Lär känna dig själv!

Lär känna dig själv!
Du kanske redan läst boken
Autistens överlevnadsguide till skolan?
I så fall känner du igen frågorna därifrån.
Om inte, så gör det inget.
Du kan kryssa i svaren och bingo-rutorna ändå.
Tanken med alla frågor är att du
ska lära känna dig själv lite bättre
och tänka ut vad du tycker är jobbigt eller bra.
Även dina lärare kan då få veta vad de ska göra
för att det ska bli lättare för dig i skolan.

Lycka till!
önskar dina överlevnadsguider,

Alex och Jiang
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Lär känna dig själv
Vad tänkte och kände du när du fick reda på att du har autism?
Du kan kryssa i alla alternativ som passar!
 Jag blev glad
 Jag kände mig lättad
 Jag blev arg
 Jag blev ledsen
 Jag blev rädd
 Jag blev förvånad
 Jag blev hoppfull
 Det kändes som att få en dålig stämpel på sig
Vad är bra med att ha autism?
 Jag är noggrann
 Jag är ärlig
 Jag kan otroligt mycket om mitt special-intresse
 Jag minns det jag läser
 Jag är rolig
 Jag vet vad jag vill
 Jag är omtänksam
 Jag är modig
 Jag är en bra kompis
 Jag är praktisk
 Jag är cool
 Jag är envis
 Jag är bra på att hitta på saker
 Jag är lugn
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 Jag har massor av energi
 Jag är snabb
 Jag är klok
 Jag är smart
 Jag är artig
 Jag är försiktig
 Jag är ordningsam
 Jag är pålitlig
 Jag är rättvis
 Jag är bra på att komma ihåg regler
 Jag är unik
Vad är svårt med att ha autism?
 Jag har svårt att få kompisar eller blir lätt osams
 Jag tycker det är jobbigt att göra nya saker
 Jag blir lätt trött
 Det är jobbigt att inte förstå varför andra gör eller
säger vissa saker
 Jag förstår inte reglerna när andra leker eller
umgås
 Det är jobbigt med rasterna för jag vet inte vad jag
ska göra eller vad jag hinner att göra
 Ibland blir jag så arg eller ledsen att jag gör saker
jag egentligen inte vill
 Jag har svårt att komma ihåg vad jag ska göra
 Det är svårt att komma i tid till lektioner
 Det är svårt att börja jobba eller att sluta jobba på
lektionen
 Det är jobbigt med många människor samtidigt
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 Starkt ljus, dofter och ljud gör mig trött eller orolig
 Det är svårt att vänta på min tur
 Jag blir orolig ifall saker och ting ändras utan att
jag förstår varför eller hinner förbereda mig
 Det är jobbigt att äta ihop med andra i matsalen
 En del mat som serveras i matsalen kan jag inte
äta och då blir jag inte mätt
 Det är jobbigt att vuxna vill jag ska titta i ögonen
Skriv ett brev! Skriv ett brev till en viktig person. Det kan
vara en förälder, en lärare, en kompis eller någon annan.
Berätta hur det är att vara du och vad just du tycker är svårt
eller vad du behöver för att må bra.

Fråga Jiang!
Förstod du att dina barn var olika och att
du måste vara olik som förälder då också?
Jag måste erkänna att jag var en mycket sträng och otålig
förälder innan jag förstod att mina barn var unika. Men efter
några år förstod jag att annorlunda barn kräver annorlunda
föräldrar. Så till slut sa jag: Jag har gjort fel och varit orättvis.
Förlåt! Nu vill jag börja om och lära mig att förstå vilka ni
egentligen är. Kan ni hjälpa mig att bli en bättre mamma?
Tack och lov är barn bra på att förlåta korkade föräldrar.
Tillsammans kunde vi nu ta reda på vad som var viktigt för
mig som mamma att förstå eller vara försiktig med.
26
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Lär känna dig själv
Brukar du bli mätt av skolmaten?
 Ja, alltid
 Ja, ibland
 Ja, fast inte alls ofta


Nej, aldrig

Finns det något i skolan som du inte äter?
 Soppor
 Grytor
 Fisk
 Korv
 Vissa eller alla grönsaker
 Annat: ___________________________________
Om du svarat ja: Varför vill du inte äta det?
 Det luktar illa
 Det känns äckligt i munnen
 Det har fel färg eller form
 Det är inte bara maten som är fel, det är jobbigt
att vara i matsalen
 Annat: ___________________________________
Hur känns det när du ändå äter den maten?
 Läskigt att prova men kan ändå vara rätt gott
 Jag vänjer mig efter ett tag men det är inte gott
 Jag kräks eller det känns som jag vill kräkas
 Jag vägrar äta, så jag vet inte hur det skulle kännas
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Lär känna dig själv
Är du känslig för mat? Kryssa i alla ARFID-bingots rutor som passar in på dig.
ARFID är en förkortning för Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder.
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Lär känna dig själv
Vilka super-sinnen har du?
 Superhörsel
 Öga för detaljer eller färger
 Superlukt
 Supersmak
 Superkänslig hud
 Annat: ___________________________________
Vad gör dina super-sinnen dig bra på?
 Jag lär mig låtar jätte-fort
 Jag ser det andra inte lägger märke till, som när
någon klippt sig, har ny klocka eller bytt örhängen
 Jag är bra på att hitta rätt pusselbit
 Jag är expert på finn fem fel
 Jag vet hur väldigt många Pokémons ser ut
 Jag kan lukta vad det är för väder
 Jag kan lukta vad det är för mat på långa vägar
 Jag kan smaka stor skillnad på olika brödsorter
 Annat: ___________________________________
När blir det jobbigt med dina super-sinnen?
 Jag störs av småljud eller när någon pratar
 Jag har svårt att äta när det luktar i matsalen
 Jag kan bara äta viss mat
 Jag tål inte trådar i strumpor eller tvättetiketter
 Jag får ont i ögonen av lampor eller av solljus
 Annat: ___________________________________
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Lär känna dig själv
Vilka rutiner och ritualer har du? Vad är extra viktigt för dig?
 Jag klär alltid på mig likadana kläder eller i en viss
ordning
 Jag måste alltid ha med mig __________________
 Jag vill sitta på samma plats
 Jag vill bara göra det jag är van vid på rasten
 Jag äter alltid viss mat eller på ett visst sätt
 Annat: ___________________________________
Finns det rutiner du verkligen avskyr, men gör ändå?
 Äta i matsalen
 Byta om på idrotten
 Vara ute på rast eller ta på mig ytterkläderna
 Stå i kö eller vänta på min tur
 Fråga om hjälp
 Annat: ___________________________________
Ibland räcker det att ändra på det där jätte-svåra steget som
är jobbigast för att det ska funka. Prata med dina föräldrar
eller din lärare om du inte riktigt vet exakt vad som är jobbigt,
då kanske ni hittar det tillsammans.
Exakt vilket steg tycker du är jobbigast? Här är exempel.
 Sitta nära någon i matsalen
 Duscha på idrotten
 Hitta på något att göra på rasten
 Inte ha något att göra medan jag väntar
 Annat: ___________________________________
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Lär känna dig själv
Kryssa i hur du vill göra när du går till skolan. Vad fungerar
bra, vad fungerar inte? Testa lite olika sätt om du inte vet.
Gör liknande listor för andra aktiviteter.
Vad funkar bäst för dig?
 Packa skolväskan dagen innan
 Packa skolväskan på morgonen
 Lägga fram kläder dagen före
 Ha kläderna nära sängen och ta på dig dem under
täcket på morgonen
 Duscha på kvällen
 Duscha på morgonen
 Inte duscha
 Förbereda frukosten kvällen innan
 Äta frukost innan skolan
 Ta med frukost till första rasten
 Kolla att busskort och hemnyckel finns i
ytterfickan/väskan kvällen innan
 Kolla att busskort och hemnyckel finns i
ytterfickan/väskan innan jag går ut
 Låsa ytterdörren
 Komma till skolan tidigt
 Komma till skolan precis när lektionen börjar
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Lär känna dig själv
Tänk att du rangordnar det läskiga på olika trappsteg – från
minst till mest läskigt. I exemplet nedan har vi tagit Alex som
inte vågar ringa. På det första trappsteget ska han bara ringa
mamma. Sen morfar som också alltid går bra. För att utmana
sig själv kan Alex sen ringa någon han inte känner så bra. Och
vill Alex vara riktigt modig då ringer han som sista trappsteg
till någon han inte känner alls, kanske för att boka tid hos
frisören. På så vis blir det små trappsteg fram till det läskiga,
istället för ett enda jätte-stort steg.
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Det är i hjärnan rädslan – och vårt mod – sitter. Varje gång
hjärnan känner av att du klarade något, så programmerar du
om den! Ett trappsteg i taget. Men du kan behöva göra samma
sak många gånger innan hjärnan slutar försöka varna dig för
att det är farligt och istället tänker att ”det här var väl inget,
du varken behövde rymma din väg eller dö”.

Vad tycker du är läskigt?
Fyll i trappan själv eller
med hjälp av en vuxen!
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Lär känna dig själv
Tänk igenom i förväg vad du ska göra om det inte blir som
du tänkt dig. Ha en plan B som backup-plan. Använd gärna
rutorna nedan. I första rutan skriver du plan A och vad som
är tänkt. I andra rutan plan B och vad du ska göra om det inte
funkar med plan A.
Det kan exempelvis vara om du räknar med att du ska äta
ditt favoritbröd, men sen är det slut. Då kan din plan B vara
knäckebröd. Eller om din favoritplats redan är upptagen …
var sitter du då? Eller toaletten du brukar gå på är ur funktion
… vad gör du då? Eller om favoritbyxorna är smutsiga … vad
tar du då på dig som plan B?
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Lär känna dig själv
Har du ett super-inte-intresse?
 Nej
 Ja: ______________________________________
Om du har ett super-inte-intresse, hur reagerar du när du
måste göra det?
 Jag börjar gråta
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 Jag börjar slåss
 Jag kastar grejer
 Jag skriker eller trummar eller gör andra oväsen
 Jag blir bara sittande och får ingenting gjort
 Annat: ___________________________________
Vet någon annan om ditt super-inte-intresse?


Nej



Ja: ______________________________________

Finns det någonting som kan hjälpa dig så att du ändå kan
göra ditt super-inte-intresse men lite lättare?
 Nej
 Att en vuxen hjälper mig
 Att jag får göra något annat samtidigt, kanske
lyssna på musik, titta på en video eller rita
 Annat: ___________________________________
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Lär känna dig själv
Varje gång du blir arg kan du efteråt fundera lite över vad
som egentligen hände.
Varför blev du arg?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Exakt vad var det som triggade igång din ilska? (Ibland vet
man inte och det kan hjälpa att fråga en vuxen om de vet.)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Sen är det bra att fundera på vad du gjorde som var bra för
att hantera ilskan:
 Jag tog fem djupa andetag
 Jag berättade hur det känns, till exempel ”när du
gör så här, då blir jag väldigt arg”
 Jag sa förlåt för att jag skrek eller slog (även om
jag tycker det var den andra som gjorde fel)
 Jag frågade om vi kunde bli sams och försöka igen
 Jag slog på en kudde eller något som inte går paj
 Annat: ___________________________________
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Lär känna dig själv
Hur känns det för dig när du blir arg?
 Det är som att världen runt omkring försvinner
 Jag vill att allt och alla bara ska försvinna
 Det blir svart för ögonen
 Det dånar eller susar i huvudet
 Det känns som jag ska kvävas
 Mitt hjärta slår jättehårt
 Jag känner mig yr
 Det gör ont i huvudet
 Jag mår illa
 Det känns som jag vill förstöra något
 Det känns som jag vill slå någon
 Jag vill fly eller springa därifrån
 Annat: ___________________________________

Fråga Alex! Har du blivit mega-arg?
Jag höll mycket inom mig. Det funkade … tills allt bara
exploderade och ledde till att jag blev jätte-arg. Det kändes
som en gryta som kokar över av alla ilskna känslor och av
att inte bli förstådd. Men den starka känslan var aldrig jag.
Jag försökte hålla inne med alla känslor i grytan genom att
lägga locket på, men jag behövde någon som kunde hjälpa
mig att hålla koll så att alla känslor inte kokade över till slut.
Hjälp redan då när känslorna bara småputtrade inombords.
141
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Lär
Lär känna
känna dig
dig själv
själv
Vad gör dig stressad?
i alla Stress-bingots
rutor på nästa
sida.
Vad görKryssa
dig stressad?
Kryssa i Stress-bingon
här intill!

Att slåss, frysa eller fly
Vi människor använder oss av tre olika sätt när vi möter en
fara eller något som stressar oss.
•

Antingen stannar vi och slåss.

•

Eller fryser vi fast – och kan inte göra något alls.

•

Eller så flyr vi.

Det kallas på engelska för fight, freeze or flight och detta är
lika gammalt som människo-släktet självt. Fast förr i tiden var
det mot tigrar vi slogs – eller sprang och gömde oss ifrån. Om
vi inte spelade döda förstås.
Problemet med att hamna i läget där du slåss är att det skapar
mer-situationer. Mer problem än att det ”bara” blev slagsmål.
Skolan måste ju berätta att det är absolut förbjudet att slåss.
Då får den som slåss antingen skäll eller blir pratad med på
ett allvarligt sätt. Ingen tycker om någon som slåss jämt och
ständigt, och bråkar man mycket kan man bli stämplad som
en jobbig bråkstake som alltid bråkar. Och då får man kanske
till och med skäll för saker som man inte har gjort, för att alla
tror att man var den som ställde till det.
143
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Lär känna dig själv
Om du blir arg, har du någonstans dit du kan springa då?
 Nej
 Ja, ______________________________________
Ifall du har det, vet någon vuxen om var du tar vägen?
 Nej
 Ja, det vet ________________________________
Har du någon gång känt att en tanke fastnat i din hjärna och
att du inte kommit vidare?
 Ja
 Nej
Om ja, vad gjorde du då?
 Jag kunde inte sluta göra det jag höll på med,
fastän jag egentligen ville
 Jag blev arg på en person fastän jag egentligen
inte visste om hen gjort fel
 Jag grät
 Jag sprang därifrån
 Jag kastade/sparkade/slog något eller mot någon
 Annat: ___________________________________
Om du hade kunnat, vad hade du velat göra annorlunda?
 Jag hade velat be en vuxen om hjälp
 Jag hade velat gå därifrån
 Jag hade velat säga: ________________________
 Jag hade velat kunna berätta hur jag mådde
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Lär känna dig själv
Vad gillar du att göra? Kryssa i alla Hobby-bingots rutor. Får du en hel rad?
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Lär känna dig själv
Vad är speciellt med dig?


Punktlig



Vågar säga vad jag tycker



Säger till om någon blir retad 

Bra kompis



Tänker igenom saker noga



Ansvarsfull



Ärlig/pålitlig 



Delar med mig



Noggrann 

Skojig



Artig/hjälpsam
Rättvis

Annat: ______________________________________
Vad är du bra på?
 Memoryspel 

Pussel



Bygga

 Minnas



Stava



Berätta



Fakta



Läsa



Matte



Måla



Musik



Sport



Se mönster och struktur



Se detaljer



Se förändringar



Lösa problem

Annat: ______________________________________
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Vad tycker du extra mycket om hos dig själv?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Tänk på någon som du tycker mycket om:
Vad är speciellt med den personen?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Om du fick önska dig något som du inte är eller har just nu:
Vad skulle du vilja kunna eller vara?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Skulle den önskan göra dig mer som andra eller mer speciell?
 Mer som andra
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Mer speciell

Varför måste man gå i skolan?
När du går i skolan kan det kännas som en hel evighet tills du
är vuxen. Det kan vara väldigt jobbigt att ens orka tänka på
allt du behöver träna på för att det ska bli bra sen. Skolan är
viktig för att alla ska kunna göra sådant som de drömmer om
att göra när de blir stora. Du kanske själv har några sådana
drömmar? Och även om skolan tar slut och andra saker blir
viktiga, så är mycket av det du lär dig i skolan sådant som du
och alla andra elever faktiskt behöver i vuxenlivet.
Till exempel är det väldigt många jobb där man behöver kunna
samarbeta även med sådana personer som man inte förstår
sig på eller tycker om. I många yrken skriver man rapporter
som ser ut ungefär som inlämningsuppgifterna eller läxorna i
skolan. Och oavsett vad man kommer att jobba med eller göra
i livet, är det bra att alla vuxna har lärt sig ungefär samma
saker. Det gör att man förstår varandra bättre.

Lär känna dig själv
Vad tror du skolan kan vara bra för – just för dig?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
12
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Bra jobbat!
Du har nu lärt känna dig själv lite bättre!
Skriv upp tre till fem saker som
du vill förändra i skolan:
1. _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
2. _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
3. _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
4. _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
5. _________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Övningarna är hämtade ur boken
Autistens överlevnadsguide till skolan
Häftet finns att ladda ner gratis
på förlagets hemsida, bemyrails.com, eller hos Läromedia.
Du kan kopiera och dela det så mycket du vill!

Fler böcker
Berättelsen om Den av Alexander Skytte
Anton och Super-A (bokserie) av Linda Jensen
Kom vi gör om det och Kom vi gör om det i skolan
av A. Carlsson, L. Jensen, A. Strömberg, L. Warvelin
Pojken med extra allt: Hur lärare kan möta adhd och autism
av Alexander Skytte
Inkluderingskompetens vid adhd & autism
av Linda Jensen

För ännu fler böcker om autism och adhd
kan du kolla in förlagets hemsida!
bemyrails.com
Be My Rails
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