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Adam är fem år och hamnar ofta i kon-
flikter med andra barn på förskolan. Det 
är svårt för Adam att klara övergångar 
mellan aktiviteter, och hemma tycker 
föräldrarna att Adam är lite lat och ofta 
struntar i att följa instruktioner de ger till 
honom, och att han har svårt att berätta 
vad han har gjort under dagen. Remiss 
skickas till ett utredningsteam.

Logopeden i utredningsteamet bedömer 
att Adam utöver sina samspelssvårighe-
ter har svårt både att förstå språk och att 
själv uttrycka sig, och att han behöver 
både kommunikativa anpassningar i 
vardagen och språklig stimulans och 
träning. Den samlade utredningen resul-
terar i autismdiagnos.
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I leken med andra barn på förskolan är 
Adam bra på att fantisera, men han vill 
styra mycket och det blir ofta missför-
stånd i kommunikationen med de andra 
barnen. Adam har svårt att förstå vad de 
andra barnen menar, och att de andra 
barnens vilja ibland skiljer sig från hans.

På förskolan handleder logopeden för-
skolepersonalen i hur de kan anpassa sin 
kommunikation efter Adams förståelse 
och hur de kan utveckla hans språk. 
Logopeden pratar också om att skapa 
förutsättningar för fungerande samspel 
med andra barn och betonar vikten av 
att personalen hjälper Adam att tolka vad 
han själv, de vuxna och de andra barnen 
känner, vill och tänker i olika situationer 
på förskolan och att personalen hjälper 
honom att koppla det till hur han själv 
och andra beter sig.
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Adams föräldrar går föräldrautbildningen 
TalkAbility, ledd av en logoped, där de får 
strategier kring att utveckla Adams lek, 
språk och kommunikation, samt hans 
förmåga att ta andras perspektiv. Habi-
literingslogopeden gör uppföljningar av 
Adams språkutveckling.

Logopeden på             förskolan

Logopeden på              habiliteringen

Med hjälp av logopeder kan personer med autism utveckla sitt språk, kommunikation och ätande. Tänk om logopeder 
var en självklar del i samhällsinstanser där personer med autism får stödinsatser. Det skulle kunna se ut såhär:
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Adam har svårt att förstå saker som 
inte sägs rakt ut, beskriva saker och 
uttrycka vad han vill och känner. Adam 
har svårt att föreställa sig och förstå hur 
han uppfattas av andra i olika situationer 
och vad andra känner och tycker. Det 
innebär att Adam inte alltid hänger med 
i vad kompisarna säger när de skämtar 
eller använder olika uttryck. När det är en 
skoluppgift som går ut på att man ska 
dra slutsatser och använda sammanhang 
så blir det också svårt för Adam. 

Två gånger i veckan träffar Adam skol-
logopeden tillsammans med några 
klasskompisar för att repetera och skapa 
förförståelse för nya ord och begrepp 
inför lektioner. Skollogopeden deltar även 
i klassrummet och har tillsammans med 
klasslärare och specialpedagog utformat
extra anpassningar så att Adam ska ha 
möjlighet att delta i undervisningen 
utifrån sina språkliga och kommunikativa 
förutsättningar och behov.
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Efter att Adam slutat gymnasiet tycker 
han att det är svårt att skapa och behålla 
relationer, både med vänner och med 
kärlekspartners. Adam tycker att han har 
lärt sig att använda många sociala koder 
men är fortfarande väldigt osäker vad 
gäller att läsa av andras dolda budskap i 
blickar, tonläge, ordval etc. Adam är aktiv 
i en facebookgrupp kring astronomi, 
och träffar ofta sin familj men känner sig 
ändå ensam. 

När Adam får kontakt med Vuxenha-
biliteringen samtalar han med logope-
den och de andra i habiliteringsteamet 
för att göra en ny kartläggning av vad 
som fungerar och vad som är svårt för 
honom. De bestämmer att Adam ska gå 
kursen Vardagssamtal som leds av bl.a. 
logopeden, och som går ut på att öka 
gruppdeltagarnas medvetenhet om det 
sociala och kommunikativa samspelet i 
vardagliga situationer. Gruppdeltagarna 
fortsätter att hålla kontakten efter att 
kursen avslutats.
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Den vuxne

Adam deltar i en grupp på habiliteringen, 
med barn i ungefär samma ålder, som 
leds av logoped och psykolog. I gruppen 
får de träna på att samarbeta, ta andras 
perspektiv, fundera kring sina egna och 
andras känslor och öva på samtalsteknik. 
Föräldrarna har egna gruppträffar med 
logopeden och psykologen för strate-
gier att använda i vardagen. Föräldrarna 
går också kurs kring visuella strategier, 
såsom ritprat, sociala berättelser och 
videomodeller.

Logopeden på          habiliteringen
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