Reflektionsfrågor till
Reflektionsfrågor till webbutbildningen e-autism som ger en introduktion till autism. Använd frågorna i gruppsammanhang för djupare lärande och dialog.

AVSNITT 1

AVSNITT 5

Det första avsnittet är en introduktion till utbildningen och därför finns
det inga reflektionsfrågor kopplade till den här delen.

1. Använder du själv några hjälpmedel i vardagen för att kompensera en
nedsatt förmåga? Hur skulle det vara att leva utan dem? Vad skulle de
ge för reaktioner att fråntas dem?

AVSNITT 2

1. Vad är det som gör att myter lever kvar?

2. Hur beskriver du vad autism är om någon frågar?
3. Hur beskriver du ditt yrke för utomstående?

AVSNITT 3

1. Diskutera begreppet Theory of Mind utifrån er egen verksamhet och
de personer ni ger stöd till.
2. Hur tar du/ni hänsyn i stödet, med tanke på att en person med svag
koherens har nedsatt förmåga att förstå konsekvenser?
3. Hur kan ett annorlunda tänkande vara en styrka?

AVSNITT 4

1. Har du några exempel på när dina sinnesintryck utsätts för påfrestningar som påverkar till exempel din koncentration och mående?
Beskriv en sådan situation.

2. I filmen belyses det att ett utmanande beteende är ett sätt att hantera en svår situation. Reflektera över vad som kan tänkas menas med
det? Kan du ge några exempel på det?

3. Hur arbetar du/ni för att ta reda på vilka sinnesintryck som är svåra
för individen och vad som upplevs som stressigt och tar energi?

2. Hur arbetar ni i er verksamhet för att underlätta vardagen för de personer ni ska ge stöd? Ge exempel.
3. Hur tar ni reda på vilket kognitivt stöd som passar individen?

AVSNITT 6

1. Tänk på någon situation där du har haft nedsatt förmåga att uttrycka
dig? Vad väckte det för känslor hos dig?

2. Alla har rätt till en fungerande kommunikation. Vilka sätt för att stödja personers kommunikation använder ni i er verksamhet?
3. Hur förbereder du/ni vid oförutsedda händelser? Ge exempel.

AVSNITT 7

1. Kan du ge exempel på situationer när du blir osäker för att du inte vet
vad som förväntas av dig? Hur känns det?
2. I avsnittet tas det upp att man behöver få svar på fem frågor: vad, när,
vart, hur och vilka följer med? Ge exempel på hur du kan tydliggöra
vid en ny aktivitet om är okänd. Praktisera på varandra.
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