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Barn och elever med ojämna förmågor

Anna Sjölund Autismpedagogik.se

Kompassmodellen

Vad ligger bakom de ojämna förmågorna?

Identifiera ojämna funktionsförmågor

”Det är en lyx att bli förstådd”
- Anna PG
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Förståelseövning
• Försök föreställa dig att man monterade in en
högtalare mellan alla dina sinnesintryckingångar
och din hjärna. Att du tog emot alla syn-, hörsel-,
känsel-, lukt-smakintryck etc. mycket starkare.
• Hur tror du att en dag i förskolan/skolan skulle
kännas?
• Vilka anpassningar skulle du vilja att man gjorde?

Ofta ser vi bara ett beteende. Men varför gör han si eller så? Är beteendet ett
uttryck för att hon inte förstått sammanhanget? Är några moment i situationen för
svårhanterliga? Vilka krav ställer situationen på barnets funktionsförmågor?
Vi kan inte lösa problem vi inte förstår.
Vi behöver hitta de bakomliggande orsakerna till beteendet.
Vi behöver göra en djupdykning under ytan.

Identifiera och förankra styrkor!
1.
Kartlägg
styrkor och
ojämna
förmågor.
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Anpassa miljö

Se över möblering
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Förvarna om förändringar

Tryggsäcken

Identifiera vilka krav som ställs
på barnets ojämna förmågor i
situationen

2.
Se över vilka krav
situationen ställer
på barnets ojämna
förmågor.

Svårt att bearbeta och förstå muntliga instruktioner
Svårt att uttrycka vad han eller hon vill samt att be om
hjälp
Svårt att förstå i vilken ordning något ska göras
Svårt att komma ihåg vad han eller hon ska göra
Svårt att hantera lukter och känselintryck
Svårt att avgöra hur mycket styrka som behövs till en
uppgift
Svårt att vänta, vill att någon ska komma NU

Varför blir
situationen svår
för Viktor?
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Ta reda på barnets perspektiv

Inhämta personens perspektiv

2.
Ta reda på barnets
perspektiv av vad
som upplevs som
svårhanterligt.

Introduktion till att arbeta med
bildstöd

Gratis bildstödsmaterial

https://www.youtube.com/watch?v=HLEeH2PSfOc

https://www.youtube.com/watch?v=UbjTfXfg4as

tinaw produktion AB – Faluvägen 62, SE-784 73 Borlänge, SWEDEN

Landstinget Uppsala län

7

2017-03-28

Bildschema

Kommunicera med skattningsskala

https://www.youtube.com/watch?v=Tueke9DB5UU

https://www.youtube.com/watch?v=n_5lntGkdcI

Center för kommunikativt och kognitivt stöd

Landstinget Uppsala län

Ritprat

Introduktion till seriesamtal
https://www.youtube.com/watch?v=bp3E5b2AfEw

Ritprat
Ett sätt att visualisera situationer.
Kan också visa på ett bra sätt hur andra personer
upplever en situation och skapa förståelse för
andra människors perspektiv.
Vad var det som hände?
Vad skulle du kunna göra istället?
Hur känns det?
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Ritprat med barn som inte kan läsa

Hjälpfrågor

•
•
•

Appen Ritprat

Vad tror du Olle kände
då?
Vad kände du då?
Vad tror du att de andra
kände?
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Appen Ritprat

Appen Ritprat − hur gör man?
https://www.youtube.com/watch?v=f6EMYZRlVNc

Så här jobbar vi med appen ritprat på
vår förskola
https://www.youtube.com/watch?v=V1NHX5ac_04

Lövgrodans förskola

Landstinget Uppsala län

Sociala berättelser
• Ge ökad social förståelse för en specifik
situation.
• Ska svara på frågorna: Vad är det som händer
och Varför händer det.
• Ge en ledtråd om vad man kan göra i
situationen.

Sociala berättelser kompenserar för bristande
sammanhangsförståelse och består av tre
grundläggande meningstyper:
• Beskrivande (berättande och förklarande)
• Perspektiva (beskriver barnets och andra personers
tankar, känslor och upplevelser)
• Direktiva (förtydligar hur barnet kan
agera i situationen)
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Hur kan vi arbeta med bildstöd i vår
förskola/skola?

Skapa en kommunikativ miljö

Färgkodning

•
•
•
•
•
•

Orienteringstavlor/kartor
Bilder på vem som finns var
Uppmärkning av vad som finns var
Färgsystem - färgkodade scheman
Rasthyllor/rastpåsar/rastlistor
Visualisera vad som är okej var (ex lugn resp. livlig
aktivitet)
• Visualisera vad som ska hända var, hur länge etc.

11

2017-03-28

Vad? Hur? Vilken ordning?
https://www.youtube.com/watch?v=7OUjiYuP2M0

Shorts
Tunna byxor
T-shirt el.Linne
Sandaler eller
gympaskor
Långbyxor (Jeans)
Långärmad t-shirt
Strumpor/skor
Tunn jacka

Långbyxor
Långärmad tröja
Strumpor/Stövlar
Mössa / vantar
Jacka

Center för kommunikativt och kognitivt stöd

Tid - Hur länge?

Långkalsonger eller strumpbyxor
Långbyxor
Långärmad tröja
Stickad- eller fleecetröja
Strumpor
Vinter kängor
Tjock jacka
Mössa/Vantar

Hur blir det utan stöd och
anpassningar…

https://www.youtube.com/watch?v=1OAE3Ollkxc

Center för kommunikativt och kognitivt stöd

Stress och stressorer
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Att förstå vilken funktion beteendet har….

Det vi ser…..

Med
mindre ansträngning finns
mer kraft kvar för
utveckling.
-Tina Wiman

Att förstå orsaken bakom det vi
ser….

Tänk på att särskilt barn − vad vill du
packa ner i hans/hennes tryggsäck?

Alla barn behöver en egen
tryggsäck!
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Föräldrasamverkan
Glöm inte att bekräfta att du förstår vilka utmaningar familjen står inför, till
exempel kämpiga mornar.
Att känna sig förstådd är viktigt både för barnet och föräldrarna. Att visa
förståelse är som att gjuta olja på vågorna − det mildrar och lättar.
Förståelse kan ses som förälderns flytväst, vara det som gör att han/hon orkar
hålla sig flytande i en utmanande vardag.

Försök att ställa dig i förälderns
skor och förstå förälderns
perspektiv.

Tips

Använd kontaktboken, helst med bildstöd.
Gör ett system som symboliserar barnets dagsform i
kontaktboken.
Använd till exempel grön, gul och röd färg.
Grönt = barnet har sovit bra och allt har flutit på
under morgonen
Gult = lite ansträngande, barnet har exempelvis inte
fått i sig tillräckligt med frukost
Rött = kaosartad morgon, barnet har sovit dåligt, inte
fått i sig frukost, påklädningen har varit oerhört
ansträngande.

Alla checklistor till Kompassmodellen finns att ladda
ned gratis på autismpedagogik.se.
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