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Om mig

Jag heter Anton Svensson
Jag är 7 år
Jag bor på Gatuvägen 1 i Grönköping
Mitt telefonnummer: 0000/99999
Jag går i skolan på Holland House.
Fritids är på Byskolan.

Jag är glad nästan jämt och tycker om
när det händer mycket. Jag är bra på att
hålla igång!

Min familj

Pappa Knut
Min idol - han kan allt!

Mamma Rut
Lejonmamman som
bits och busa bra

Vår katt Busen
Min syster Tove
Hon är 10 år
Vi bråkar en del
men jag gillar henne ändå
(särskilt när hon tar hem
söta tjejkompisar!)

(den är kul att
jaga och bära)

Om Autism
Jag har autism. Då har man svårt med:
• socialt samspel
• kommunikation
• beteende
Jag har också lätt utvecklingsstörning

För mer information kontakta:
Riksföreningen Autism
www.autism.se
08 7020580

För min del är det så att jag gillar människor jättemycket
och vill gärna ha nya kontakter. Men det blir problem
eftersom jag har svårt att förstå hur andra människor
tänker. Jag pratar därför om det som jag tycker om
och tror att du förstår det.
Jag har också svårt att förstå en del händelser då det i
handikappet ingår att man har svårt att foga samman
olika sinnesintryck och sedan koppla dessa rätt till
tidigare erfarenheter. När jag inte förstår blir jag
frustrerad och kan bära mig konstigt åt. Oftast
skriker jag argt och springer omkring.
Min autism beror på att något gått fel i min hjärna
antagligen redan i mammas mage. Men läkarna vet
inte varför. Det finns inte heller någon bra
medicin.Istället behöver jag stöd och hjälp från er
runt mig för att kunna förstå och fungera bättre!

Så här pratar jag

Det var inte så länge sedan jag lärde mig
att prata. Innan dess använde jag
tecken, bilder och en liten taldator
för att prata
Nu pratar jag i gengäld desto mer!
Eftersom jag inte kan förstå hur
andra tänker och upplever så blir det
att jag talar om det som jag själv
gillar och tror då att du förstår hur
jag menar.
Det är viktigt för mig att du tittar på
mig när jag pratar och gärna upprepar
en del av det jag sagt. Då förstår jag
att du förstått!

Jag förstår bättre om du...

1. Kollar att jag ser på dig (det är
mycket svårt för mig att flytta min
uppmärksamhet).
2. Går nära mig och/eller tar fysiskt
kontakt så att jag ser att du talar till
mig
3. Talar lite långsammare och använder
kortare meningar än vanligt.
4. Förtydligar dig själv genom att
använda ett tydligt tonfall, gester,
tecken, peka, använda bilder.
5. Väntar in mig. Det tar oftast en stund
att förstå. Det som du gör
automatiskt måste jag koncentrera
mig på!
6. Om du upprepar samma sak en gång
till då jag inte verkar förstå.

Jag gillar
det mesta med mycket effekter - och mest….
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Vatten och bad

• Lekar med mycket bus och stoj, som
spöke, jaga och killas och bitas
• Att GÖRA SAKER ihop med dig - nästan
vad som helst - som är konkret och
praktiskt!

Jag gillar inte

När jag inte förstår vad som händer - särskilt inte
plötsliga höga oväntade ljud (då vill jag ha
”papper” i öronen)
När du försöker tvinga mig att göra något som jag
inte begriper meningen med - detta gäller också
att äta saker jag inte vill ha. Det lönar sig dåligt
att styra eller tvinga mig i dessa lägen!
Att behöva bli avbruten plötsligt (jag vill jobba
färdigt….nåja, bestämma själv i alla fall!)
Att ha tråkigt…..händer det för lite runtomkring
brukar jag själv fixa något (som kanske inte alltid
uppskattas…)
Att bli lurad! Säg inte något till mig för att ”göra mig
nöjd” som du sedan glömmer.

Om ni inte ser och bekräftar mig!

Jag kan

…….ganska många saker (för många tycker
mamma och pappa ibland). Bäst är jag på:

• Tekniska prylar - jag lär mig snabbt hur
apparater funkar!

• Praktiska göromål, som att baka, laga mat,
duka. Du kan lätt lära mig att bli din hjälpreda!

• Ta på mig nästan alla kläder själv (knapparna
bråkar ibland)

• Använda min kropp fysiskt och vet vad jag
inte klarar.

• Tala om när jag behöver hjälp
• Gå på toa själv (ibland ropar jag när jag vill
ha hjälp att torka mig)

Jag behöver hjälp med...

• Att du förklarar vad som skall
hända (gärna med en bild eller
tecken och inte så många ord)
• Att bli påmind om när jag gör fel försök säga och visa hur jag skall
göra istället!
• Att dela maten - särskilt
svårtuggade saker som kött
(känseln i munnen är inte så bra)
• Att bli påmind om att vänta på min
tur

Jag jobbar på att

• Märka när jag skriker och viftar och
jag inte är hemma i mitt rum(så gör
jag när jag njuter för fullt!).
• Försöka lära mig hur jag skall ta
kontakt med andra barn och vuxna försök gärna hjälpa mig om du kan - jag
blir väldigt glad när jag kan vara med en
stund!

Viktiga personer,
platser och händelser
• Ofta bra med några foton
här - med eller utan text!
• Används A6-fotoalbum är
det lätt att byta foton (man
gör sig ej beroende av
digital kamera el dator för
att ändra!)

På gång just nu!
• Söndagen den
27 oktober
skall jag resa
till Spanien
och hälsa på
mormor och
morfar!

Utfärdandedatum:021201

• Glöm inte att hjälpa mig att
förnya mitt pass ibland - annars
blir det tråkigt!

