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Jag är inte tokig, min syn på 
verkligheten är bara lite annorlunda 

än din…..
Inte fel men ett annorlunda sätt att 

tänka



Annorlunda tänkande

• Svag central koherens.

• Svårigheter med Theory of Mind.

• Bristande exekutiva funktioner.



Central Koherens (grundsvårighet)
En människa som tittar på hundra träd ser en skog. 

Försvagat vid autismspektrum

En central funktion i hjärnan som strävar efter att hålla 

samman information dvs bearbeta och förstå information 

för att få helhet, mening o sammanhang.

??



Svårigheter med Theory of mind

•Svårt förstå hur andra tänker och det leder till:

• En svårighet att ta andras perspektiv.

• En svårighet att samspela ömsesidigt.



Bristande exekutiva 

funktioner

•Svårt att i tanken planera och organisera

•Svårt att hålla tillbaka impulser

•Svårt att växla fokus

•Svårt att ha en känsla för tid

•Bristande samordning av information och svårt med 
målinriktat beteende 



HELHET   MENING   SAMMANHANG





Grundstörning

Socialt samspel/kommunikation

Begränsade beteenden, intressen, aktiviteter, tankar/ upptagenhet av

Perception
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Vad utmärker våra 
HVB/träningsboenden

• Homogena grupper vg diagnos, ålder, begåvning

• Möter upp med specialkunskap, 
förtydligandepedagogik och särskild erfarenhet

• Individen i centrum

• Kartläggning

• Hitta motivator/mening 

• Bygga på starka sidor och intressen

• Förstå sig själv och andra för att hantera livet

• Bli anställningsbar



Bedömningar

Vad bedöms:

- Styrkor och svårigheter

- Inlärningssätt

- Behov av hjälpmedel/ anpassning 

- Motivation och intresse

- Behov nu och i framtiden



Körkort

Övningskörning

Teori

Halkbana

1 Mån          2 mån           3 mån         4 mån            6mån  





Vad tar energi- vad ger energi?  
• Hur ser den fysiska miljön ut? 

Tydliggör.

• Sociala sammanhang? Kopplat till 

krav? Anpassa

• Hur kommunicerar vi? Tydliggör

• Återhämtning, vad? Individualisera

• Stöd för medvetandegöra och ge 

redskap för att själv hantera





Förutsättningar för en positiv 
utveckling

 Tidig upptäckt
 Anpassad skolsituation/sysselsättning
 Förståelse o kunskap från omgivningen-

anpassade krav- genuint intresserad av att 
dela tankar/resonemang för att också lära sig

 Omgivningens insikt i att varje person är unik 
 Få möjlighet att utveckla intressen- motivation
 Få egna redskap att hantera tillvaron 
 Balans 
 Meningsfull fritid
 Hitta nisch inför vuxenlivet
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Om personen du pratar med inte verkar lyssna, ha tålamod. Det kan helt 
enkelt vara så att han har en liten bit fluff i öronen.


