hon har hört
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Jag blev överraskad av en pojke vid ett tillfälle på autismenheten, pojken ifråga ville
inte ha med mig att göra i vanliga fall. Jag fick vara på avdelningen men hålla mig på
avstånd från honom. Han tog aldrig ögonkontakt med mig, men han tittade på mig när
han avgjorde att jag inte kunde se det. En morgon hade mamman skrivit ett
meddelande i kontaktboken. Detta meddelande ville han höra om och om igen, och
nu kom jag till bra användning, jag kunde läsa meddelandet för honom, han kunde
berätta meddelandet för mig, och jag fick ha en kort verbal, nära kontakt med
honom. Vid detta tillfälle var jag lika accepterad som övrig personal, och detta för
att jag kunde ge honom det han ville ha just då av en annan människa.

I kommunikationen är det viktigt att vara tydlig. Att ha ett enkelt konkret språk som
gör att missuppfattningar undviks. Alla barn med autism gillar inte att man är verbal i
kontakten med dem. De föredrar kanske kommunikation genom bilder eller text. När
man vill instruera eller informera får man göra det på barnets villkor. Jag som inte har
autism rättar mig efter den som har autism i vår kommunikation med varandra. Om
man gör det så går det att få till en kommunikation där även den som har autism blir
delaktig. Kanske det till slut även är den som tar initiativet till att kommunicera med
andra.

Jag vet sedan tidigare hur svårt de här barnen har med andra människor och kontakt
med dessa. De har ofta svårt att acceptera nya människor i sin nära direkta
omgivning. Min erfarenhet från vår sons beteende med andra vuxna, har varit att
vuxna är till för att tillfredsställa hans direkta behov, och har inte den vuxne gjort det,
så har han inte gått till den personen igen på lång tid. Vår son lärde sig aldrig
personalens namn på dagis, förrän han fick en assistent som arbetade med detta.

Under praktiken och från föreläsningarna fick jag veta att arbetet med sin egen
identitet och andras, är ett viktigt inslag i den dagliga träningen av autistiska barn. Ju
svagare ”jag”-uppfattning de har desto mer tid måste ägnas åt detta. Kan de inte inse
att jag är jag och inte någon annan, är det svårt för dem att identifiera sig själva i en
grupp av människor. De behöver även träning i att du är du. Denna identitetsövning
bör nog vara helt klar innan man ens försöker med gruppaktiviteter.

Arbeta med autistiska barn

I arbetet med autistiska barn är förberedelser a och o. Ändringar går att göra, men de
måste förberedas. Förberedelserna är viktiga i det avseendet att de skapar en
trygghet och en ram som är viktig. I den ramen kan ändringar ske utan större
problem om man bara tar tid till att förklara varför ändringen sker. Struktur och
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organisation som är tydlig och rättvis är nödvändigt. För barn med autism är rättvisa
viktigt och de följer regler som är tydliga mycket bra. De talar om när andra inte gör
det, men själva har de svårt att veta om och när de missar en överenskommen regel.
Det är inte bara i klassrummet kunskaperna tränas utan barnen behöver även träna
sina kunskaper i andra miljöer och situationer. Som lärare bör man ha detta i åtanke
när man arbetar med autistiska barn.

Personligt schema är något som verkligen fungerar. Barnen som jag besökte visste
direkt vad de skulle göra och med vem. De verkade även ha förstått att när de kom
till arbetsplatsen så skulle arbetet hålla på tills det var slut. Även här var det förberett
med materialet framme på deras respektive plats.  Det jag var mest förundrad över
hos autismenheten var att samtliga hade eget arbete och kunde genomföra det utan
problem. När arbetet var klart gick man till sin handledare och sedan till schemat för
att se vad som var nästa aktivitet. Personliga scheman ingår i TEACCH-programmet.
(Wing 1996, Waclaw 1999, Peeters 1998, föreläsningarna, praktiken)

Det visar hur viktigt personligt schema är, för de här barnen är fri tid, eller väntetid
något som är oerhört svårt. De vill verkligen ha något att göra hela tiden. Att vara
sysslolös och behöva vänta verkar vara oerhört svårt. Om man inte vet vad man ska
göra så verkar det som om de dåliga beteendena kommer fram, eller så blir det kaos
hos barnet. Jag kan tänka mig att högfungerande barn också har beteenden som
försvinner om de inte har så kallad dötid, fritid utan att veta vad de ska göra.
Att ge tydliga personliga scheman som man kan se både framåt och bakåt i, är viktigt.
Dels för att barnet skall få möjlighet att gå tillbaka i tiden med hjälp av schemat, men
även för barnets vårdare är det nödvändigt.

Kontakt är något som de också vill ha, fast de oftast inte vet hur de ska skapa
kontakten. Kontakttagandet kan bli en knuff. För hur tar man kontakt, när man inte
vet vad den andre personen kan ta sig för? En knuff för att tala om att här är jag och
jag kan försvara mig, låter logiskt med tanke på hur utsatt man skulle vara om man
inte hade ord att meddela sig med. Att ta kontakt med andra människor är också
något som alla autistiska behöver lära sig. Hur man gör, hur man vet om man är
välkommen eller inte. Vad man kan prata om, och så vidare.

Även i kontakttagandet behöver en del av de här barnen regler för hur de själva ska
bete sig. En del kan inte det här med persongränser, det vill säga vilket avstånd som
är bäst att ha när man pratar med en annan människa. Andra har problem med
röstvolymen. De pratar alldeles för högt och inser inte att de gör det. Att man inte
rör vid andra människor hur som helst. Ja det finns massor att lära barnen i sociala
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regler för att öka deras kunskaper om hur man är i umgänget. Men det är lika viktigt
att acceptera när barnet behöver gå ifrån för att få lugn och ro. Det är spilld energi att
bli arg på de här barnen när de gör något. Acceptera och fundera först själv över vad
som kunde orsaka barnets beteende, fråga sedan barnet vad som utlöste dess
beteende.

Slutsats

Min slutsats är att människor med autism har särpräglad taktil perception, problem
med att förstå språket, främst det verbala. Fysisk kontakt bör ske på deras villkor,
det kan annars bli problematiskt. De måste också lära sig vad som är tillåtet i fysisk
kontakt med andra människor. De behöver tid för att ta till sig information och
förändringar. Att visualisera mera är bättre för samtliga inblandade, och att ta det
lugnt, tiden är din kompis i umgänget med autistiska, de behöver tid till att bearbeta
alla intryck de får. Ger du tiden till det så minskar risken för missförstånd. Deras
språkliga förmåga är också alltid under din, även om de korrigerar dig grammatiskt.

De ser inte helhet och sammanhang lika lätt som andra människor. De har svårt att
generalisera kunskap till flera andra områden än just det inlärda. De har ofta ett
avvikande socialt beteende, vilket gör att många kan ha svårt att acceptera deras sätt.
Det avvikande beteendet behöver inte vara så grovt. Det räcker ju med att sättet att
prata på avviker för att andra ska reagera.

De behöver hjälp att organisera och strukturera sin tillvaro. Personligt schema är en
stor hjälp för samtliga inblandade. Den som inte har autism är den som måste tänka
på vad som sägs, hur det sägs och vad man vill att den som har autism ska göra. Att
använda sig av TEACCH-programmet är en fördel i umgänget med autistiska
människor. Uppfyll alltid de fem punkterna: vad, var, hur mycket, hur länge, vad
göra sedan. Det minskar oron över vad som skall hända för den som har autism.
Även i social berättelse ska de fem punkterna finnas med.
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