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Sammanfattning

Aspergers syndrom är ett neurologiskt tillstånd, som gör att personer med denna

diagnos har problem med att umgås och förstå andra människors tankar och känslor

på ett strukturerat sätt. Många gånger har de här personerna svårt att leva upp till de

sociala normer som förväntas av samhället. Deras sociala oförmåga accepteras inte

alltid av omgivningen, kanske för att det inte syns på "utsidan". De har ofta svårt att

samtala på ett naturligt sätt och ofta blir de oerhört fascinerade och intresserade av

ett speciellt ämne. Att vara annorlunda är många gånger frustrerande och det får

konsekvenser för individen själv men även för omgivningen.

I denna uppsats redovisar jag kunskap om vad Aspergers syndrom innebär samt hur

vi som är verksamma inom skolan kan agera för att tillmötesgå dessa elevers behov.

Arbetet innehåller dessutom en empirisk del, i vilken pedagoger som arbetar med

individer med Aspergerdiagnos ger sin syn på vad det innebär att ha en elev i

klassen med Aspergers syndrom.

Min analys av den empiriska delen visar att det är oerhört komplicerat att tillmötesgå

elever med Aspergers syndrom. Läraren rycks mellan eleven med Aspergers

syndrom och övriga elever. Många i omgivningen har svårt att förstå de här

personerna, vilket lätt resulterar i utanförskap och stort lidande för den drabbade.
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1. Inledning
Vårt samhälle bedömer i stor utsträckning en människa utifrån hennes utseende,

handlingar och sätt att uttrycka sig. En person med Aspergers syndrom har inga

särskiljande fysiska drag. Däremot uppfattas han/hon av andra människor som

annorlunda på grund av sitt ovanliga sociala beteende och märkliga sätt att uttrycka

sig. Vad kan då ett annorlunda beteende få för konsekvenser? Hur kan omgivningen

reagera?

"Jag vill vara som alla andra, men mitt handikapp gör att jag ofta missförstår folk och

det blir bråk. Det är några killar i plugget som retar mig, ropar "CP-simmare", men jag

har pratat med rektorn om det" (Hellman, 2000, s 36). Att bli uppfattad som

annorlunda kan få olika konsekvenser för olika individer. Människor med Aspergers

syndrom uppfattar många gånger världen annorlunda än andra, vilket gör att

omgivningen reagerar på deras beteende.

I Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och

fritidshemmet) står att läsa: "Undervisningen skall anpassas till varje elevs

förutsättningar och behov…..En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen

skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika"

(s 6). Det finns många elever som är i behov av särskilt stöd, bland annat elever med

diagnosen Aspergers syndrom. Enligt Aspergerprojektet

(http.//www.autism.se/aspergerprojektett/sida2) har minst fyra elever per tusen

grundskolebarn detta syndrom.

Anledningen till att jag valt att fördjupa mig i Aspergers syndrom är att jag har mött en

elev under min praktik vars lärare misstänkte att eleven hade detta syndrom. Elevens

beteende och det sätt han behandlades på av sin omgivning fick mig att fundera på

vad Aspergers syndrom egentligen innebär och hur man kan göra för att hjälpa

elever som har detta annorlunda beteende. Arbetet med den här uppsatsen gav mig

således möjlighet att fördjupa mina kunskaper om Aspergers syndrom och vad det

kan innebära.
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2. Syfte
Det övergripande syftet med detta arbete är att få kunskap om vad Aspergers

syndrom innebär samt hur vi som lärare kan skapa en god lärmiljö för dessa elever.

3. Problemformulering
De frågor jag vill få svar på är:

• Vad är Aspergers syndrom och vilka uttryck kännetecknar de svårigheter som

följer av detta?

• Hur kan skolan bemöta dessa elever och tillgodose deras speciella behov?

4. Litteraturgenomgång
Det finns ganska mycket litteratur som bara behandlar Aspergers syndrom, även om

syndromet många gånger presenteras tillsammans med tillståndet autism. Jag har till

stor del valt texter av portalfigurerna inom detta område; Uta Frith, Lorna Wing,

Christoffer Gillgerg, men även av skickliga författare som Tony Attwood med flera.

I min teoridel har jag delat in mina förvärvade faktakunskaper i delkapitel för att det

ska bli tydligare och överskådligt. De fakta som jag valt att presentera är den som

svarar på mina frågeställningar. Jag har dessutom valt att kortfattat skriva om

orsakerna till Aspergers syndrom och diagnostisering eftersom jag anser att jag som

lärare har nytta av att veta lite om detta för att kunna hjälpa elever på bästa sätt.

4.1 Historik
Aspergers syndrom beskrevs första gången 1944 av barnläkaren Hans Asperger

(1906-1980) från Österrike, som dock kallade tillståndet för autistisk psykopati. De

barn som ansågs ha autistisk psykopati var främst pojkar. De beskrevs som barn

med anpassnings- och kommunikationsproblem samt att de hade speciella

intressemönster (Frith, 1998). Frith skriver vidare att Asperger blev engagerad i de

barn som av övriga omgivningen ansågs som odrägliga. "De var i högsta grad

annorlunda barn. De passande inte in någonstans och var besvärliga eftersom de
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saknade all respekt för auktoriteter. De gjorde sina föräldrar olyckliga och drev sina

lärare till förtvivlan" (Frith, 1998, s 15) .

Asperger fascinerades av dessa barns självständiga tänkande och de prestationer de

kunde uppnå inom vissa områden samtidigt som han förundrades över deras

inlärningsproblem och fientliga beteende (Frith, 1998). Vidare skriver Frith (1998) att

Asperger blev en förkämpe för dessa barn och arbetade fram behandlingsmetoder

där undervisning och terapi gick hand i hand. Asperger utvecklade

behandlingsmetoderna för dessa barn allteftersom han fick mer kunskap om deras

problematik.

Till att börja med behandlades barnen som sjuka och fick ligga till sängs (Frith, 1998).

I takt med de ökade kunskaperna om dessa barn ändrades behandlingen. "Snart fick

barnen stiga upp på dagarna och avdelningen sjöd av såväl lek- som

undervisningsaktiviteter" (Frith, 1998, s 16). Barnen betraktades inte längre som

sjuka utan som handikappade på grund av sitt beteende. Till sin hjälp i

behandlingsarbetet hade Asperger bland annat en kvinnlig sjuksköterska vid namn

Viktorine Zak, som var oerhört skicklig med barnen. Hon hade ansvar för

undervisningen av barnen. Zak inledde varje dag med ett gymnastikpass som följdes

av dramatisering och sång. I behandlingen ingick också regelrätta skollektioner och

talterapi (Frith, 1998).

Samtidigt som Asperger intresserade sig för barn med autistisk psykopati, det vill

säga det tillstånd som idag benämns Aspergers syndrom, fanns det en läkare i USA

vid namn Leo Kanner som arbetade med barn med liknande symtom (Frith, 1998).

Kanner, (som för övrigt också härstammade från Österrike,) benämnde denna

sjukdom för infantil autism, vilken i dag kallas för Kanners syndrom. Både Kanner och

Asperger beskrev  barn som kännetecknades av begränsad förmåga till socialt

samspel, kommunikationssvårigheter samt specialintressen av skilda slag.

Aspergers arbete uppmärksammades i början av 1980-talet av den engelska

författaren Wing som myntade begreppet Aspergers syndrom. I dag förekommer

även beteckningen AS som är en förkortning av detta syndrom (Frith, 1998).
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Var gränserna går mellan tillstånden autism- Aspergers syndrom och Kanners

syndrom är svåra att avgöra. Frith skriver: "Det är inte förrän nu, när autism i det

närmaste har blivit en allmänt spridd term, som en uppdelning i underkategorier

börjar kännas rimlig. Exakt var gränserna för dessa kategorier ska dras är en svår

fråga, och det finns anledning att förvänta sig att gränserna kommer att justeras

allteftersom" (Frith, 1998, s 14).

Den rådande synen på 1990-talet som näst intill alla forskare är ense om är dock att

Aspergers syndrom är en variant inom autismspektrat och en genomgripande

störning i utvecklingen, det vill säga att tillståndet påverkar utvecklingen av en rad

färdigheter och förmågor. Frith skriver: "Aspergers syndrom bör hänföras till det

autistiska spektrumet….det finns en speciell typ av kommunikationsstörning och

social oförmåga som sammanlänkar Aspergers syndrom med autism i allmänhet"

(Frith, 1998, s 21).  Detta kan jämföras med uppgifter på Riksföreningen autisms

hemsida på Internet där det står att Aspergers syndrom är som autism utan

begåvningshandikapp (http://rfa.kansli@autism.se).

4.2 Huvudsymtom
Vad är det som kännetecknar Aspergers syndrom? Huvudsymtomen för Aspergers

syndrom beskrivs på ett liknande sätt i all den litteratur som jag har tagit del av. Jag

tycker att Brattberg (2000) ger en tydlig och enkel förklaring. "Numera anser man att

Aspergers syndrom är en medfödd eller mycket tidigt förvärvad biologisk störning.

Den kännetecknas av omfattande begränsning till ömsesidig kommunikation,

begränsad social förmåga och beteendestörningar" (Brattberg, 2000, s 19).

Personer med Aspergers syndrom har ett avvikande beteende som många gånger

inte accepteras eftersom det inte syns på utsidan. På Riksföreningen autism hemsida

kan vi läsa: "Personer med Aspergers syndrom skiljer sig i allmänhet inte

utseendemässigt från andra, vilket gör att det kan vara svårt för omgivningen att

förstå deras avvikande beteende. De blir ofta missförstådda och kan uppfattas som

egocentriska eller ouppfostrade" (http.//

www.autism.aspergerprojektet/sida2/undersidor/allman.htlm ) Det finns olika
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huvudsymtom som är kännetecken för detta syndrom. Attwood (2000) presenterar ett

antal huvudsymtom vilka även Gillberg (1997) redogör för.

Attwood (2000) presenterar kännetecken för den kliniska bilden av Aspergers

syndrom, med stöd av Wing. Dessa kännetecken är:

• Bristande empati

• Naiv, inadekvat och ensidig interaktion

• Nedsatt eller ingen förmåga att etablera vänskapsrelationer

• Pedantiskt, repetitivt tal

• Svagt utvecklad icke- verbal kommunikation

• Helt uppslukad av vissa ämnen

• Klumpiga, dåligt koordinerade rörelser och märkliga kroppsställningar.

                                                                             ( Attwood, 2000, s 22)

En person med Aspergers syndrom har några eller flera av de huvudsymtom som

anges ovan. Symtombilden skiljer sig således mellan olika individer med diagnosen

Aspergers syndrom på grund av att huvudsymtomen varierar.

4.2.1 Språket
I litteraturen som jag har läst framkommer det att barn med Aspergers syndrom ofta

har en sen språkutveckling. Attwood (2000) skriver att nästan hälften av alla barn

med Aspergers syndrom är sena i språkutvecklingen men att de vanligtvis talar

flytande i femårsåldern. De har ofta tillägnat sig samma fonologi (uttal) och syntax

(grammatik) som barn i samma ålder. Deras svårigheter har med andra aspekter av

språket att göra. Attwood (2000) skriver att det framförallt gäller pragmatiken, det vill

säga hur språket används i sociala sammanhang.

Personer med Aspergers syndrom kan ofta komma med ett påstående eller en fråga

som inte har något med samtalsämnet att göra. De kan exempelvis börja ett samtal

med en kommentar som är helt irrelevant för situationen eller bryta mot etablerade

sociala och kulturella koder. Vidare har många med Aspergers syndrom svårt att lära

sig när det passar att  gå in i ett pågående samtal, utan att avbryta eller störa. "Det är
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som om han eller hon säger första bästa tanke som dyker upp i huvudet, helt

omedveten om hur förvirrande detta kan vara för andra människor" (Attwood,2000, s

83).

Vidare har de problem med semantiken, det vill säga att de har problem med att

förstå att ord och meningar kan ha olika betydelser. Personer med Aspergers

syndrom har en tendens att tolka andra personers yttranden på ett bokstavligt sätt.

Attwood (2000) skriver att de har svårt för att uppfatta dolda, antydda eller

dubbeltydiga meningar samt ironi. Detta får exempelvis som följd att de inte förstår

när andra retas eller driver med dem. De förstår inte koderna och den humoristiska

avsikten utan blir i stället förvirrade.

De har svårigheter med språkets prosodi (Attwood, 2000). De har ofta en ovanlig

intonation, röstläge eller röstmelodi. "När vi samtalar ändrar vi ofta röstläge och

röstvolym för att betona nyckelord eller uttrycka känslor. Men när man lyssnar till

barn och tonåringar med Aspergers syndrom slås man oftast av att talet saknar

variationer i röstläge, tonhöjd, betoning, rytm- eller kort sagt röstmelodi" (Attwood,

2000, s 93). Talet saknar moduleringar som förhindrar att talet blir entonigt och

monotont. När barnet med Aspergers syndrom kommer in i tonåren kan deras tal

dessutom bli pedantiskt eller överdrivet formellt.

Ett annat problem som Attwood (2000) beskriver är att barn med Aspergers syndrom

ofta har problem med att fokusera en enda persons röst när många pratar.

Attwoods sammanfattade redogörelse kan jämföras med Gillberg som skriver "…i

synnerhet med avseende på semantik, pragmatik och språkförståelse. Dessa

problem återfinns också alltid vid autism. Men till skillnad från autistiska individer

hade alla en god eller mycket god uttrycksförmåga, långt bättre än vad man vanligtvis

finner vid autism" (Gillberg i Frith, 1998, s 180) .

4.2.2 Specialintressen och rutiner
I litteraturen som jag har läst står det att barn med Aspergers syndrom ofta utvecklar

ett gediget intresse inom ett speciellt område. Barn med Aspergers syndrom har en

tendens att fascineras av ett specialintresse samt skapa vissa rutiner som måste
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följas till punkt och pricka (Attwood 2000). Barnen blir ofta hängivna samlare av vissa

saker. Det kan vara både objekt men även informationer som utgör specialintresset.

Det är självklart inte onormalt att samla på vissa saker eller informationer, men det

som skiljer den normala samlaren från den säregna, som man kan observera vid

Aspergers syndrom, är dock att specialintresset blir en enslig sysselsättning som helt

dominerar personens tillvaro och samtal. Specialintressen är inte av tvångsmässig

karaktär utan är av lustfylld karaktär (Attwood, 2000). Möjliga förklaringar till att

intresset blir så dominerande i personens liv kan förutom tidsfördriv bero på att det är

skönt för individen att ha kunskap om något extra bra eftersom det kan underlätta

samtal. Precis som andra människor har dessutom individer med Aspergers syndrom

behov av att inte framstå som dumma. Stor kunskap inom ett specialområde

signalerar intelligens (Attwood,2000).

Barnens specialintressen kan vara väldigt påfrestande för omgivningen skriver

Attwood (2000). "Svårigheterna för familjen är att orka med de ständiga frågorna om

samma ämne, barnets motvilja mot att ägna sig åt andra aktiviteter samt att reglera

tillgången till informationskällorna". (Attwood, 2000, s 112)  Attwood skriver att

erfarenheter visar att man dock inte ska hindra barnen från att engagera sig i sina

specialintressen. En bättre strategi är att kontrollera och begränsa tillgången.

Rutiner är andra saker som är viktigt för barn med Aspergers syndrom. "Rutiner gör

livet förutsägbart och skapar ordning. Kaos, osäkerhet och allt nytt kan vara

outhärdligt. Rutiner är också ångestdämpande" (Attwood, 2000, s 117). Rutinerna

kan bli tvångsmässiga för dessa barn och fungerar då som ångestdämpande. Det

kan vara rutiner av skrockfulla slag som att inte gå under en stege etcetera. Barnen

kan exempelvis tro att om de inte gör "rutinen" kan det komma att hända dem något,

och detta är ångestskapande.

4.2.3 Motorik
Barn med Aspergers syndrom kännetecknas ofta av att de har dålig grov- och

finmotorik. Gillberg (i Frith, 1998) skriver i sin text att barn med Aspergers syndrom

kännetecknas som tafatta med bristande motorisk koordinationsförmåga och en stel

och klumpig gång. Attwood (2000) refererar till olika forskningsresultat av tester med

Griffiths utvecklingsskalor, Bruninks- Oseretskys test och Hendersons test. Dessa
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resultat visar att den nedsatta motoriska koordinationsförmågan påverkar både grov-

och finmotoriken.

Barnens rörelser är ofta otympliga likt marionetter (Attwood, 2000). Armarna rör sig

inte i samma takt som benen går vilket gör att det kan se lustigt ut. Konsekvenserna

av detta är tyvärr att dessa barn får problem på idrotten i skolan samt att de kan bli

retade. Ett annat vanligt förekommande problem för en person med Aspergers

syndrom är att de kan ha dålig balans och dessutom dålig fingerfärdighet.

(Fingerfärdighet handlar om att kunna koordinera båda händernas rörelser. I en

utvidgad betydelse handlar förmågan också om att kunna koordinera fötter och ben.)

Problematiken med finmotoriken resulterar ofta i att barnen med Aspergers syndrom

får problem med handstilen.

Gillberg (i Frith, 1998) menar att motoriska stereotypier förekommer bland personer

med Aspergers syndrom. Det är tics, ofrivilliga rörelser som exempelvis grimaser,

handviftningar etcetera. Dessa motoriska störningar är dock vanligare bland de som

har autism. Attwood (2000) menar att barn med dessa symtom behöver få utredas av

expertis, en medicinsk specialist, för att fastställa om individen även har Tourettes

syndrom vilket kan förekomma tillsammans med Aspergers syndrom.

4.2.4 Kognition
Personer med Aspergers syndrom har ofta svårt att sätta sig in i, och förstå andra

människors tankesätt. "Kognition handlar om kunskapsprocessen och omfattar

tänkande, lärande, minne och fantasi" (Attwood, 2000, s 132). Attwood refererar till

Frith och hennes kollegor som formulerat hypotesen att barn med Aspergers

syndrom har svårt att "läsa andras tankar". Dessa barn har svårt att sätta sig in i

andras människors tankar och känslor. De har svårt att förstå att vissa kommentarer

inte är passande eftersom de kan göra andra ledsna eller generade.

Deras svårigheter med att "läsa andras tankar" får exempelvis som följd att många av

barnen inte tycker om att läsa skönlitterära böcker. Berättelser kretsar ofta kring

sociala och emotionella upplevelser. Skönlitterära böcker kräver således förståelse

inför andra människors känslor, tankar och upplevelser. Faktaböcker kräver inte detta
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på samma sätt, vilket gör att dessa barn ofta vill läsa rena faktaböcker i stället.

(Attwood, 2000).

Barn med Aspergers syndrom har ofta ett väldigt bra långtidsminne. De blir därför

ofta extremt duktiga på att läsa, stava och skriva (Attwood, 2000). En del av dem

utvecklar hyperlexi, en enorm förmåga att känna igen ord, samtidigt som de har dålig

ordförståelse vilket påverkar förmågan att förstå vad texter handlar om. Många barn

har dock svårt att knäcka läsningens kod även om de blir duktiga när de väl har

knäckt den.

Barn med Aspergers syndrom lyckas ofta bra i grundskolan eftersom undervisningen

till stor del handlar om utantillärning (Attwood, 2000). På gymnasiet förväntas barnen

däremot ha förmåga att tillägna sig färdigheter som förståelse, begreppsbildning,

analysförmåga, grupparbete och problemlösning.

Låtsaslekar som alltid förekommer bland yngre barn ter sig annorlunda hos barn med

Aspergers syndrom. Attwood (2000) skriver att barnen visserligen ägnar sig åt

låtsaslekar men att de i huvudsak sker i ensamhet. Om andra barn tillåts vara med i

leken är det på barnet med Aspergers syndroms villkor. Barnet bestämmer då i stort

sett de andra barnens roller, repliker och handlingar, för att det ska fungera. Detta

beteende resulterar ofta i konflikter och barnen leker därför i stället för sig själva på

skolgården.

Ett annat fenomen som är specifikt för många barn med Aspergers syndrom är att de

har ett utpräglat tänkesätt. Attwood (2000) berättar i sin bok om en flicka som

kommer ihåg abstrakta begrepp genom att "se" boksidan eller hennes anteckningar

framför sig i sitt medvetande och sedan "avläser" vad det står där.

4.2.5 Känslighet
Personer med Aspergers syndrom reagerar många gånger negativt på vissa ljud,

lukter och beröring kan vi läsa i litteraturen om detta syndrom.  "Det är känt att barn

med autism kan vara mycket känsliga för speciella ljud och vissa former av beröring,

men däremot kan de ha en relativt hög smärttröskel…….Det finns idag också belägg

för att incidensen kan vara densamma vid Aspergers syndrom (Garnett & Attwood
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1995, Rimland 1990)". (Attwood, 2000,s 150) Det finns tre ljud som uppfattas som

väldigt intensiva för många personer med Aspergers syndrom:

• Oväntade ljud, exempelvis hundskall.

• Ljud med högt tonläge, exempelvis små elektriska motorer som en rakapparat,

hårtorkar.

• Sammansatta ljud som förekommer exempelvis i varuhus eller stimmiga lokaler.

                                                                                        (Attwood,153, 2000)

Personer med Aspergers syndrom kan också vara oerhört känsliga för vissa

beröringar på speciella kroppsdelar. Vissa speciella delar tycks vara mer känsliga än

andra. Det gäller främst hårbotten, överarmarna och handflatorna. Detta kan få till

följd att barnen mer eller mindre grips av panik när de är hos frisören eller när

föräldrarna ska tvätta eller kamma deras hår.

Många av dessa barn är även överkänsliga mot vissa maträtter skriver Attwood

(2000). Många gånger är det konsistensen hos maten som barnet reagerar starkt på.

" Jag var överkänslig för matens konsistens. Jag var tvungen att ta på all mat för att

få en uppfattning om hur den kändes innan jag kunde stoppa in den i munnen"

(Attwood, 2000,s 157). Barnens överkänslighet mot viss mat är ingen trots

poängteras i litteraturen och det är därför viktigt att inte tvinga barnen till att äta det

som de är överkänsliga emot. Lyckligtvis avtar denna överkänslighet i allmänhet när

de blir äldre (Attwood, 2000).

Andra saker som många personer med Aspergers syndrom är känsliga emot är vissa

former av belysningar samt vissa lukter. Det kan exempelvis vara starkt solljus eller

nya parfymer eller rengöringsmedel som kan påverka barnet (Attwood, 2000).

Trots att dessa barn många gånger är överkänsliga mot vissa saker har de oftast en

hög smärttröskel. Det som många gånger upplevs som obehagligt av andra

människor gör det inte av personer med Aspergers syndrom. Vidare verkar det som

om deras termostat i kroppen är sönder eftersom många av dessa personer inte
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"lider" av att klä sig i tunna kläder på vintern eller i varma på sommaren. (Attwood,

2000)

4.3  Diagnostisering
Vid den diagnostiska bedömningen undersöker specialister aspekter av de sociala,

språkliga, kognitiva och motoriska förmågorna och färdigheterna. De studerar

huvudsymtomen för det misstänkta handikappet (se kap. 5.2 s. 6 Huvudsymtom).

Utredningen som görs är omfattande. Det ingår psykologiska test, studier av barnet i

olika miljöer och sammanhang, föräldrarnas beskrivning av barnet, andra lärares

beskrivning av och omdömen, samt utredning av logopeder etcetera. Diagnosen

Aspergers syndrom ställs i genomsnitt när barnet är åtta år, men åldersvariationen

varierar från små barn till vuxna skriver Attwood (2000).

Varken Asperger eller Wing utarbetade några formella diagnoskriterier och  Attwood

(2000) skriver att det finns flera olika diagnoskriterier att välja på idag. I Sverige

används främst screeningtestet DSM-IV (Attwood, 2000, s 223-224), men många

föredrar även Gillbergs, Ehlers och Wings kriterier eftersom de är så tydliga och

uttömmande (Attwood, 2000, s 229-231). När det misstänks att en person har

Aspergers syndrom kan man som lärare eller föräldrar fylla i ett screeningtest. (Ett

screeningtest är en skattningsskala som innehåller olika påståenden som man får ta

ställning till).

En grundläggande oförmåga som finns vid alla störningar inom det autistiska

spektrumet är att personen har begränsad förmåga att föreställa sig att andra

människor har tankar och känslor. Detta påverkar därmed den sociala förmågan till

andra människor eftersom missförstånd oftast uppstår. Barn med Aspergers syndrom

är ofta väldigt självcentrerade står det i litteraturen kring detta syndrom. Attwood

(2000) redogör för forskarna Carina och Christoffer Gillbergs diagnoskriterier med

avseende på sociala störningar.

Personer som misstänks ha eller har Aspergers syndrom ska visa upp minst två av

följande drag:

• Oförmåga till kontakt med jämnåriga.
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• Likgiltighet i fråga om kontakt med jämnåriga.

• Oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler.

• Socialt och emotionellt opassande beteende.              (Attwood, 2000, s 36)

Gillbergs har också utarbetat kriterier som behandlar icke- verbal kommunikation. För

att kunna ställa diagnosen Aspergers syndrom ska personen uppvisa minst ett av

dessa drag:

• Begränsad användning av gester.

• Klumpigt, tafatt kroppsspråk.

• Mimikfattigdom.

• Avvikande ansiktsuttryck.

• Egendomlig, stel blick.

                                                                             (Attwood, 2000, s 37)

Gillbergs kriterier utarbetades 1989. Sedan dess har medarbetare från andra länder

som Szamari (Kanada) med flera kompletterat och nyanserat dessa kriterier. Attwood

skriver: "I takt med ökade kunskaper om de olika aspekter som kännetecknar det

sociala beteendet hos personer med Aspergers syndrom, kommer också

diagnoskriterierna att bli mer exakta" (Attwood, 2000,s 38).

4.4 Orsaker till Aspergers syndrom
Vad är orsaken till att barn drabbas av Aspergers syndrom? Attwood (2000) skriver

att den medicinska forskningen har identifierat tre potentiella orsaker till

autismliknande tillstånd: genetiska faktorer, allvarliga händelser vid eller under

förlossningen samt infektioner under graviditeten eller den tidiga spädbarnsåldern

som påverkar hjärnan.

Forskningen kring Aspergers syndrom pekar i dag på att syndromet kan vara  ärftligt.

Frith skriver: "Vi har lyckats finna tecken på liknande särdrag hos föräldrar eller

släktingar i samtliga fall där det varit möjligt för oss att göra en närmare bekantskap"

(Frith, 1998, s 105).
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Det är viktigt att klargöra att Aspergers syndrom aldrig kan uppkomma på grund av

dålig uppfostran. Attwood skriver: "Aspergers syndrom orsakas inte av emotionella

trauman, vanvård, försummelser eller bristande kärlek från föräldrarnas sida.

Forskningen har klart kunnat konstatera att Aspergers syndrom är en störning i

utvecklingen beroende på dysfunktioner hos specifika strukturer och system i

hjärnan" (Attwood, 2000, s 167).

Aspergers syndrom förekommer ofta tillsammans med andra störningar. När ett barn

har fått diagnosen Aspergers syndrom bör man ändå gå vidare i utredningen för att

se om barnet även har andra specifika medicinska tillstånd som är förbundna med

detta tillstånd. Aspergers syndrom kan exempelvis förekomma tillsammans med CP

(cerebral pares), Tourettes syndrom eller ADHD (Attention Deficit Hyperactivity

Disorder).

4.5 Pedagogiska implikationer
 I Lpo 94 kan vi läsa att alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till utbildning och,

inom varje skolform, få en likvärdig utbildning. Skolan ska ge eleverna de kunskaper

och färdigheter som behövs för att främja deras harmoniska utveckling till

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Vidare kan vi läsa att hänsyn

ska tas till elever med särskilda behov ( Lpo 94).

4.5.1 Att börja skolan
När en elev med Aspergers syndrom börjar skolan finns det olika saker som

personalen kan göra för att tillmötesgå eleven. Östman (2001) skriver att det finns

mycket som skolan kan göra innan en elev med Aspergers syndrom börjar skolan.

Östman skriver: " Aspergers syndrom kan yttra sig på många olika sätt. Därför måste

skolan inte bara informera sig generellt om funktionshindret utan också om hur det

specifikt yttrar sig för den elev som skall komma till skolan" (Östman, 2001, s 6).

Thimon (2000) anser att det är rektorn på skolan som har det yttersta ansvaret så att

den berörda personalen får den kompetensutveckling och information som krävs för

att kunna tillmötesgå dessa elever.
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Östman (2001) menar att det är viktigt att all personal som kommer i kontakt med

denna elev bör få förhandsinformation om eleven. Den bästa informationen som

skolan kan få är av elevens föräldrar. Det är därför viktigt att skolan träffar dessa i

god tid innan skolan startar. Östman (2001) rekommenderar att föräldrarna ska få

komma till skolan på besök och träffa de berörda i personalen. "På detta sätt kan

man bygga upp ett kontaktnät mellan skolan och familjen. Detta är mycket viktigt för

bägge parter för att de skall kunna ta kontakt med varandra om det skulle uppstå

problem av något slag" (Östman, 2001, s 6).

Vidare är det viktigt att eleven får möjlighet att se skolan innan skolstart. Vid besöket

ska eleven ha med sig en person som den känner och som dessutom är bekant med

skolan. Tillsammans ska dessa bekanta sig med skolans lokaler (Östman, 2001).

Förutom att bekanta sig med skolans miljö ska eleven dessutom få träffa de lärare

och övrig personal som den kommer att komma i kontakt med. Östman (2001)

rekommenderar att eleven ska få träffa varje lärare enskilt så att de i lugn och ro kan

presentera sig för varandra. Presentationen kan dessutom göras tydligare för eleven

genom att lärarna har en namnskylt på sig där de har textat sitt namn. Denna

namnskylt kan lärarna dessutom ha på sig den första skoltiden (Östman, 2001).

Om eleven får en elevassistent eller hjälplärare bör han/ hon presentera sig extra

noga för eleven. Assistenten eller hjälpläraren bör informera om var på skolan den

kan nås. Dessutom ska eleven och assistenten utbyta hemtelefonnummer om de

skulle behöva nå varandra efter skoldagens slut (Östman, 2001).

När eleven gör studiebesöket på skolan bör han/ hon få möjlighet att ställa frågor och

Östman (2001) menar att det är bra om eleven tillsammans med någon anhörig har

förberett frågor i förväg som de har skrivit ner på ett papper. Ofta uppstår det dock

frågor i efterhand. Därför rekommenderas  att skolan ska lämna ett telefonnummer dit

eleven kan vända sig med sina frågor och funderingar efter studiebesöket.

4.5.2 Att tänka på när eleven är i skolan
Den första dagen i skolan innehåller till stor del information om skolan, organisation

och schema. Östman skriver: "Föräldrarna skall, redan vid skolstarten, få en

detaljerad planering av det som kommer att hända" (Östman, 2001 s 9). Det är viktigt
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att klassläraren förklarar schemat så noga som möjligt. Klassläraren eller assistenten

bör dessutom visa eleven var olika lektionssalar ligger om eleven inte har alla

lektioner i en och samma sal.

Det är viktigt att eleven blir bekant med skolområdet. "….assistenten ta en promenad

med eleven runt skolområdet så att han lär sig hitta. Om det finns aktiviteter som inte

äger rum på skolan skall kontaktpersonen följa med och visa den enklaste vägen dit.

Det kan vara bra med en enkel karta som underlättar för eleven att hitta" (Östman,

2001, s12-13). Thimon (2000) menar att kunskapen om lokalerna kan läras ut på

många sätt. Några behöver exempelvis visuella hjälpmedel för att förstå var de är

och hur det ser ut runtomkring. Det kan man konstruera med hjälp av papper och

penna, foton, videofilmer eller kartor.

Under den första skoldagen är det viktigt att eleven och föräldrarna får träffa

elevassistenten under en längre stund. Utbytet av informationen mellan elev,

föräldrar och assistent bör resultera i att assistenten får en "bild" av eleven. Östman

(2001) skriver att föräldrarna ska tala om vad eleven har svårt för och vilka starka

sidor han/ hon har. De bör även tala om vilka eventuella övriga problem eleven har.

Om barnet har svårt att sitta still längre stunder kan man planera lektionerna efter

det.

4.5.2.1 Klassrummet
Det finns flera saker som läraren bör ta hänsyn till när den har en elev med

Aspergers syndrom. Beroende på dessa barns problem i kontakten med andra

personer är det viktigt att ge goda förutsättningar för den sociala utvecklingen

(Waclaw, 1999). Detta kan även kopplas till Attwood som skriver: "Klassrummet

erbjuder en rad möjligheter för barn med Aspergers syndrom att lära sig adekvat

socialt beteende" (Attwood, 2000, s 47). Det finns olika strategier som presenteras i

litteraturen för vad/ hur personal kan göra för att hjälpa dessa elever.

I klassrummet fungerar dessa barn många gånger som oroselement eftersom de inte

är medvetna om vilka regler som gäller för uppträdande i klassrummet. De barn som

fått diagnosen Aspergers syndrom har rätt till en personlig assistent. Både läraren

och assistenten kan försöka hjälpa eleven genom att säga att de ska titta på hur de



20

andra eleverna beter sig i olika situationer och försöka göra som dem. (Attwood,

2000). Waclaw (1999) rekommenderar dessutom att eleven ska ha ett skrivblock på

bänken så att eleven och den personliga assistenten kan skriva korta signalord till

varandra. Barnet ska lära sig att be om hjälp, vilket kan ske genom överenskomna

signaler.

En annan sak läraren kan göra är att uppmuntra dessa elever till att samarbeta med

andra. Många gånger uppstår det dock problem när de ska samarbeta eftersom de

har ett stort behov av att komma först. Eleverna behöver vägledning hur man väntar

på sin tur, hur man ger andra en chans att komma med förslag etcetera. Det är

överhuvudtaget viktigt att eleverna har regler att följa eftersom det skapar trygghet.

Den press som det innebär för dessa elever att följa regler och normer är

ansträngande eftersom de inte fungerar naturligt och automatiskt. Detta kan resultera

i enorma emotionella spänningar och barnen kan genomgå en förvandling från Dr

Jekyll till Mr Hyde (Attwood, 2000).

Elevens placering i klassrummet är betydelsefullt för att lärmiljön ska bli gynnsam.

Läraren måste finna strategier som hjälper eleven när det gäller sensorisk känslighet.

En generell rekommendation är att eleven ska placeras där den kan avskärma sig

samt att den inte ska placeras där starkt solljus kan komma att skina på dem

eftersom de många gånger reagerar starkt på det. Vidare kan läraren rekommendera

eleven att lyssna på musik eller ha öronproppar för att avskärma sig från störande

bakgrundsljud (Attwood, 2000).

Barnen har som jag tidigare nämnt också ofta problem med handstilen. Attwood

skriver: "Barn med Aspergers syndrom är ofta bra på att använda datorer och

tangentbord, och man kan se till att barnen får utnyttja dessa hjälpmedel i stället för

att skriva sina uppgifter och prov för hand" (Attwood, 2000, s 125).

4.5.2.2 Kapprummet
I kapprummet  ska eleven öva på att klä av och på sig i samma tempo som de andra.

Här uppstår ofta irritationsmoment för barn med Aspergers syndrom eftersom de

många gånger är känsliga mot höga ljud och det kan resultera i konflikter med andra.

Om eleven ofta hamnar i trubbel med andra rekommenderar Waclaw (1999) att
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eleven får ha en egen hörna där den inte blir lika störd eller att den får klä på sig

strax före eller efter de andra.

4.5.2.3 Matsalen
I matsalen kan ofta oroselement uppstå eftersom barnen har svårt att vänta på sin

tur. Målet här ska därför vara att eleven ska öva på att till exempel  acceptera sin

plats i matkön utan att ställa till med bråk och dessutom äta i lugnt tempo med bra

bordsskick  (Waclaw, 1999). Östman (2001) betonar att det är viktigt att det finns en

lärare tillhands i matsalen för att hålla ordning.

4.5.2.4 Raster
På rasterna bör assistenten vara närvarande och försöka undvika att eleven med

Aspergers syndrom hamnar i konflikt med andra. Det är väldigt viktigt att det finns

rastvakter/ övervakning på rasterna för dessa barn eftersom deras udda beteende

ofta resulterar i att de blir retade. Östman skriver: "På rasterna är även riskerna för

mobbning stor. Det är därför viktigt att det finns ett noggrant schema som talar om

vilken personal som skall vara ute som rastvakt vilken rast". ( Östman, 2001, s10)

Waclaw (1999) menar att ett mål är att lära elever med Aspergers syndrom att umgås

med andra på lika villkor. Det är dessutom bra att upprätta regler för hur eleven ska

bete sig i olika situationer eftersom den bristande sociala interaktionen är

huvudsymtomet vid Aspergers syndrom. (Waclaw, 1999). Det är viktigt att uppmuntra

potentiella vänskapsband.

4.5.2.5 Gymnastik
Elever med Aspergers syndrom är många gånger motoriskt klumpiga och har

dessutom svårt att förstå regler och gruppinstruktioner, vilket resulterar i att de blir

lätta mobbingoffer på gymnastiken (Östman, 2001). Det är viktigt att läraren i

gymnastik delar in eleverna i lag vid lagsporter. Läraren får inte bara peka på

eleverna och ange vilket lag de ska vara med i eftersom  denna metod kan

missuppfattas av elever med Aspergers syndrom. Vidare poängterar Östman (2001)

att bollspel ska varieras med annan idrott eftersom dessa elever ofta tycker att

bollsporter är svåra. Attwood (2000) skriver att det är bra att träna upp dessa elevers

koordination mellan armar och ben. Dessutom betonar Attwood (2000) att elever med



22

detta syndrom måste träna upp sin förmåga på att exempelvis kasta och fånga en

boll så att barnet kan delta i kamraternas bollspel.

4.5.2.6 Slöjd
Elever med Aspergers syndrom är som jag tidigare poängterat många gånger

motoriskt klumpiga. Östman (2001) skriver att slöjd därför kan skapa problem för

dessa elever. Han betonar däremot att det är viktigt att eleven får delta i slöjd-

undervisning men att läraren måste låta eleven få den tid han behöver för att göra

klart.

4.5.2.7 Friluftsdagar
En friluftsdag frångår de vanliga skolrutinerna vilket kan leda till oroselement för

dessa elever. Östman (2001) skriver att det är viktigt att det finns planerade

aktiviteter för hela dagen eftersom elever med Aspergers syndrom har svårt med

"dödtid".  Vidare skriver Östman (2001) att det är nödvändigt att dessa elever

informeras i god tid om friluftsdagens aktiviteter. Det är bra att informera eleverna

genom att sätta upp ett anslag på skolans anslagstavla. " Anslagstavlan på skolan

fyller en mycket viktig funktion för eleven med Aspergers syndrom. Detta eftersom

han där kan få skriftlig information, som är lättare att ta till sig än muntlig, om vad

som sker på och utanför skolan". (Östman, 2001, s 13)

4.5.2.8 Arbetssätt
Vilka arbetssätt ska läraren välja för att hjälpa elever med Aspergers syndrom på

bästa sätt? "Med eleven i fokus och utifrån hans/ hennes kunskapsnivå samt grad av

självständighet väljer man sedan olika former av undervisning, alltifrån enskild

undervisning och självstudier till klass- eller gruppundervisning"  (Thimon, 2000, s

65). Beckman med flera (1994) framhåller att den viktigaste pedagogiska principen

för barn med autism eller autismliknande tillstånd är att ge dessa barn en tydlig

struktur. "….hjälpa dem att strukturera tillvaron- i rummet genom att ge olika

funktioner sin speciella plats…och i tiden genom att ge A ett schema" ( Beckman,

1994, s. 97- 98).

För de yngre barnen med Aspergers syndrom passar det ofta bra att använda sig av

det så kallade TEACCH- programmet ( Treatment and Education of Autistic and
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related Communication handicapped Children) (Thimon, 2000). TEACCH-

programmet kommer ursprungligen ifrån North Carolina i USA och har i dag vunnit

allt större erkännande i det pedagogiska arbetet i Sverige när det gäller barn med

autismliknande tillstånd.

De viktigaste byggstenarna i TEACCH är:

• Struktur, organisation, rutiner och system

• Samarbete med föräldrarna

• Individuella scheman för eleverna

• Visuella instruktioner

                                                                                          (Thimon, 2000)

Vidare så arbetar TEACCH- pedagogiken med undervisningsmål utifrån tre olika

tidsperspektiv:

• Omedelbara syften med kort tidsperspektiv

• Intermediära mål, från tre månader upp till ett par år

• Långsiktiga förväntningar, med framtidsutsikter

                                                                                          (Thimon, 2000)

De omedelbara syftena ska vara klara, precisa och ha kort tidsaspekt (Thimon,

2000). Det kan vara att sitta stilla på sin kudde vid en samling, hänga upp sin jacka,

plocka undan leksaker etcetera. Thimon (2000) poängterar dock att de mål som sätts

upp måste vara rimliga att nå.

"De intermediära målen sträcker sig över något längre tidsperioder och är färre till

antalet. Avsikten är att tänka ut vettiga strategier för en viss elev eller ett visst barn

ska komma vidare i sin utveckling" (Thimon, 2000, s 96) Dessa mål kan avse

basfärdigheter som att eleven ska lära sig att läsa och skriva. Det kan också handla

om mål som att klara av att sitta och äta tillsammans med andra personer i en

matsal. Målen är skiftande från person till person (Thimon, 2000).

De långsiktiga förväntningarna ska vara få till antalet och sträcka sig över en lång

tidsperiod. Det kan handla om att ha förhoppningar om att klara av att vistas i
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klassrummet tillsammans med övriga klasskamrater utan att problem uppstår.

Thimon (2000) skriver att det är viktigt att organisera dessa barns utbildning och

vardag. Barnet måste alltid stå i fokus.

4.5.3 Starka sidor
Har elever med Aspergers syndrom några positiva egenskaper som är dem till

fördel? "Praktiskt taget alla barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom har

starka sidor. Vissa av dessa kan ses som en del av själva syndromet, andra som

positiva egenskaper som utgör individens unika förutsättningar" (Gillberg, 1997, s.

87). Personer med detta syndrom har ofta hög allmän begåvning, även om de ofta

har sociala interaktionssvårigheter, nedsatt förmåga att söka kunskap hos andra,

språkliga och motoriska problem samt många gånger koncentrationssvårigheter.

Personer med Aspergers syndrom har som jag tidigare redogjort för ofta

specialintressen som de blir djupt engagerade i. Om intresset är stort och starkt kan

det resultera i exceptionella arbetsprestationer som ger resultat på kort tid (Gillberg,

1997). Den intellektuella begåvningen ska tillvaratas inom det specialintresse som

personen utvecklar. " Under alla omständigheter är den intellektuella begåvningen

många Aspergermänniskors största tillgång i livet och något som absolut måste tas

tillvara. I stället för att, som var vanligt förr, bara understryka deras sociala

svårigheter och enbart satsa på att utveckla sociala färdigheter, skall man betona

deras intellektuella styrka och stärka deras självförtroende på detta område"

(Gillberg, 1997, s. 88).

Andra positiva egenskaper som Gillberg (1997) lyfter fram är att dessa personer ofta

har lätt för att lära in saker utantill, då deras minne för utantillinlärning ofta är bra. Det

är främst ett gott utantillminne som dessa personer har vad gäller synintryck skriver

Gillberg (1997). Han skriver att vissa till och med har ett fotografiskt minne. Vidare

skriver han att personer med Aspergers syndrom ofta har god förmåga att läsa in

texter mekaniskt som kan vara en fördel då man snabbt ska läsa in nytt material

(Gillberg, 1997).
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Gillberg skriver fortsättningsvis att dessa personer många gånger har god uthållighet

och är noggranna i det som de företar sig. Han skriver dock att noggrannheten kan

vara kombinerad med en oväntad " slarvighet" på vissa områden.

Små barn med Aspergers syndrom ser många gånger allvarliga och "gamla" ut i sitt

utseende. Ett kliniskt intryck är dock att personer med detta syndrom tycks mogna

långsamt och därmed åldras i ett långsammare tempo. De ser "gamla" ut som små,

unga ut som äldre. Många ser betydligt yngre ut än de faktiskt är. Ansikte och händer

kan vara förvånansvärt släta långt upp i övre medelåldern. Som små barn kan man

ha uppfattat att de såg allvarliga och "vuxna" ut, som äldre är det i stället påtagligt hur

"barnsliga" de ser ut  (Gillberg, 1997. s 91).

5. Metod
Jag har valt en kvalitativ ansats i min studie. Olsson och Sörensen (2001) skriver att

förhållningssättet är förutsättningslöst vid en kvalitativ ansats eftersom forskaren ska

möta varje situation som om den vore ny. Forskaren ska sträva efter en

helhetsförståelse för att få en så fullständig bild som möjligt av situationen. Olsson

och Sörensen (2001) uppger att forskaren ska ha en öppen interaktion med

informanterna och att situationen ska präglas av det språkliga utbytet. Anledningen

till att jag valde en kvalitativ ansats var att jag ville förstå informanterna utifrån deras

personliga perspektiv och referensram och sedan koppla till litteraturen. Den

sammanlagda kunskapen gav mig sedan underlaget för min analys och tolkning.

Den empiriska delen i mitt arbete omfattar intervjuer med tre pedagoger som har

erfarenhet av arbete med individer med diagnosen Aspergers syndrom.

För att finna lämpliga respondenter att intervjua tog jag kontakt med skolkontoret i en

kommun i östra Götaland. Där fick jag kontakt med en specialpedagog som arbetar

på Elevstödsenheten. Av henne blev jag rekommenderad att ta kontakt med  tre

pedagoger som är verksamma i olika skolor i Östergötland, och som hon bedömde

hade erfarenhet och kunskap inom området.
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Innan första intervjutillfället hade jag läst ett flertal böcker som beskriver Aspergers

syndrom, så att jag skulle vara väl insatt i området. Vidare hade jag gjort en

intervjuguide med frågeområden, vilka fokuserade lärandekontexten som elever med

Aspergers syndrom kan möta. I stället för att göra en provintervju för att se hur mina

frågor uppfattades valde jag att två personer, en i lärarutbildningens slutfas samt en

lärare som har varit verksam inom yrket en lång tid, fick läsa och kommentera mina

frågor. Vissa justeringar i ordval och utformning blev resultatet av deras synpunkter.

Jag har valt att arbeta med halvstrukturerade intervjuer och öppna frågor som jag

lämnade till mina informanter i förväg (se bilaga 1). Innan intervjutillfället tog jag

kontakt med informanterna, per telefon, för att försäkra mig om att de hade förstått

innebörden i mina frågeställningar. Avsikten med att jag valde en halvstrukturerad

intervju med en intervjuguide var att jag ville få karaktären av ett samtal vid

intervjusituationen. Tanken var att intervjuguiden skulle ge struktur åt intervjun, samt

att den skulle fungera som ett stöd, så att jag inte glömde något. Lantz (1994) skriver

att intervjuarbetet underlättas om intervjun omges av en fast och tydlig ram som ger

struktur åt arbetet.  Vidare skriver Lantz (1994) att det är lätt att glida i väg och skifta

fokus utan en intervjuplan. Författaren Bell (2000) har liknande tankegångar. "Om

man noggrant förbereder en intervjuhandledning ("intervjuguide"), blir det lättare att

notera olika svar under de rubriker som schemat innehåller" (Bell, 2000, s 124).

Jag genomförde intervjuerna på den plats som föreslogs av informanterna.

"Människor som ställer upp på att bli intervjuade bör få komma med sina önskemål

när det gäller plats och tidpunkt för intervjun- och kanske även få avgöra sådana

beslut, trots att det kan bli olämpligt ur ens egen synpunkt " (Bell, 2000, s 124). Två

av informanterna ville genomföra intervjun i sitt hem. Den tredje informanten valde att

bli intervjuad på den skola som hon arbetar på.

Vid intervjuerna, som alla tog närmare två timmar, valde jag att använda bandspelare

samt att anteckna under samtalets gång. Jag började varje intervjutillfälle med att ta

reda på bakgrundsinformation kring mina informanter, för att jag skulle få en bild av

deras person.
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Lantz (1994) skriver att det finns faror och förtjänster med att använda sig av

bandspelare. Jag är medveten om att personer som blir intervjuade kan bli störda av

att bli inspelade på band. Förtjänsten med att använda bandinspelning, vilket Lantz

(1994) uppger, är att jag som intervjuar får en god möjlighet att lyssna av och

bearbeta materialet i efterhand på ett korrekt sätt. "Bandinspelningar kan vara bra,

eftersom man då kan kontrollera ordalydelsen om man till exempel skulle vilja citera

delar av intervjun eller se om ens anteckningar under eller efter intervjun

stämmer….." (Bell, 2000, s 124).

Trots att jag spelade in mina informanter på band valde jag också att anteckna.

Anledningen var att jag ville få extra stöd i min avlyssning och tolkning av det

inspelade materialet. Anteckningarna fungerade som en form av innehållsförteckning

till var på bandet jag skulle finna olika information.

Intervjuerna som jag redovisar, i en löpande text, är en sammanfattning av det som

mina informanter berättade. Jag har valt att citera vissa uttalanden i texten för att

betona och styrka det som har sagts. Citaten framträder löpande i texten.

Jag har valt att göra en kvalitativ analys av de resultat som har framkommit vid

intervjuerna. Resultaten av de tre intervjuerna har jag bearbetat och tolkat. Detta

presenterar jag i kapitlet Analys av intervjuer. Bearbetningen har inneburit att jag har

läst sammanfattningar och utskrifter av informanterna, och då försökt att hitta

mönster och kategorier i uttalanden som informanterna har gjort. I bearbetningen har

jag inte fokuserat de enskilda informanternas individuella uttalande. Jag har försökt

att se mitt datamaterial som en helhet och i det sökt mönster och kategorier.

"Kvalitativ analys fordrar alltså uppmärksamhet på det eventuellt olikartade. Kvalitativ

analysmetod betyder dock i allmänhet att de data som man ursprungligen erhåller

skall abstraheras så att en syntes uppstår" (Lantz, 1994, s 71).

6. Sammanfattning av tre intervjuer
För att finna lämpliga informanter, med kunskap om Aspergers syndrom, tog jag

kontakt med skolkontoret i en mindre stad i östra Götaland. Här fick jag samtala med

en specialpedagog som rekommenderade mig att ta kontakt med tre pedagoger.
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Pedagogerna som jag rekommenderades att intervjua är samtliga i femtioårsåldern. I

min redogörelse av framkommen data använder jag mig av fingerade namn på

informanterna. Min avsikt är att ge en sammanfattande redogörelse om vad

informanterna Berta, Nora och Mita berättade för mig vid intervju- / samtalstillfället.

Intervjuerna har genomförts på en plats som valts av informanterna. Berta och Nora

besökte jag i deras hem medan Mita valde att genomföra intervjun i den skola som

hon för närvarande arbetar i.

6.1 Informanternas utbildning och arbetsuppgifter
Samtliga informanter har en lärarutbildning i grunden. Berta och Nora har dessutom

en speciallärarutbildning (40 poäng). Vidare har Nora genomgått en utbildning inom

autismspektrumet (20 poäng). Mita har liksom de andra pedagogerna läst ett flertal

specialpedagogiska kurser. Dessutom har Mita en sjukgymnastutbildning (120

poäng). (Se tabell 1).

Tabell 1. Översikt över deltagarnas utbildning.

Namn Grundutbildning Påbyggnads-

utbildning

Övriga kurser/

utbildningar

Berta Lärarexamen Speciallärare 40 p Specialpedagogiska

kurser

Nora Lärarexamen Speciallärare 40 p Autismspektrumet

20 p,

specialpedagogiska

kurser

Mita Lärarexamen Specialpedagogiska

kurser,sjukgymnast-

utbildning 120 p

Mita och Berta har i dag liknande arbetsuppgifter. 75% av tjänsten arbetar de som

speciallärare och 25% arbetar de i ett neuropsykologiskt team (NP- teamet). NP-

teamet handhar barn med neuropsykologiska problem. Deras arbetsuppgifter i NP-
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teamet består av utredningar av barn med misstanke om neuropsykologiska problem.

Dessutom arbetar Berta och Mita som handledare till speciallärare och lärare som

arbetar på olika skolor i kommunen. De fungerar som rådgivare och "bollplank" till

kollegor som behöver hjälp med barn som är i behov av särskilt stöd.

Nora arbetar som specialpedagog i en särskild undervisningsgrupp i en närliggande

kommun till den som Nora och Berta arbetar i. Dessutom arbetar Nora som

handledare till lärare som arbetar på grundskolan. Nora handleder liksom Berta och

Mita lärarkollegor som behöver råd och stöttning i sitt dagliga arbete med elever som

är i behov av särskilt stöd.

6.2 Tecken på Aspergers syndrom
Min inledande fråga till informanterna var hur informanterna skulle vilja beskriva barn

med Aspergers syndrom och vilka eventuella svårigheter och starka sidor dessa barn

har. Berta och Mita berättade att det är svårt att upptäcka/ hitta de här barnen. För

närvarande berättade de att det inte finns något barn i den kommun som de arbetar i

med diagnosen Aspergers syndrom. Berta funderade själv vad det beror på. Hon

ställde sig frågan om kunskapen är för dålig inom denna problematik, bland de som

arbetar i skolan. Mita  sade att de barn som i själva verket har Aspergers syndrom

kan få en annan  diagnos som kan vara felaktig, exempelvis ADHD.

Samtliga informanter lyfte fram att barn med Aspergers syndrom har flera

svårigheter. Informanterna inledda sin beskrivning av syndromet med att dessa barn

har stora sociala avvikelser. "De har relationsproblem, vet inte hur man ska vara i

olika situationer" (Mita). Informanterna uttryckte att barnen inte har förmågan att

förstå hur de ska bete sig i umgänget med andra människor. Vidare lyfte

informanterna upp svårigheter med perceptionen, empatisk brist, svårigheter med

grovmotoriken samt svårt för förändringar och krav. Att personer med Aspergers

syndrom har svårt för förändringar och krav kan innebära att de fastnar i sina egna

tankegångar framkom i samtalet med Nora. "Om du har en historielektion om Gustav

Vasa när han var uppe i Dalarna. Där fastnar de gärna och vill fråga om och om igen.

De vill älta det och inte gå vidare" (Nora).
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Vidare framkom att barn med Aspergers syndrom kan vara lillgamla i sitt beteende.

Berta uttryckte det på följande sätt:  "De är lillgamla som små professorer, som

många gånger märks när de blir lite äldre. De har ett speciellt språk som ett "vanligt"

barn inte använder, utan det är speciella ord och uttryck de använder".

Vid samtalen med de olika intervjupersonerna framkom att  barnen har en förmåga

att bli mycket intresserade av ett speciellt område, ett så kallat snävt intresse

utvecklas. Informanten Berta sade dock att små barn kan vara intresserade av ett

speciellt område och att det inte behöver innebära att det är fråga om Aspergers

syndrom. "Jag har för närvarande en pojke som kan hela sitt släktskap, när de är

födda och när de har dött, alla årtal kring kungar och sådär. Allt med årtal kan han

komma ihåg precis…och det är lite speciellt" (Berta).

Mina tre informanter menade vidare att barn med Aspergers syndrom även har

starka sidor. Berta, Nora och Mita berättade att deras entusiasm och ambition med

att utveckla ett snävt specialintresse gör att de kan bli oerhört duktiga inom ett visst

område. Samtliga informanter upplyste att det är viktigt att tillvarata deras intresse

eftersom det kan stärka deras självförtroende. Mita berättade dessutom att envishet

och självständighet är starka sidor hos dessa barn. Berta sade till skillnad mot övriga

intervjupersoner att eleverna kan verka väldigt duktiga när de exempelvis har

förmågan att rabbla upp fakta. Berta uppgav att det finns risk att kunskaperna är

mekaniska.

Vid samtalen framkom att de här barnen många gånger vill att saker och ting ska

vara på ett och samma sätt vid varje tillfälle. Berta berättade att de här barnen många

gånger är rutinbundna. "Vissa saker ska vara på ett visst sätt. Det ska vara likadant

jämt. Det kan vara mer eller mindre utpräglat. Vissa barn måste ha potatisen på en

viss plats på tallriken och knäckebrödet ska ligga i en viss vinkel. Det kan bli

tvångsmässigt" (Berta).

Samtliga informanter informerade om att personer med Aspergers syndrom många

gånger har svårigheter med språket. Det framkom vid intervjuerna att barnen har

svårt för att ta till sig muntlig information och förstå vad som har blivit sagt. De

kommer inte alltid ihåg instruktioner. "Man ska tala om det som är det viktigaste.
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Likaså om man ger ett läxförhör så brukar jag stryka under den viktigaste

informationen" (Nora).

Vid de olika samtalen framkom att personer med Aspergers syndrom många gånger

har en avvikande kroppshållning. "Deras kroppshållning är ofta stel och lite stum.

Detta gör att andra människor i omgivningen kan reagera, vilket gör att de kan få

svårt att komma i kontakt med andra människor" (Mita)

Samtliga informanter upplyste att personer med Apergers syndrom skiljer sig från

varandra precis som vilka andra människor. "Det finns inte två av de här barnen som

är lika, utan de är väldigt olika. Två barn med Asperger kan vara så olika att det är

svårt att ha dem tillsammans i undervisningen. De har ofta heller inte något behov av

detta eftersom de inte är sociala". (Berta)  Nora uppgav vid intervjun att de här

barnen är väldigt udda och därför bör genomgå en bedömning som visar om de

klarar av den vanliga grundskolan eller om de bör bli inskrivna i grundsärskolan.

6.3 Pedagogiska konsekvenser
För att möta dessa elevers behov behövs olika strategier framkom vid intervjuerna.

Samtliga informanter berättade att den viktigaste pedagogiska principen är att

strukturera elevernas vardag. Samtliga informanter sade att det är viktigt att hjälpa

dessa elever att orientera sig i tid och rum. "Vad ska jag göra? Var ska jag sitta? När

ska jag göra det? Med vem ska jag göra det? Hur länge ska jag göra det?"

Nora lyfte fram att eleverna behöver ett schema som ska vara uppbyggt på samma

sätt som ska följas varje dag. "Varje morgon när läraren kommer till skolan ska den

lägga ett schema på elevens bänk. Där ska det stå vilken dag det är och exakt vad

som ska hända. Du ska redogöra tid och innehåll". Mita berättade att eleverna är i

behov av en individuell arbetsplan och en liknande arbetsdag. Berta berättade att det

är nödvändigt att arbeta efter ett arbetsschema som är visualiserat. "För små barn

kan man använda sig av bilder medan äldre barn kan få det skrivet. Det är viktigt att

de får göra klart en sak i taget. De ska veta att när jag har gjort det här lägger jag bort

det och tar nästa sak" (Berta).
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Informanterna presenterade olika tillvägagångssätt för hur läraren konkret kan arbeta

för att  tillmötesgå eleverna i olika vardagssituationer. För att eleven ska veta hur

mycket han/ hon ska göra i exempelvis en matematikbok kan läraren använda sig av

olika gem. "Jag brukar sätta ett grönt gem där eleven ska börja räkna och ett rött där

den ska sluta. Att göra likadant varje gång skapar trygghet" (Nora). Vidare

informerade Nora om att hon brukar använda sig av lådor med olika färger och

numreringar för att eleven ska veta att när jag arbetat med första lådan tar jag den

andra och så vidare. Den sista lådan innehåller ett arbete som eleven tycker är extra

intressant att arbeta med. Nora sade att lådorna fungerar som "morot" för eleven för

att skapa motivation och viljan till att sträva mot det målet. Berta försöker att inte

använda sig av onödiga ord och onödig information när hon ska berätta vad eleverna

ska göra. "Inget onödigt mysprat, för det går inte alls hem. Utan säg: Räkna! Skriv!

Strukturerad och vara tydlig är A och O" (Berta).

Mita presenterade hur hon arbetade för att eleverna med detta syndrom ska få ökad

förståelse om hur de ska uppträda mot andra människor i sin omgivning. Hon och

eleven brukar tillverka sociala berättelser i serieform. Eleven får berätta om en

händelse som har uppstått. Därefter tillverkar de en serie med bilder och text. Till sist

diskuterar eleven och läraren händelseförloppet och hur eleven kunde ha handlat

annorlunda. De brukar också arbeta med rollspel för att åskådliggöra olika situationer

och händelseförlopp som har uppstått kring eleven.

Samtliga informanter upplyste mig om att elever med Aspergers syndrom inte bör

arbeta för länge med ett ämne eftersom de har lätt för att tappa motivationen och

koncentrationen. Ett avbrott med exempelvis en rörelselek rekommenderades av

informanterna.

Informanterna berättade att de upprättar ett individuellt program för elever med

Aspergers syndrom, som ofta bygger på TEACCH- programmet eller delar av

programmet. Nora planerar först de långsiktiga målen för eleven. Därefter planeras

vilka delmål eleven ska uppnå. "Efter dessa delmål arbetar jag oberoende ålder och

även om de inte får diagnosen Aspergers syndrom" (Nora) (se bilaga 2). Nora

uppgav att hon brukar arbeta med varje delmål i cirka fem veckor. Därefter utvärderar

hon resultatet. "Vad som är jätteviktigt är att hela tiden utvärdera. Vad var det för
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delmål vi satte upp?  Vad gör vi? Hur har det gått? Vad ska vi ändra på? Delmålet

ska leda till att det långsiktiga målet uppnås" (Nora).

Både Mita och Berta berättade att de inte sätter upp någon tidsgräns för delmålen

eftersom de många gånger ändras. "Precis som med "vanliga" barn tar olika saker

olika lång tid. Man kan ha delmål, men de får ofta tidsjusteras beroende på hur det

har gått för eleven" (Mita).

Vidare uppgav samtliga informanter att placeringen i klassrummet är viktig för elever

med Aspergers syndrom. Barnen är känsliga för solljus och de bör därför placeras en

bit från fönstret. Dessutom framkom att dessa barn bör ha möjlighet att sitta avskilt

eftersom de har lätt för att tappa koncentrationen. "Många gånger behöver de ha en

avskild plats, och placera aldrig dessa barn framför ett fönster. Dels drömmer de sig

bort, dels påverkar solskenet dem. Många gånger är kruxet att hålla dem "vakna" och

uppmärksamma. De blir lätt störda av annat och andra" (Nora).

Raster är ett annat problem för eleverna. Informanterna berättade att rasten är svår

för dessa barn eftersom den ger utrymme till fria aktiviteter. Eleverna behöver ha

vuxenstöd i form av exempelvis en assistent eller rastvärdar (rastvakter) på rasterna

eftersom de ofta hamnar i sociala konflikter. Om eleven har en gravt utpräglad

Asperger kan det var nödvändigt med att de får egna raster. Rasterna behöver

dessutom vara strukturerade och styrda många gånger för dessa barn berättade

informanterna.

På frågan om hur skolpersonal ska möta dessa elevers behov på friluftsdagar

uppgav informanterna liknande svar som på frågan om hur man ska tillmötesgå

eleven på rasterna. De sade att problematiken ligger i utrymmet till fria aktiviteter och

att dagen lättare frångår det styrda och organiserade arbetssättet. De poängterade

att det i förväg är nödvändigt att förbereda eleven på vad som ska hända under

dagen. Det kan dessutom vara nödvändigt att åka och besöka platsen för

friluftsdagen i förväg så att eleven känner trygghet.

Samtliga informanter menade att Aspergers syndrom är starkt ärftligt och att det kan

vara en svårighet i samband med konfrontationen med föräldrarna. De berättade att
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det kan vara svårt att få till stånd en utredning eftersom föräldrarna måste ge tillstånd

till det. Det är inte alltid föräldrarna tycker att deras barn har några problem

informerade informanterna. "Skolan har inte fått föräldrarna att gå med på det,

eftersom det inte är ett "bekymmer". Man ser ju inte det när man själv är "likadan"

(Berta). "Då glömmer många föräldrar. De har lagt locket på och glömt de svårigheter

som de själva har haft. Dessa föräldrar ser ofta inget positivt med skolan. Men varför

gör de inte det?" (Nora). " Föräldrar som själva har liknande problem har svårt för att

förstå och se barnets problematik" (Mita). I intervjun med Nora framkom det att det är

viktigt att få en bra dialog med föräldrarna från första början så att de känner

förtroende för läraren och dess rekommendationer. Informanterna berättade att det är

viktigt att föräldrar och lärare är överens om hur de ska hantera situationen och vad

omgivningen ska informeras om och ta del av.

6.4 Formella styrdokument för det pedagogiska arbetet
Alla informanter berättade att varje skola har som skyldighet att upprätta

handlingsplaner och lokala arbetsplaner för att hjälpa elever med behov av särskilt

stöd. Informanterna sade att skolans rektor har det yttersta ansvaret för att dessa

barn får de resurser som krävs och att lärarna får det stöd som de behöver. "Läraren

har rätt till den kompetensutveckling som krävs för att kunna hjälpa dessa barn"

(Berta). Mina tre informanter, som samtliga är handledare berättade att det är

nödvändigt att läraren har en handledare att diskutera med. "Det är bra att ha någon

att "bolla" sina tankar och funderingar med" (Mita). "Att ha någon att "bolla" med ger

den enskilda läraren stöd" (Berta).

Alla informanter lyfte fram att elever med Aspergers syndrom kan ha stor hjälp av att

ha en assistent. Det framkom att assistenten är till stor hjälp för barnet samt att

läraren blir avlastad och får mer tid för de övriga eleverna i klassen. Informant Nora

sade berättade att det är viktigt att assistenten är utbildad på området så att läraren

och assistenten arbetar i samförstånd. "Det är jätteviktigt att ha rätt folk omkring dig

och eleven, annars kan det bli problem" (Nora).

Den avslutande frågan till informanterna var om det förekommer någon samverkan

mellan skolan och andra instanser och myndigheter. Det framkom vid samtliga
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intervjuer att samarbete förekommer såvida att eleven inte är inskriven i

habiliteringen. I den kommun som Mita och Berta arbetar i finns ett nätverk som

arbetar med fokus på barn som är i behov av särskilt stöd.  En elevstödsenhet

arbetar med barn med läs- och skrivsvårigheter och NP- teamet arbetar med barn

med neuropsykologiska problem. Dessa båda enheter samarbetar för att kunna ge

en helhetsbild av barnet. Dessutom uppgav informant Berta och Mita att det

förekommer samarbete med BUP. Berta berättade vid vårt samtal att skolpersonal

kan bli indragen i sekretessbestämmelser som gäller inom sjukvårdens område.

Nora berättade att det förekommer samarbete med andra instanser men att

föräldrarna är den viktigaste förbindelselänken. Informanterna berättade att den

viktigaste kontakten mellan andra instanser och skolan är föräldrarna. Nora uttryckte

dessutom att sjukvården har hand om det område som de är professionella på och

att pedagoger har hand om det område som de är kunnigast på. " Pedagogen kan

inte engagera sig allt för mycket i det medicinska området, dels för att de inte har

kunskapen, dels för att inte pedagogen orkar mer" (Nora ).

7. Diskussion
När jag har bearbetat mitt material, i den empiriska delen, har jag hittat tre

övergripande kategorier som jag kan sortera informanternas utsagor under. Den

första kategorin är relaterad till individens svårigheter och dess problematik som

förekommer vid Aspergers syndrom. En annan kategori som synliggörs är

svårigheter som kan relateras till omgivningen. Den tredje kategorin är svårigheter

som är relaterade till läraren och lärandekontexten.

7.1 Svårigheter relaterade till individen
En problematik med Aspergers syndrom är att det är svårt att fastställa att det just är

Aspergers syndrom som en individ har och inte någon annan störning. Många

gånger får barn med Aspergers syndrom en annan diagnos, som exempelvis ADHD.

En felaktig diagnos kan innebära att individen inte får rätt hjälp, vilket resulterar i att

problemet kvarstår. En annan svårighet är att det är svårt att veta om små barn som

har de här symtomen verkligen har Aspergers syndrom eller om de bara har ett

omoget beteende, som så småningom kommer att försvinna. Attwood (2000) skriver
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att en Aspergerdiagnos sällan fastställs förrän vid tidigast åtta års ålder. Osäkerheten

kring vilken störning det rör sig om eller om det över huvud taget är en störning kan

vara förklaringen till att diagnoser sällan sätts i yngre år.

Individer med Aspergers syndrom har ett annorlunda beteende, vilket får

konsekvenser för dem själva. Deras lillgamla beteende, annorlunda kroppshållning

och sociala oförmåga kan många gånger resultera i att omgivningen tar avstånd från

individer med detta syndrom. Att vara annorlunda och ha problem i relationen till

andra människor påverkar den enskilda individens utveckling och självkänsla.

Attwood (2000) skriver att många personer med Aspergers syndrom utvecklar svåra

depressioner under livet på grund av den här problematiken.

Problem med språket och koncentrationen är vanligt förekommande vid Aspergers

syndrom. Min tolkning utifrån informanternas utsagor är att elever med Aspergers

syndrom inte alltid orkar med den undervisningsmetod med långa instruktioner och

ett stillasittande arbete, som vanligtvis bedrivs i den svenska skolan. Elever med

Aspergers syndrom orkar många gånger inte att lyssna på långa instruktioner som

innehåller "runt omkring prat". En informant uttryckte att hon anser att de här barnen

ska genomgå en bedömning som visar om de klarar av den vanliga grundskolan eller

om de bör placeras i grundsärskolan. Min tolkning är att informanten anser att vissa

av dessa elever skulle må bättre av att gå i grundsärskolan, medan andra mår bäst

av att gå i den vanliga grundskolan.

Individer med Aspergers syndrom är i stort behov av en strukturerad vardag. Raster

och friluftsdagar som för andra barn innebär glädje och social gemenskap vållar

istället problem för dessa barn. Fri och oreglerad tid är svårt för dessa barn eftersom

deras sociala oförmåga ofta resulterar i konflikter med omgivningen. Ständiga

konflikter kan resultera i utanförskap, vilket är smärtsamt för individen som drabbas.

En annan problematik för de här barnen är att de kan vara tvångsmässigt

rutinbundna. Om de känner att de måste göra saker och ting på ett visst sätt kan det

kännas jobbigt för dem själva eftersom handlingen blir tvångsmässig. Kraften som

läggs på de tvångsmässiga ritualerna tar mycket energi från individen och påverkar
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säkerligen koncentrationsförmågan är min tolkning. Kraften och koncentrationen

läggs på saker som för många andra människor är helt irrelevanta.

7.2 Svårigheter relaterade till omgivningen
Omgivningen reagerar många gånger på de här barnens annorlunda beteende. De

har svårt att acceptera och förstå varför de inte beter sig som andra. De tycker att

personens sociala oförmåga som avviker från den allmänna normen är störande.

Reaktionen blir att många tar avstånd och undviker att vara med den som har

Aspergers syndrom.

Informanterna betonar att det är viktigt att föräldrarna känner förtroende för läraren

och dess rekommendationer. Är förhållandet bra kan de tillsammans komma överens

om vad de ska delge omgivningen. Min tolkning är att det många gånger är bra att

delge omgivningen varför personen beter sig som den gör. Vissa saker behöver dock

inte omgivningen veta. Är elev, föräldrar och lärare samstämmiga gagnar detta både

individen och omgivningen är min tolkning.

Undervisningen kan bedrivas annorlunda när det finns en elev i klassen med

Aspergers syndrom. Om läraren endast säger det som är nödvändigt för uppgiften

kan undervisningen upplevas som tråkig av många. Många elever vill ha exempel för

att komma i gång med sin egna tankeverksamhet.

7.3 Svårigheter relaterade till lärarkontexten
Informanternas utsagor tyder på att det finns ett flertal svårigheter som är relaterade

till läraren och undervisningen. En lärare kan exempelvis bli fascinerad och låta sig

luras av att en elev verkar kunna så extremt mycket om ett område. Risken är att

eleverna bara har lärt sig faktakunskaper mekaniskt och inte vet innebörden av dem.

Kunskaperna blir inga bestående djupkunskaper utan ytkunskaper.

Min tolkning utifrån informanternas uttalanden är att det är svårt att vara lärare till en

elev med Aspergers syndrom och att det är tidskrävande. De här eleverna är i stort

behov av en strukturerad vardag. För att tillmötesgå dem med Aspergers syndrom är

det bra om läraren är konsekvent och alltid undervisar på samma sätt, eftersom det
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blir lättare och tydligare.  Det innebär att läraren måste planera undervisningen in i

minsta detalj. Läraren måste ge tydliga direktiv och undvika "utfyllnadsprat" när den

ger instruktioner, om den vill tillmötesgå eleven med Aspergers syndrom. Att tänka

igenom varje ord som man ska säga och inte använda sig av onödigt prat vid

instruktioner kräver mycket planering och är tidskrävande. Det kan bli enhanda och

tråkigt för läraren.

Läraren kan utsättas för ett dilemma när han/ hon undervisar en klass med en elev

med Aspergers syndrom. Läraren måste ibland välja mellan att anpassa språket till

eleven med Aspergers syndrom eller övriga klassen. Läraren vill motivera och

inspirera de andra eleverna genom att ge exempel och göra reklam för ämnet medan

hon vill undvika onödigt prat till eleven med Aspergers syndrom. I denna tolkning ska

det dock läggas in att elever med Aspergers syndrom skiljer sig från varandra precis

som andra barn, vilket innebär att olika undervisning passar olika bra för olika

personer.

En elev med Aspergers syndrom har ofta behov av en avskild plats i klassrummet.

Att den här eleven får en viss plats kan resultera i att andra elever tycker att det är

orättvist. Att förklara och försvara eleven med Aspergers syndrom kan upplevas som

arbetsamt för läraren, eftersom det kan upplevas att han/ hon favoriserar eleven. En

annan svårighet är att läraren måste tänka på vem den placerar i anslutning till

eleven. Om eleven med Aspergers syndrom placeras i närheten av en elev som

också har lätt att tappa koncentrationen är det risk att eleverna "spårar ut" och att de

inte får något arbete utfört på lektionerna. För att upprätthålla kontrollen och lugnet i

klassen kanske läraren väljer att placera en lugn elev i närheten av eleven med

Aspergers syndrom. Det kan skapa en inre konflikt hos läraren eftersom den

använder den eleven som ett redskap för att behålla kontrollen och ett behagligt

arbetsklimat.

Andra problem för personalen är att elever med Aspergers syndrom behöver ha ett

stort vuxenstöd på raster eftersom de ofta hamnar i konflikter. Det är nödvändigt att

rastvaktssystemet fungerar till fullo. Risken är annars stor att eleven råkar in i en

konflikt som sedan innebär konflikthantering med de inblandade på lektionstid, vilket

både kan vara smärtsamt och jobbigt för alla inblandade parter. Dessutom är det
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tidskrävande och förhalar planerad lektionstid. Östman (2001) betonar i sin bok att

det är viktigt med ett fungerande rastvaktssystemet eftersom de här barnen ofta blir

utsatta för mobbning.

En assistent kan vara mycket värdefull för både eleven med detta syndrom och

läraren. Den kan förhöja elevens livssituation under skoltid och avlasta läraren är min

tolkning. Läraren får mer tid för de andra eleverna samtidigt som eleven med

Aspergers syndrom får det bättre. Min tolkning utifrån informanternas berättelser är

dock att assistenten måste vara kunnig på området. Om lärare och assistent inte har

samma intentioner och arbetar i olika riktningar kan det skada eleven.

8. Personliga reflektioner
Aspergers syndrom innebär bland annat att personen har begränsningar i förmågan

till ömsesidiga sociala relationer och svårigheter att uppfatta andra människors

kroppsspråk och känslor. Att inte ha förmågan att föreställa sig hur andra människor

tänker och känner får självklart konsekvenser för individen själv men även för dem i

omgivningen.

Jag tror att det många gånger är oerhört frustrerande och smärtsamt att ha

Aspergers syndrom eftersom människor i deras omgivning inte förstår eller

accepterar deras märkliga beteende. Beteendet accepteras ofta inte eftersom det

inte syns på utsidan av personen. En person som ser "normal" ut förväntas också att

bete sig som en sådan är den allmänna normen. Situationen för dem med Aspergers

syndrom kan till viss del jämföras med dem som tillexempel har ont i ryggen anser

jag. Många misstror personer med ryggont och anklagar dem för att vara lata

etcetera. En person som däremot har brutit benet eller har något annat fel som syns

på utsidan får däremot omgivningens medlidande och förståelse. De som har

Aspergers syndrom betraktas i stället av flertalet som ouppfostrade och odrägliga.

Personer med Aspergers syndrom blir många gånger retade för att de inte är som

alla andra. Det måste vara fruktansvärt eftersom de inte kan hjälpa att de inte är som

"alla andra". Att känna att man inte är som alla andra, att inte bli accepterad för den

man är och att dessutom inte kunna styra över detta kan få konsekvenser av olika
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slag. I litteraturen som jag har läst står det att många med Aspergers syndrom ofta

får depressioner på grund av omgivningens beteende, vilket är oerhört sorgligt.

Tyvärr tror jag att Aspergers syndrom liksom andra beteendestörningar, exempelvis

ADHD eller Damp har låg status i accepterandet bland befolkningen. Det är därför

oerhört viktigt att kunskapen om dessa tillstånd ökar. Jag tror att lärare och annan

personal som vistas i skolorna behöver mycket mer kunskap inom detta

specialpedagogiska område för att kunna hjälpa dessa elever på bästa sätt. Om

skolpersonalen förstår sig på barnen med Aspergers syndroms (eller annan störning)

problematik så kan de även lära övriga klasskamrater med flera hur de ska agera.

En av mina informanter uttryckte att elever med Aspergers syndrom ska genomgå en

bedömning som visar om de klarar av den vanliga grundskolan eller bör bli inskrivna i

grundsärskolan. Tanken som slår mig vid det uttalandet är om det är rätt att

segregera elever för att de inte passar in bland alla andra. Måste alla vara "stöpta i

samma form"? Elever med Aspergers syndrom har normal begåvningsprofil. Risken

är stor att de inte passar in i grundsärskolan heller. Min uppfattning är att eleverna

ska inkluderas i den vanliga skolan, men att de måste få de resurser som krävs. En

annan anledning till att de här eleverna ska integreras i den vanliga skolan är att

omgivningen måste lära sig att förstå att alla inte är lika men att man duger ändå.

Som lärare är det viktigt att överföra värderingar om att alla ska bli accepterade för

den man är. Det är dessutom viktigt med tanke på det komplexa samhälle vi i dag

lever i.

Om man får en elev med Aspergers syndrom tror jag att det många gånger kan vara

bra att berätta för övriga klasskamrater och deras föräldrar vad detta syndrom

innebär. Genom ökad förståelse kring detta handikapp kan eleven bli mer förstådd

och accepterad. Dessutom kan föräldrarna slippa bli utsatta för fördomar och rykten

om att de inte kan uppfostra sina barn. Vad man ska berätta och informera om, och

för vilka måste man som lärare självklart diskutera med föräldrarna och eleven om.

Det är viktigt att upptäcka de här barnens problematik i tidiga skolår för att de ska få

hjälp anser jag. Barn som misstänks ha Aspergers syndrom bör få genomgå en

utredning för att fastställa om de har någon störning. Barnen tror jag gynnas av att få
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en diagnos eftersom de kan få extrahjälp och tillgång till en personlig assistent i

skolan. Dessutom får de själva en förklaring till varför de inte är som alla andra.

Föräldrarna kan också känna att deras barns annorlunda beteende inte beror på dem

utan att det faktiskt är en neurologisk störning som är orsaken. Vidare får läraren

avlastning och det blir förhoppningsvis ett bättre arbetsklimat för alla elever i klassen.

9. Avslutning
Avslutningsvis vill jag avrunda detta arbeta med att säga att det har varit oerhört

intressant och nyttigt att få en fördjupad kunskap om Aspergers syndrom. Dessa

kunskaper om Aspergers syndrom anser jag dessutom är värdefulla i det avseendet

att jag kan förstå problematiken lättare hos barn med andra bokstavskombinationer,

eftersom de till viss del har liknande symtombild.

Mitt intresse för specialpedagogik är stort och jag hoppas att jag får möjlighet att

fördjupa mig ytterligare i detta ämne i framtiden, då jag som lärare får tillfälle att

fortbilda mig. Genom att göra ett sådant här fördjupningsarbete blir man dessutom

införstådd i vikten av att studera vidare inom det specialpedagogiska området. Ju

mer vi lär och kan om elever som inte är precis som alla andra desto mer

yrkeskompetens får vi !
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