
Navigera i 

väglöst land 
LIVET, EXISTENSEN OCH ALLTING TACK VARE AUTISM

Jill C. Faulkner 



• NPF 

• Jills historia

• Autism

PAUS

• Tjejperspektiv

PAUS med diskussion

• Strategier och bemötande

• Diskussion och frågor

Innehåll

Behåll frågorna till 
frågestunder!

Ni kan få materialet efteråt!



Vem är Jill? 

Språk
Design
Analys
Kreativitet
Kommunikation
Kultur & musik 

Siffror
Balans 
Impulskontroll
Tidsuppfattning 

(siffror!)
Empatireglering

Uppmätt IQ ca 130



Riksförbundet Attention 

Vad gör Jill?

Riksförbundet (H)järnkoll
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Förstå NPF

Olika NPF-diagnoser:

AUTISM
AD(H)D

TOURETTES
OCD 

Många, men inte alla, har flera 
kombinerade diagnoser.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar / 
funktionsvariationer



Förstå NPF

NPF innebär större problem än andra inom:

• Reglera sin uppmärksamhet

• Impulskontroll och aktivitetsnivå

• Samspela med andra människor

• Inlärning och minne

• Uttrycka sig i tal och skrift

• Kontrollera motoriken

• Tilläggsdiagnoser vanliga

Stora individuella skillnader!



Förstå NPF - autism

Autism, asperger syndrom

högfungerande autism, atypisk autism

Genomgripande störning i 

utvecklingen UNS (utan närmare specifikation)

= AST/ASD

Eller Autism, kort och gott!



Social oförmåga ses som inkompetens
Avvikande beteende tas som ovilja att kompromissa

Autism



Förstå autism
Perception

Över- / Underkänslighet

Inre perception

Kommunikationssvårigheter
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Förstå autism
Perception



Skola – innan diagnos

• Det som var lätt var för lätt
• Det som var svårt var omöjligt

• Utbrotten och ångesten

Fokus på lektionerna
Frustration på rasten

Förstå autism



Förstå autism
Theory of mind

Född utan handbok

Lista ut vad som sker 

Många processer igång

- Datorn blir långsam!
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• Musikklass bättre
- men inte tillräckligt

• Assistent och eget rum 

• Utredning och diagnos

En av de första tjejena i Sverige!

Skola – innan diagnos

Förstå autism



Central Koherens
Förstå autism

Ser detaljer
- processar dom långsamt

Ser ej konsekvenser

Verkar självcentrerad
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• Hjälp att förstå mina reaktioner

• Prestigelösa lärare
– PO och 
multiplikationstabellerna

• Jag fick använda mina styrkor

Med bättre mående och studieresultat
blev målet vanligt gymnasium…

Skola – efter diagnos

Förstå autism



Omsätta smärta till erfarenhet – i ett CV till exempel… 

Livet efter diagnos

Förstå autism



www.butikspektra.se
www.facebook.com/ButikSpektra

www.adaptis.se
www.facebook.com/AspergerInfo

• Föreläsningar sedan 2011 
• Företagare sedan 2013
• Arbetsgivare sedan 2014
• (H)järnkollambassadör sedan 2015
• Fysiskt kontor sedan början av 2017
• Butiken Spektra sedan våren 2017

Livet efter diagnosarbets

Förstå autism



Frågor



Paus
10 minuter



Frågor



Tjejer med autism

1998 sa man 4 killar per 1 tjej med AST

Men.. Idag säger mer och mer forskning att
det nog snarare är 1:1 – alltså lika många… 

Fler killar än tjejer har autism. Eller?



• Om specialintressen finns är de ofta välmaskerade
• Språklig begåvning döljer brister
• Umgås i grupp - härmar och lär mer
• Skaffar ofta hjälpjag-kompis
• Maskerar och upplevs som mer neurotypiska
• Kan vara under- eller översociala
• De flesta vänder smärta & stress innåt
• Feldiagnostiseras ofta
• Tidigare generationer; kraschar ofta mitt i livet
• Har gränsdragningsproblematik
• Utsatta socialt, emotionellt, sexuellt
• Tenderar till överempati och kontrollbehov
• Upplevs många gånger som ‘lätta offer’ för förövare

Tjejer med autism



Specialintressen

• Inte nödvändigt för att fylla kriterierna för en diagnos

• Syns inte alltid

• Ofta skambelagt

• Svårreglerat – gränsa till missbruk
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Oväntade specialintressen

Hundar & katter
Fåglar
Andra husdjur
Dinosaurier, ormar
Hästar & stallet
Serier, film
Karaktärer, ex Pippi 
Långstrump
Pyssla, rita, måla
Läsa (fantasy, manga)

Serier
Språk
Olika kulturer
Samlar på saker
Parfymer
Krämer, smink
Kända personer
Kyrktorn
Dekaler
Konståkning

Tjejer med autism



Vi upptäcks för sent! 

Sena diagnoser leder till psykiska pålagringar:

• Ätstörningar - 15% av flickor med anorexi visar även starka tecken på autism

• Självskada
• Missbruk, olika typer
• Löper risk hamna i svårhanterliga relationer
• Utnyttjas lätt emotionellt, ekonomiskt & psykiskt

Stora påfrestningar för individen och alla som försöker hjälpa till…

Tjejer med autism



• Svårt att byta perspektiv
- Förstår inte dolda agendor

• Ineffektiv känsloreglering
- Konfliktar om sånt som andra inte ens märker

• Bokstavlighet leder till ohanterliga situationer
- “Ska vi dricka te hos mig?”, “Ska vi mysa?”, “Jag 
ska inte göra dig illa!”

Tjejer med autism



• Dåliga interna skyddsnät
- Missar varningssignaler och tar destruktiva beslut

• Gränslösheten
- Jag överkompensera och bränner ut mig i relationer

• Alkohol för att orka vara social
- Utan gränser, med inbyggd skuld och avtrubbad av alkohol

Tjejer med autism



Den inbyggda skammen blir en motor:

“Det är statistiskt sett sannolikt mitt fel – bäst att jag 
anpassar mig mer! Jag måste bara stå ut med lite till 

för att andra ska orka med alla mina autistiska idéer!”

Tjejer med autism



Idag! 

Innehållsförteckning, autismrelation: 

Tjejer med autism

Koder som förenklar
Sarkasmflagga vid behov
Egna fysiska utrymmen
Alltid gnugga bort kittel
Tydliga ansvarsområden
Hjälp att prata vid behov
Modig fast det är läskigt



Tjejer med autism



Frågor



Paus
20 minuter

med diskussion!

Välj ett ämne att prata om: 

1. Vilka tidiga tecken på autism kan vi se hos tjejer, och i vilka åldrar?

2. Varför är vi fortfarande så dåliga på att se tjejerna om man jämför 
mot killarna? 

3. Vad händer med de som har en könsöverskridande identitet – som 
inte passar i några mallar alls? Hur kan vi hjälpa bättre? 



Frågor



Strategier och 

bemötande
VAD INDIVIDEN KAN GÖRA SJÄLV, OCH VAD 
OMGIVNINGEN KAN HJÄLPA TILL MED



Strategier

• Minimera stress - energiplanera

• Respektera sina gränser - intryckssanera

• Anpassa det som ej funkar

• Få rätt stöd på rätt sätt

• Använda sina styrkor



• Långa verbala instruktioner
• Många intryck samtidigt
• Kompensera för brister
• För mycket repetition
• Otydliga sociala krav
• Internaliserade krav
• Påtvingat umgänge
• Oavslutade saker
• Felställda krav
• Brutna löften

Stress



Energiplanera
Strategier
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Vanliga saker tar mer energi för mig

Det är svårare att göra rätt när energin är slut

När jag är låg i energi misslyckas jag oftare

Jag blir också trött av att misslyckas



10 minuter i små grupper – anteckna gärna
Diskussion!

• Vad tänker ni om energiskalan? 

På vilka sätt skulle ni kunna använda

den - redan imorgon? 

• Har ni själva tänkt på var ni befinner er

på skalan? Hur påverkar det er?

• Vad kan man göra för att återhämta sig 

när man är låg i energi? 
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Gå en promenad med sällskap, förbestämt om vi ska prata

Lyssna på favoritartist högt i hörlurar

Meditera med hjälp av förbestämd app

Se favoritfilm eller videoklipp med ljud i hörlurar

Varm dryck, förbestämt vad och i vilken kopp

Gosa med en katt 🐈

Spela ett instrument

Ligga under en filt på soffan och humma

Läsa på wikipedia om intressant nördgrej

3-4

2-3

0-1
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Relationscirklar

Vem pratar jag med om vad?

Vem kan förklara varför? 

Vilka kramar jag? 

Vad är en vän? 

Strategier



Jag är: 

- Ifrågasättande
- Fundamentalt emot fasta tider
- Kontrollerar gärna och mycket
- Rebellisk anti-auktoritet
- Omöjligt ojämna förmågor
- Besatt av psykologi och grupprocesser
- Ofta inofficiell ledarfigur

En dålig anställd, helt enkelt.

Eller! En driven entreprenör! 

Strategier
Använda sina styrkor



Frågor



Ta och ge hjälp

Att ta emot hjälp är minst
lika svårt som att ge den.

Samarbete psykolog, 
pedagog, 
egna upplevelser, 
inifrånperspektiv.
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www.adaptis.se
kontakt@adaptis.se

www.facebook.com/AspergerInfo
youtube.com/AspergerInfo

Kontakta mig


