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Elever med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar

Anna Sjölund, Autismpedagogik AB

Annorlunda operativsystem

Annorlunda operativsystem
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Överbelastning

Informationsöverbelastning

Intrycksöverbelastning

Känsel (taktil perception)
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Hur vi skapar vår
sammanhangsförståelse…
”Helikopterperspektiv”

”Detaljperspektiv”

Konsekvenser
■ Stines exempel
■ Dinosaurien
■ Den gråhåriga tanten
■ Tar in omvärlden fragmentariskt
■ Långsam informationsbearbetning
■ Sammanhangskedjan går ofta inte ihop…
■ Processa ljud, rörelser, kroppsspråk samtidigt svårt (Ju fler
som deltar – desto svårare)

■ ”Människor är det svåraste som finns att förstå sig på…

SJ Experter…

Mentalisering – att förstå andra inifrån och sig
själv utifrån
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Konsekvenser

Vanliga svårigheter
 Hur svarar man i telefon?

 Svårt att förstå ”oskrivna regler”
 Svårt att förstå ”andras arbetsrevir”
(exempel handduken &handväskan)

 Exempel- ”Vad gjorde du i helgen…
 Tisdagsfeedback…

Relationscirklar

Konsekvenser

•

Journalist – reporter

•

Skriva under

•

Magsjuka

•

Svårt att avkoda en fråga och dess innebörd

•

Behöva förklara något med alla detaljer-om
processen avbryts – börja om från början

 Hur ofta ska man hälsa och hur?
 Vad säger man till vem?
 Hur nära kan man vara på olika nivåer?
 I vilken ”relationscirkel” gör man vad?

Bokstavlig tolkning

Exekutiva funktioner
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Konsekvenser…

 Svårt att lyssna på någon och samtidigt tänka ut eget svar
(hålla kvar i arbetsminnet).
 Hink kontra espressokopp
 Processa och minnas talad info – jämför med egen
processtid vid annat språk…

Kommunikationskrockar

Att koppla ihop tanke och
tal..
”Om jag skulle konversera så krävde det så mycket energi att jag
behövde sitta stilla vid ett bord och inte koncentrera mig på
något annat samtidigt.

Konversationen innehöll inte bara att koppla ihop sladdarna
mellan tanke och tal och hålla i kopplingen, utan också att
räkna ut när jag skulle tala och när jag skulle tala igen.
Jag var tvungen att aktivt omtolka det jag hörde så att jag förstod
det och inte skulle verka trög” /Gunilla Gerland, ”En riktig människa”

Vad kan boendestödjaren tänkas tänka…

■ Vad krävs för att kunna besvara frågan:
”Vad behöver du hjälp med?”
-

Förmåga att se helhet och sammanhang

-

Förmåga att planera och organisera

-

Förmåga att prioritera

-

Förmåga att kommunicera

Vad kan Stina tänkas tänka…

Varje gång kommer olika personer hem till
mig och frågar vad jag vill ha hjälp med,
det är svårt att svara på direkt.
Jag tackar nej - det är lättast!

Vill ”Stina” egentligen ha boendestöd?
Varje gång vi kommer hem till henne frågar
vi ju vad hon vill ha hjälp med, hon svarar
alltid att hon inte behöver någon hjälp.

Minne

• Nedsatt förmåga att komma ihåg

det man ska göra - prospektivt minne

• Nedsatt förmåga att komma ihåg det man har gjort – retrospektivt minne
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Affektreglering

Förstå hur personen förstår
■ Personer som har en annorlunda kognition upplever ofta det
som sker just annorlunda.
■ För att hjälpa personer med särskilda behov krävs förståelse
av det annorlunda sättet att uppleva omvärlden på
■ Ta reda på hur personen själv upplever och förstår
situationen innan du drar några slutsatser om personens
agerande.

Att förstå vilken funktion
beteendet har….

Exempel:Lisa
■ Lisa stimmar ofta. När Lisa är trött kan inte hennes hjärna
samordna det som sker omkring henne. Personalens prat blir
till en obegriplig ordgröt. Alla sinnesintryck blandas ihop. Hon
blir både informationsöverbelastad och intrycksöverbelastad.
■ Lisa stimmar när det som sker omkring henne leder till
känslor som överväldigar henne. Det är ett sätt för henne att
skapa självkontroll, en så kallad coping-strategi.

Det vi ser…..

■ Lisa har inga problem med att hon stimmar. Lisas
personalgrupp tycker att Lisas viftningar är ett problem.
■ De bestämmer sig för att de ska träna bort dem. De tar inte
reda på vilken funktion beteendet har för Lisa.

Att förstå orsaken bakom det
vi ser….

Varför duschar han inte?
–
–
–
–
–
–
–
–

Hur känns en skoldag?

Annorlunda perception- gör det ont att duscha?
Central koherens- hur uppfattar han situationen?
Exekutiva funktioner - vet han hur man gör?
Mentalisering - vet han hur andra uppfattar honom när han
inte duschar?
Pedagogisk fråga- vet han vad konsekvenserna kan bli?
Materiell fråga- har han förutsättningarna för att duscha?
Psykiatrisk fråga - har han för mycket tvångshandlingar för
att kunna duscha?
Mening/motivation - vet han vilka ”vinster” duschande
medför?
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Utvärdera

- När något inte funkar är det något som är fel.

■ Vad var det personen inte kunde, men som situationen
krävde?
■ Utvärdering och kartläggning är ett sätt att ta reda på vilka
verktyg som behövs för förändring.
■ Ett bra kartläggningsverktyg för en persons förmågor och
egenskaper letar efter förmågor och egenskaper du kan
anpassa din insats efter.
■ För att bygga ett personcentrerat stöd behöver vi kartlägga
personens individuella funktionsprofil.

Kommunikation

Sinnesintryck och motorik
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Tidsuppfattning

Bristande flexibilitet

Uppmärksamhet

Planera och organisera
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Impulsivitet/aktivitet

5 funktionsminus + X anpassingsplus = tillgänglig skoledag
Låt stå!

Du ska här med stöd av Kalles funktionsminus räkna ut vilka anpassningsplus han behöver för
experimentet
Kalle har följande funktionsminus:

Svårt att ställa frågor för att få mer information kommunikation/information)
Svårt att planera och organisera eget arbete (planering/organisation)
Svårt att komma ihåg muntliga instruktioner (arbetsminne)
Svårt att sortera bort bakgrundsljud (sinnesintryck)
Svårt att beräkna hur lång tid uppgifter tar (tidsuppfattning)

Vilka anpassningsplus behöver du använda för att ekvationen ska gå ihop?
Vad behöver du anpassa för att lärandesituationen och lärandemiljön blir tillgänglig för Kalle?

Identifiera det som fungerar
med lösningsinriktad pedagogik
■ Identifiera vilka aktiviteter som fungerar bra.
■ Identifiera vad man bör göra mer av.
■ Vilka aktiviteter fungerar bra/bättre för X?
■ Vilka delar av en aktivitet fungerar bra/bättre för X?
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Utvärdera meningsfull aktivitet

Utvärdera med Samtalsmatta

■ Kartlägg situationer där du bedömer att personen upplever
meningsfullhet.
■ Titta efter ett leende eller ett skratt, en aktivitet som tydligt
skapar mening.
.

Utvärdera med skalor

Utvärdera med
påståendeformulär
■ I påståendeformulär skriver man ned påståenden och låter
personen ringa in det som stämmer.

■ Att använda exempelvis skalan 0-10 kan hjälpa personen att uttrycka
hur meningsfullt hen upplever att något är.
■ Skalor behöver individanpassas. För någon med större svårigheter är
gladgubbe och ledsengubbe, eller upptumme och nedtumme ofta mer
begripliga än siffror.
■ För några kan det vara mer motiverande att använda en annan skala,
till exempel AIK-Hammarby (Det laget man tycker är bäst respektive
sämst).

Kartläggning - situationsanalys
■ Var överstiger situationens krav personens
hanteringsförmåga? (Kommunikativt? Exekutivt?
Perceptuellt? Annat?)
■ Vad är, sett ur ett helhets- och livsperspektiv, viktigt att
kravanpassa och vad vill personen själv träna på för att
kunna kunna hantera situationen?
■ Hur behöver vi anpassa miljön, vårt bemötande, vårt sätt att
kommunicera utifrån situationens överkrav på personens
hanteringsförmåga?
■ Vilket stöd, struktur, hjälpmedel eller strategi skulle kunna
kompensera för personens svårigheter i den aktuella
situationen?
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Vad är den bakomliggande orsaken
till sömnproblematiken?
■ Perceptuella faktorer? (Ljud, syn, hörselintryck…)
■ Sociala/kommunikativa faktorer (att inte förstå hur man
uppfattats i en social situation, ”ligga och spela om filmen”)
■ Exekutiva faktorer (inte ha koll på sin morgondag, fundera på vad
man måste komma ihåg, sakna tidsuppfattning, ha svårt att
avsluta en aktivitet, skifta mellan aktiviteter, komma igång med
nästa, organisera sina ”nattrutiner”)

Sömn
Hjälp att
avsluta
aktivitet innan
sänggående?

Ljudisolering?
(Möblera om?)

Mörkläggningsgardiner?

Tyngdtäcke ?
Antecknings
block på
sängbordet?

Matinköp

Medicin?

Vad kan hjälpa vid svårigheter
vid matinköp?
Självscanning?
Liten
butik?
Ica-kort el
dyl?

Mat och ätande…

Internethandla

Orienteringskarta
över butiken?

Vad är den bakomliggande orsaken
till problemen i mat och ätande?
■ Perceptuella faktorer ( konsistens, smak, lukt,
känselintryck, känna av hunger och
mättnadskänslor)
■ Sociala/kommunikativa faktorer (överkrav på
att samtidigt vara social och kommunikativ)
■ Exekutiva faktorer ( kunna avsluta aktivitet och
gå till mat, kunna organisera eget matlagande
etc…)
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Hygien

Borsta tänderna

”När jag var liten sa min mamma att om jag duschade & luktade gott skulle jag
få vänner. Nu är jag 42 år och har fortfarande inte fått några vänner- därför har jag
slutat att duscha”/anonym man med AS

Stressreducerande strategier känselintryck

Stressreducerande strategier synintryck

■ Solglasögon

•
•
•
•

■ Keps

Badkar
Skruva av munstycket på duschen
Klippa bort skavande tvättrådslappar
Bekväma kläder

Stressreducerande hjälpmedel
och strategier för hörselintryck

■ Tröjor med huvor
■ Böcker, tidningar
■ ”Blunda ”

Kroppssinne.
■ Svårt att känna var kroppen börjar och slutar.
■ Tyngdtäcken, tyngdvästar, och tyngdkragar hjälper till att känna kroppens
gränser och lugnar oroliga sinnen.

■

ER- hörselskydd (www.bellman.se)

■

Öronproppar

■

Hörselkåpor

■

Lyssna på musik för att stänga ute ljud

■

Ljudisolering (bostadsanpassning)
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Överblick…

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

Att göra listor… kom ihåg paranteser…

F.O.F.A (Find One Find All)
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Tydliggörande pedagogik

Begriplighet -

det som händer ska göras begripligt, strukturerat och gå att
förutse.

■ För att göra det som sker omkring personen begripligt
behöver du behärska en mängd olika begriplighetsverktyg.
■ Olika personer behöver olika verktyg.

Dit-i-tid

Varför-verktyg
■ Kalle förstår inte varför han ska gå till tandläkaren. Han har
ju inte ont i tänderna.
■ Eva förstår inte varför hon ska tvätta sina kläder. Det är ju
inga smutsfläckar på dem.
■ Både Kalle och Eva behöver ”varför-stöd”.
■ Kalle har svårt att läsa längre stycken, hans personal ritpratar
med Kalle.
■ Eva kan läsa längre texter. Evas personal skriver sociala
berättelser till henne.

Att vara en
sammanhangsförklarare
■

Samira förstår inte varför personalen inte hjälper henne direkt när hon talar
om att hon behöver hjälp.

■

När Samira går till Eva. sitter Eva och pratar med en av Samiras kollegor. Eva
är upptagen med att ge stöd till någon annan när Samira rusar in och vill ha
hjälp.

■

Att Samira i stunden ska kunna räkna ut att Eva är upptagen med att hjälpa
någon annan och att hon därför inte kan hjälpa Samira direkt kräver att
Samira har en god föreställningsförmåga och förmåga att själv skapa
sammanhangsförståelse.

■

Eva sammanhangsförklarar: ”Just nu är jag redan upptagen med att hjälpa
Lisa. Jag kan hjälpa dig att fylla i blanketten du vill ha hjälp med klockan ett,
när jag är färdig med att hjälpa Lisa.”

■

Eva sätter ord på det Samira inte kan räkna ut själv i stunden. Genom att
sammanhangsförklara gör hon det som sker begripligt i stunden. Hon ger
också en tydlig instruktion för när hon kan hjälpa Samira.

Aktivitetsschema

■

Schemats funktion är att på förhand veta vad som ska hända, och kunna lita på
det. Det bör ha olika aktiviteter, så att flexibilitet och förändring är möjligt i trygg
form.

■

Beroende på funktionsnivå behöver längden på aktivitetsschemat anpassas.
För en del är ett schema över hela dagen bra. För andra är halva dagen
tillräckligt. En del klarar enbart ett par bilder i taget, ”först-sedan”. ’

■

Scheman bör innehålla tid för valfria aktiviteter, det kan göra valen mer
meningsfulla. En välja-tavla är ett bra komplement till aktivitetsschemat.
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Hur göra-listor
En visuell arbetsordning/hur-göra-lista i bilder och/eller text i vilken ordning man
gör och hur man gör de olika momenten i aktiviteten gör det begripligt.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Lägg fram rena kläder (strumpor, trosor, BH, tröja och jeans) på stolen i badrummet
Ta av kläderna du har på dig – lägg dem i smutskorgen
Ställ dig under duschen och duscha av dig så att hela kroppen och håret blir vått.
Ta fram schampoflaskan. Häll ut en klick schampo i handflatan.
Smörj in hela håret med schampo.
Ta fram tvålflaskan. Häll ut en klick tvål i handflatan.
Smörj in armarna med tvål.
Häll ut en ny klick tvål i handflatan och smörj in armhålorna med tvål.
Häll ut en ny klick tvål i handflatan och smörj in benen och fötterna med tvål.
Häll ut en ny klick tvål i handflatan och smörj in underlivet och rumpan med tvål.
Ställ dig under duschen så att hela kroppen blir våt och så att tvål och schampo
försvinner.
Stäng av duschen och gå ut ur duschen.
Torka dig över hela kroppen med handduken. Börja med huvudet, sedan armarna,
sedan fötter och ben, sedan mage och rygg, sedan rumpan och underlivet.
Sätt på deodorant i båda armhålorna. och ställ in deodoranten i badrumsskåpet.
Sätt på dig de rena trosorna och BH:n
Sätt på dig de rena strumporna
Sätt på dig den rena tröjan och de rena jeansen
Gå ut från badrummet, släck och stäng dörren

Informationsöverbelastning

Att anpassa sin egen
kommunikation
■ Var kort och tydlig i din kommunikation
■ Ge inte långa muntliga instruktioner – ge visuella
instruktioner istället

”Mitt huvud har ingen papperskorg”
/Teo 8 år

■ Linda inte in budskap- säg vad du menar och mena det du
säger
■ Säg inte ”jag kommer snart”- säg vilken tid du kommer
■ Säg inte ”ta lagom mycket mat- Säg ”ta sju köttbullar och tre
potatisar”
■ Säg inte sådant som kan tolkas bokstavligt- var konkret och
tänk över dina ordval
■ Ge inte löften du inte är säker på att du kan hålla - säg istället
”jag ska försöka…”
■ Förvänta dig inte snabba svar på frågor- ge betänketid

Dataprat

AKK- Alternativ
kompletterande kommunikation

Turas om att skriva /skicka tangentbordet mellan sig..
Använda bilder och/eller symboler som kommunikationsstöd.

•

kompenserar svårighet i förmåga till turtagning.

•

kompenserar svårigheter att samordna sinnesintryck.

•

kompenserar svårigheten att hålla muntliga
frågor/instruktioner i minnet och samtidigt tänka ut eget
svar.

•

AKK för att kunna uttrycka sig - när förutsättningar för
ett språk inte finns.

•

AKK som komplement – för att komplettera språk.

•

AKK som alternativ - behov av AKK både för att förstå
och att uttrycka sig
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Seriesamtal/ritprat

Ritprata med vuxna

■ I ett seriesamtal använder man streckgubbar med pratbubblor, för att
illustrera något som hänt, eller något som ska hända.
■ Man använder tankebubblor för att illustrera vad någon annan kan
tänka och ritar ett hjärta, om man vill förklara vad någon annan kan
känna.

■ Exemplet om Lasse

■ Man kan också använda olika färger för att illustrera olika känslor.

Sociala berättelser

Exempel på en social berättelse

■

En social berättelse är en skriven berättelse som förklarar situationer
eller händelser. Den handlar om personen själv och avslutas med hur
man kan hantera den uppståndna situationen.

Det är vanligt att man samlar in pengar och köper
födelsedagspresent till kollegor på jobbet som fyller år.

■

Sociala berättelser består av tre grundläggande meningstyper.
Beskrivande, perspektiva och direktiva.

De flesta människor blir glada att bli ihågkomna på sin födelsedag
och över att få en present då. Det gör att de känner sig uppskattade
av kollegorna.

■

Beskrivande meningar är meningar som berättar, förklarar och ger en
objektiv syn på situationen som lyfts i berättelsen.

■

Perspektiva meningar beskriver personens och de andra inblandade
personerna i situationens tankar, känslor och upplevelser i situationen.

■

Direktiva meningar förklarar hur personen kan agera i situationen.
Dessa tre meningstyper sätts ihop till en social berättelse.

Sociala manus
”

När en av mina föräldrar skulle begravas, drabbades jag av panik vid tanken
på möta hela min släkt. Jag fick då hjälp av min psykolog att göra ett socialt
manus. Hon sa till mig att när mina släktingar skulle ta kontakt med mig i
kyrkan, så skulle jag säga:

”

”Det här är en mycket allvarlig och betydelsefull stund för mig och jag vill inte
bli störd”.

Jag, Mikael, tycker det är konstigt att ge present till personer på min
arbetsplats. Jag vill hellre använda mina pengar till att köpa
dataspel.
Min handledare har förklarat att det räcker att jag lägger 10 kronor i
presentpotten. Det är okej.
Om jag lägger 10 kronor i potten gör jag min kollega glad. Jag
kommer ändå ha råd att köpa det nya spelet jag vill ha.

Sammanhangskartor
■ Exempel: sömn

Det fungerade bra, jag sa precis som hon sagt att jag skulle göra. Jag satt
ensam i en bänk längst bak i kyrkan och gick därifrån i slutet av ceremonin,
Hade jag inte kunnat vara med på begravningen så skulle det ha varit en evig
sorg för mig. Med hjälp av denna enkla strategi, som jag själv aldrig hade
kunnat tänka ut, kunde jag delta på min förälders begravning.

■ Helger 03.00-13.00 =10 timmar
■ Vardagar 03.00-07.00= 4 timmar
= Varje vardag- 6 timmars minussömn.
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Exempel –Mi och
tydliggörande pedagogik
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Exempel- MI och
tydliggörande pedagogik

Anpassa miljö
■

Möblera glest och skapa större utrymme mellan stolarna vid borden.

■

Fåtöljer istället för soffor en bra strategi.

■

Tyngre gardiner i lager stänger ute ljud utifrån. Detsamma gör tjocka draperier vid dörrarna.

■

Möbeltassar på alla möbler minimerar obehagligt stolsskrap.

■

Tystgående diskmaskiner och klockor som inte tickar tar bort onödiga stressorer.

■

Lugna rum och/eller hörnor och vrår dit man kan gå undan är bra.

■

Lampor med mjukt sken och persienner/markiser att kunna fälla ned vid starkt solljus är bra.

■

Stäng av radio/tv etc. och skapa en tyst och lugn miljö är ofta en bra förebyggande strategi.

■

Keps, huvtröja, solglasögon, hörselkåpor, hörlurar som stänger ute bakgrundsljud att tillgå är ofta
viktigt för att förebygga intrycksöverbelastning.

Hanterbarhetintrycksöverbelastning

Övergångar mellan aktiviteter

■ Pedagogiska övergångsaktiviteter
■ Tv-hallåa
■ Övergångskort

Tidsstöd

■ Exempel mjölkpaketet och post it lappen

Tidsstöd
■ Gör en lista på vad man kan göra på rasten, uppdelat i
tidsindelning. Till exempel i en kolumn i rött skriva förslag på
saker man kan göra på raster som är 30 minuter långa och i
blått med förslag på vad man kan göra på 15 minuter långa
raster.
■ Bygg in visuellt stöd direkt i lärmiljön genom särskilda
rasthyllor. T.ex en bokhylla utan luckor. Färgmarkera den för
olika långa raster, exempelvis rött för hyllor med material som
passar att använda under 30 minuter långa raster och blått
för 15 minuter långa raster.
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Kravanpassa efter dagsform

Stöd och service

■ LSS-insatser ska se till livsperspektivet.
■ Under ett liv varierar dagsformen, den kan variera under en
och samma vecka.
■ Personcentrerat stöd ska också anpassas till personens
dagsform.
■ Fungera både som ”en krycka och en rullstol”
”Behöver jag vara krycka eller rullstol idag? ”

Anpassa stödinsatsen
efter dagsformen

Han kunde ju förra onsdagen…
■ En vanlig tankefälla är: ”han kunde ju förra onsdagen”…
■ Förra onsdagen hade Kalle mer ”vardagsvaluta” tillgodo.
■ Den ojämna dagsformen är väl känd

”Hen är inte motiverad”

■ Är du en motiverad eller en omotiverad människa?
■ Vi är motiverade till att göra saker som ger mening, inte till att
göra saker som inte ger mening.
■ Om man inte är så bra på att se sammanhang och att förstå
orsak och verkan är det betydligt svårare att motivera sig.
■ Vet man inte att badrummet blir rent när man städar det ger
det väldigt lite mening att städa det.

Förlåt-metoden
■ Om du upptäcker att dina krav är för höga i förhållande till
personens förmåga kan du använda ”Förlåt-metoden”.
■ Då tar du det pedagogiska ansvaret: ”Förlåt, jag har haft en
dålig planering och lagt in för många saker. Jag ska försöka
att planera bättre i framtiden.”.
■ Det finns många sätt att kravanpassa på. Om du reflekterar
finns det säkert mycket ni redan gör för att kravanpassa. Vad
kan ni göra ännu mer av?
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Vilket stöd behöver du ge
inför en aktivitet?

En personcentrerad stödoch servicekedja
■ Inför en aktivitet

Första steget i stöd- och servicekedjan är den förberedande
informationen. Inför en aktivitet behöver personen i förväg veta:
■

■ Under en aktivitet

■

■ Övergång/avslut av aktivitet

med vem det ska hända

Vid behov av varför-stöd före en aktivitet där det inte är begripligt
varför den ska göras. (Exempelvis att gå till tandläkaren) kan en
social berättelse och/eller ett ritprat behövas..

Vilket stöd behöver du ge
under en aktivitet?

Vilket stöd behöver du ge vid
övergångar mellan aktiviteter och
avslut av aktiviteter?

stöd att
■ komma igång med aktiviteten?

vad som ska hända

■ var det ska hända

■

Hur skapar du trygga avslut och övergångar mellan aktiviteter för
just den person du finns nära?

■ tidsindikationer och tidsstöd över hur lång tid aktiviteten tar?

■

■ intryckssanera miljön för aktiviteten och/eller erbjuda
kompenserande hjälpmedel?

Behöver du lägga in en övergångsaktivitet? Vilken är om så
lämplig för personen?

■

En kopp kaffe? Ett YouTubeklipp? En sång?

■

Vilka aktiviteter som har ett tydligt slut är lämpliga att använda
som övergångsaktivitet för just den person du finns nära?

■

Fungera som tv-hallåa och berätta vad ni gör först och sedan?
Ett övergångskort?

■ hur-göra-listor som stegvis visar hur man utför en aktivitet?

■ behöver du fungera som både start- och stoppknapp
och/eller hjälpmotor?

■ behöver du fånga uppmärksamheten och använda ”en sak i
taget”- strategin”?

Stöd och servicekedja
■ Enkelt att koppla till verksamhetens systematiska
kvalitetsarbete.
■ Alla runt personen se vad de behöver ge för stöd och
anpassningar i olika skeden av aktiviteten = omvänd
tydliggörande pedagogik.
■ Alla runt personen vet vad de ska göra, när de ska göra det,
hur det ska göras etc.

Ett självständigt liv
■ Vad menar vi egentligen när vi pratar om ett självständigt liv?
■ Tolkar vi innebörden av det på olika sätt?
■ Vems definition av ett självständigt liv menar vi då vi pratar
om det?
■ Menar vi att ett självständigt liv innebär att personen själv
sköter sin tvätt och putsar sina fönster?
■ Eller menar vi att personen själv ska få avgöra vad hen anser
är ett självständigt liv?
■ Vilka värderingar lägger vi in i begreppet?
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Vem avgör vad man ska träna
på?
■ Vem avgör vad man ska träna på?
■ För vems skull ska man träna på det?

■ Hur länge ska man träna på något?
■ Har du själv något du kravanpassat något i ditt eget liv?
■ Kan man leva ett gott liv med kravanpassningar?

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

■ Kan du behöva kravanpassa även egna krav på dig som
hjälpare?

Kvalitetssäkring av stödinsatser- ” Såhär vill jag ha det!”

Bygg ett personcentrerat stöd.

Det finns många situationer i min vardag som är svåra för mig att hantera. Jag
har svårt att komma igång och städa på egen hand - saknar en ”startknapp” !
Jag har en annorlunda perception, som gör vissa ljud svåra för mig att uthärda.
För mig känns t ex ljudet från dammsugaren som om ”knivar skär genom hjärnan”
När du kommer hem till mig, vill jag inte att du frågar hur jag mår -undvik småprat,
för mig är det bara jobbigt att hantera ! Jag vill att vi först sätter igång en
maskin tvätt. Sedan vill jag att vi sätter oss i köket.Hjälp mig göra en inköpslista.
Jag går till affären och handlar, medan du dammtorkar och dammsuger
När jag kommer tillbaka, hänger vi tillsammans upp tvätten. Hjälp mig att tappa upp
ett skumbad och att ta fram mina böcker om svampar innan du går. Glöm inte att ta
med dig soporna.
För mig är det viktigt att göra detta på samma sätt och i samma ordning varje
tisdag. Jag har svårt att hantera oförutsedda förändringar. Därför är det viktigt
för mig att veta i förväg vem som ska komma hem till mig. SMS:a mig därför info om
det redan på måndagen!
Vi har tillsammans dokumenterat detta för att du ska kunna ge mig det stöd jag
behöver, på det sätt Jag vill ha det. För mig är detta en kvalitetssäkring av mitt
boendestöd- för dig en tydlig arbetsbeskrivning.

Rätten att få vara den man är

Den viktiga återhämtningen…
”Har man haft en ansträngande dag, är det skönt
att koppla av med matematik, studera
dammsugarmodellers tekniska data, kemiska
experiment eller att fördjupa sig i en diger lunta
om oätliga små bruna svampar eller spindlar.
Andra tycker oftast, att det intresse man valt, är
en smula udda. Men vad är det som säger att
det är okej att gilla sport, men inte spindlar…?”
/Gunnel Norrö
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Tack!
Tack för att ni lyssnade!
Anna Sjölund
www.autismpedagogik.se
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