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Boklista med länkar: Svenska författare som skriver om Autism och ADHD  
https://facebook.com/AutismOchADHD 

Skönlitteratur  - Föräldrar berättar  

        

 

Hannahs hemlighet  av   Ylva Brodin. Om flicka med autism.  

Jag brukade drömma om dig  av   Petra Holst. Om föräldraskap och omgivningen. 

Det räcker inte med kärlek  av   Jenny Lexhed. Om en mammas kamp för sin son med autism.    

I dina ögon  av   Thomas Nybom. Om en pappas berättelse om när orken tar slut i väntan på hjälp.    

Ingen familj är en ö  av   Anja Wikström. Om ADHD, föräldraskap och skuld.    

 
 

Självbiografier – Om att leva med ADHD eller Autism/Aspergers  

 

Nu förstår jag mig själv  av   Pernille Dysthe.  En berättelse om ADHD.    

En riktig människa  av   Gunilla Gerland. Om högfungerande autism/Aspergers syndrom. 

Handbok för psykon  av   Tove Lundin.  Leva med ADHD och bipolär sjukdom.   

På ett annat sätt  av   Paula Tilli. Erfarenheter av Aspergers syndrom – ett autismspektrumtillstånd.    

ADHD i bilder  av   Viktor Wikander. Fotobok. 

 

 

Böcker för barn med Autism eller ADHD 

        

 

Stora boken om Bill & Bolla   av   Gunilla Bergström.  Bilderbok om barn med tvecklingsstörning och autism. 

Anton och Super-A - Vill baka och tycker olika 1,   Klär på sig och säger nix 2,   Lägger sig och åker raket 3   

av Jessica Jensen. Böcker/övningsböcker som tränar vardagsfärdigheter och kognitiva svårigheter vid Autism/ADHD.  

Abbe 8 år och 43 dagar,   Rut och Randi  av   Kicki Polleryd.  Aspergers syndrom och koncentrationssvårigheter.  

Jippie! Jag har ADHD,   Jag vill inte vänta  av   Jessica Stigsdotter Axberg. Barnböcker med fakta och strategier  

om att utredas för ADHD och svårigheter att sitta still.  

Coolt med ADHD  av   Malin Roca Ahlgren. En kapitelbok om ADHD som även lyfter fram styrkorna. 
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Pedagogik och förhållningssätt  

           

 

Tänk om!  av   Lotta Abrahamsson. En bok om autism, Aspergers syndrom, ADHD och andra förmågor. 
Gång på gång  av   Beckman, Kärnevik Måbrink, Schaumann m.fl.  Pedagogik vid autismspektrumtillstånd.    

Förstå och arbeta med ADHD  av   Gunilla Carlsson Kendall 

Barn som väcker funderingar  av  Gerland, Aspeflo. Se, förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling.  

Det är bra att fråga...    av   Gunilla Gerland. Om Aspergers syndrom och högfungerande autism.    

Beteendeproblem i skolan,   Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder Hejlskov Elvén 
Skolkompassen  av   Lena W. Henrikson, Anna Sjölund. Kartläggningsmaterial för elever att navigera i skolan. 

Flexa & Mixa  av   Margareta Lundkvist. Läromedel för specialpedagogik till försäljning via hemsidan hos Semej. 

Sociala Antenner – Att förstå vad andra tänker och känner av Iglum Rønhovde, Ekevik. (Tränahjärnan & Klaraskolan) 

Ragnhilds handbok - kunskap och vägledning,   Allt du har duger  av   R Svensson. ADHD för unga resp. vuxna.   
Inte bara Anna  av   Elisabet von Zeipel, Kerstin Alm.  Asperger, stress och skolan. 

 

Föräldrar och vardag  

   

 

Barn som bråkar  av   Bo Hejlskov Elvén, Tina Wiman. Kommer ut 2015.  

Man dör inte, men man blir en ganska knäckt människa,   Är jag normal, mamma?  av   Malene Larssen. Tolv 

föräldrar till barn med NPF berättar sin historia resp. att möta en flicka med ADD. 

Utsatta föräldrar  av   Lennart Lindqvist. Om föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Vardagsliv med Aspergers syndrom  av   Carolina Lindberg, Malin Valsö. Om att komma vidare efter diagnosen.    

Familjevardag med autism och asperger  av   M. Mårtensson, C. Lindberg. Om att komma vidare efter diagnosen.  

Vårdbidrag  av   Sandström, Paulsen. Autism, ADHD, språkstörning, allergier, utvecklingsstörning och hörselskada.  

ADHD-hjälpen: För ett liv i balans  av   Katarina A. Sörngård  

Föräldraboken om adhd  av   Lena Westholm 

Superperfekta, Extra allt  av   Tina Wiman. Om familjelivet som är lite mer. Böcker via hemsida.  
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