
Serena Hasselblad

• Projektledare, coach, utbildare

• Engagerad i föreningar

I. VildmarksAutisterna

II. Autism och Asperger föreningen, Örebro

III. Hjärnkoll

IV. Balans, Örebro

• Bakgrund; Civilingenjör och teknologie doktor.  

Senare utbildningar: coach, projektledning och 

informatör och peer support. 

Mejladress: serenahasselblad@yahoo.se

Hemsida: www.serenahasselblad.se



Diagnos Neurotypiker
 Brist på originella eller nya tankar

 Fixering vid att prata om oväsentliga, ytliga saker

 Säger sådant de inte menar (krävs ständig tolkning)

 Brist på starka intressen (djupa kunskaper)

 Dåligt detaljseende

 Bristande förmåga att tänka själv, relaterar gärna, 

oreflekterat till andra människor 



att hjälpa högfungerande autister att 

utveckla sina förmågor till en yrkesroll 

och

att visa arbetsgivare hur denna grupps 

kompetens bäst kan tillvaratas 



Iris Johansson

Föreläser och håller kurser i 

kommunikation. 

Författare till boken ” en annorlunda 

barndom”

https://www.google.se/imgres?imgurl=https://i.ytimg.com/vi/ULa4c60wBZA/hqdefault.jpg&imgrefurl=https://www.youtube.com/watch?v%3DULa4c60wBZA&docid=cSOnEU6aqJwxNM&tbnid=cceGqZizzqmgdM:&vet=10ahUKEwjrnIOV3eDdAhXB0qQKHSD1Be8QMwg2KAMwAw..i&w=480&h=360&bih=963&biw=1920&q=iris johansson&ved=0ahUKEwjrnIOV3eDdAhXB0qQKHSD1Be8QMwg2KAMwAw&iact=mrc&uact=8


1. Utbildningskoncept för autister, kopplat till arbetsliv

2.   Seminarier för företag/personal, kopplat till autism 



Hajo och Hanna

Hajo Seng –

• Matematiker

• Arbetar för Hamburg 

statsbibliotek som  

projektledare online katalogen 

Beluga.

• Forskar på autism ”autistisk 

erfarenhet – ett collage”

Hanna Bertilsdotter Rosqvist –

• Universitets lektor sociologi 

Södertörns högskola

• Forskar på autism, norm, 

identitet…



Resultat från projektet
1. Utbildning autister

2. Seminarie-serie för personal som 
fungerar som stöd åt autistiska 
personer  

3. Bok 

4. Vetenskapliga artiklar

5. Utvecklat vår förmåga att 
beskriva autism – helheter 

6. Bygga identitet och självkänsla 
och förstå sin egen autism 
(utvecklat vidare av Hajo)

7. Erfarenhet från autistisk 
arbetsplats

1. Vuxenskolan 

2. Kommer att marknadsföras under 
2019

3. Släpps i början av 2019

4. På vildmarksautisterna.se och 
serenahasselblad.se

5. Beskrivs i boken och läggs ut på 
serenahasselblad.se 

6. Hajos artiklar, läggs ut på 
hemsidan serenahasselblad.se

7. Hannas artiklar, läggs ut på 
hemsidan serenahasselblad.se



1. Utbildningskonceptet -

autistiska grupper skapar en utbildning 



Familj

Jobb

Hemmet

Planering

Vänner

Fritid
”Egentid”

Ekonomi

Hälsa

Balans
i Livet

• Balans i livet

• Stress och stresshantering

• Autistiska färdigheter

• Arbetsliv

• Autistisk kunskap om autism

• Planering och struktur



• Föreläsningar/ presentation 

av teman

• Övningar(övningsblad)

• Diskussioner - whiteboard

(dokumentation)

• IRL och nätet



2. Seminarier – för 

arbetskonsulenter 

 Autism ur autistiskt 

perspektiv

 Bemötande

 Strategier som fungerar

 Autistiska styrkor och hur 

använda sig av dem 



3. Bok projektet –
autistiska reflektioner och berättelser, en grupp-biografi 

Teman

 Autistiska hjärnan

 Känslor

 Bubblan, att vara inlåst

 Strategier för livet

 Autistisk agenda



4. Vetenskapliga artiklar

Hanna Bertilsdotter - Rosquist

 1 (publicerad): Bertilsdotter
Rosqvist, H (2018, e-pub). Knowing 
what to do: exploring meanings of  
development and peer support 
aimed at people with autism. 
International Journal of  Inclusive 
Education, Pages 1-14

 2 (I review-processen): Doing things 
together: exploring meanings of  
different forms of  socialities among 
autistic people in an autistic work 
space

 3 (I review-processen) Getting the 
work done: exploring notions of  work 
styles and abilities among autistic 
people in an autistic-only work place

Hajo Seng

 Arbeit anders denken 2017

 Fähigkeiten und Potenziale auf
dem Weg ins Berufsleben 2017

 Kurzbeschreibung
Fähigkeitenworkshops 2016

 Autistische Intelligenz 2015



5. Att vara autistisk

• Delar/detaljer först/i stället för 

helhetsbildande

• Perception först/i stället för 

koncept 

• Objekt  först/i stället för relation 

• Associativt tänkande, sökmotor 

på internet

• Mysterium eftersom verkligheten 

för oss är mer öppen och mindre 

förbestämd 



Jämförelse icke autistiskt och  

autistiskt tänkande
Icke-autistiskt tänkande

 Perception och koncept 
tänkande är 
sammantvinnade 

Autistiskt tänkande 

 Perception och koncept 
tänkande är separerade

Perceptions tänkande

Koncept tänkande



5. Att vara autistisk

Strategier för att närma 

sig koncept- tänkandet

 Stimming

 ”Specialintresse”

 Autistiska specialförmågor

Perceptions och koncept-

tänkande



6. Bygga identitet
Spegla sig själv i andra



6. Bygga identitet 
Autistiska färdigheter Workshops

 Ett utforskande av sin egen autism i liten autistisk grupp

 Spegla sig i andra, igenkänning, bekräftelse

 Spegla sig i moderatorn. Mycket viktigt att moderatorn 

har en hög medvetenhet om sin egen autism.

 Moderatorns roll 

 skapa trygghet

 mindful

 leda deltagarna i deras utforskande, till det ursprungliga 



6. Bygga identitet 
Autistiska färdigheter Workshops

Strategier för att utforska min 

autistiska tänkar-typ

 ”Specialintresse”

 Autistiska specialförmågor

 Mina svårigheter

 Min historia

 Stimming

Perceptions och 

koncept-tänkande



AutSpace

Conference Sweden 

2018



AutSpace – Sweden 2018



Autscape in Tonbridge, 

England



Priset för 

”NT” social färdighets- träning

Autistic Burnout – Autistisk utbrändhet

 Autistic Burnout is an accumulation of  years of  

trying to appear normal and cope as an 

Neurotypical (NT). The strain and drain of  it 

suddenly becomes too much and an autistic person 

falls apart. All autistic symptoms get worse.

 (åtgärdsförslag; sensory diet and stimming)





Den autistiska hjärnan utgör en viktig del i 

mänsklighetens samlade förmågor och färdigheter 

och kan inte förbises.

Det är dags att börja om; dags för icke-autistiska 

människor att börja lära sig förstå hur autistiska 

människor tänker och upplever sin omvärld och låta 

autistiska människor dra nytta av det. 

Att ha möjlighet att lära sig om sitt eget sätt att tänka 

och fungera måste bli en del av autistiska människors 

utbildning, både i skolan och vidare i livet. Detta 

inkluderar också kunskapen om sitt eget personliga 

specifika sätt att tänka och sina egna autistiska 

färdigheter och potential.


