
AUTISM OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING
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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Sarahs föräldrar är oroliga över att hon 
har slutat att prata, efter att de första 
orden kom runt ett års ålder. Föräldrarna 
tycker också att det är svårt att leka med 
Sarah, och att hon verkar mer intresse-
rad av att snurra på hjulen på sina bilar 
än att vara tillsammans med dem. Efter 
18-månaderskontrollen på BVC remitte-
ras Sarah till en utredningsenhet.

I utredningsteamet är logopeden 
med och bedömer Sarahs språk- och 
samspelsförmåga i relation till övriga 
förmågor, och är modell för föräldrarna 
i responsiv kommunikationsstil. Utred-
ningsteamet bedömer att Sarah har 
autism, och att misstankar finns om intel-
lektuell funktionsnedsättning.
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Sarah kommunicerar genom att dra 
personer till det hon vill ha, eller genom 
att skrika. Hon har svårt att stanna kvar 
i aktiviteterna på förskolan och går ofta 
från en sak till en annan. Hon leker med 
föremål genom att stoppa dem i munnen 
eller genom att kasta upp dem i luften. 
Hemma vill Sarah bara äta pommes 
frites, chips och chicken nuggets.

I resursteamet kopplat till förskolan job-
bar en logoped som handleder perso-
nalen i hur de kan få bättre samspel 
med Sarah genom att vänta in hennes 
kommunikativa signaler och tolka och 
svara på dem på olika sätt. Logope-
den visar även personalen hur de kan 
använda AKK, främst föremål och foton 
så att Sarah har fler sätt att uttrycka sig 
på. Tillsammans med specialpedagog 
handleder logopeden i hur personalen 
kan göra vardagen mer förutsägbar och 
begriplig med hjälp av visuellt stöd.
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Sarahs föräldrar går en kommunika-
tionsutbildning på hab som logopeden 
håller i. Detta för att lära sig hur de kan 
följa Sarahs fokus, hur de kan locka fram 
hennes kommunikativa initiativ och hur 
de kan använda AKK för att hjälpa Sarah 
att uttrycka sig. Tillsammans med dietist 
observerar och kartlägger logopeden 
Sarahs ätande och gör med föräldrarna 
upp en plan för att locka Sarah att lukta, 
känna och smaka på sådant som liknar 
det hon redan tycker om. 

Logopeden på               förskolan

Logopeden på           habiliteringen
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När Sarah är sju år börjar hon på grund-
särskola. Förutom med sitt kroppsspråk 
och sina ljud kommunicerar hon nu 
med hjälp av några tecken och genom 
att räcka över bilder till andra av sådant 
hon vill ha. Hon har just börjat använda 
en kommunikationsapp på sin iPad som 
komplement till sina andra uttryckssätt.

Logopeden på skolan handleder perso-
nalen i hur de kan vara modell för Sarah 
i AKK, alltså att själva pekprata med de 
fysiska bilderna och bilderna på iPaden 
och använda TAKK, så att Sarah får ett 
större ordförråd att uttrycka sig med. 
Logopeden ger också råd kring språklig 
stimulans och kommunikativt förhåll-
ningssätt hos lärarna och elevassistenter-
na och planerar lektionerna tillsammans 
med personalen så att Sarah ska förstå 
det som kommuniceras till henne.
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Efter att ha gått ut gymnasiesärskolan 
börjar Sarah jobba i daglig verksamhet 
där hon sysslar mest med musik och 
trädgårdsarbete och där hon ofta får sin-
nesstimulans i ett snoezelrum. Hon bor 
på ett LSS-boende där hon trivs bra med 
det mesta förutom maten och vissa hel-
gaktiviteter. Ofta slår hon personalen när 
det är dags att åka till badhuset, och när 
vikarierande personal serverar fel mat.

Logopeden som är kopplad till den 
dagliga verksamheten och boendet 
utbildar personalen kring kommunikativt 
förhållningssätt, AKK och ätsvårigheter 
som är vanliga vid autism och intellektu-
ell funktionsnedsättning. Personalen får 
också handledning av logopeden kring 
hur de kan använda kartläggningsmate-
rial såsom  samtalsmatta som ett sätt att 
exempelvis ta reda på vilka helgaktivite-
ter Sarah och de andra på boendet skulle 
vilja ha mer eller mindre av.

På Vuxenhabiliteringen gör logopeden 
ett kommunikationspass med informa-
tion om Sarah och sådant som är viktigt 
för henne. Logopeden handleder perso-
nalen, tillsammans med habiliteringspsy-
kolog, kring Sarahs utmanande beteen-
den och ger råd kring att använda foton 
för att förbereda Sarah och för att hjälpa 
henne att uttrycka sig. En i personalen på 
boendet som tycker att det är svårt att 
vara med Sarah får konkret handledning 
av logopeden genom filmning och sam-
tal om de positiva samspelsstunderna 
som filmats.
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