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Sammanfattning
Syftet med det här arbetet är att beskriva och undersöka hur jag som lärare kan hjälpa och stödja elever med
infantil autism och Aspergers syndrom i deras lärande i klassrummet. Genom en teoridel får läsaren en
inblick i vad infantil autism och Aspergers syndrom är för något. Läsaren får också en inblick i hur eleven
med dessa diagnoser fungerar och tänker i olika situationer. Jag har intervjuat personer med olika
erfarenheter inom området autism och autismliknande tillstånd. I intervjudelen kan vi följa hur personerna
arbetar med eleven och vad de tycker är viktigt i arbetet med eleven/barnet. Här har jag lagt fokus på
fördelar/nackdelar med assistent, fördelar/nackdelar med integrering, föräldrakontakten och vad jag som
lärare bör tänka på i mitt arbete med barn med infantil autism och Aspergers syndrom.
Genom detta arbete har jag bland annat kommit fram till att elever med Aspergers syndrom och infantil
autism är väldigt lika oss i mycket men ändå väldigt olika. För att förstå och kunna hjälpa eleven krävs det
mycket kunskaper inom området från mig som lärare och all annan personal som arbetar med eleven.
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INLEDNING
I skolans värld kommer jag att möta många olika elever som var och en är sin egen individ. Jag
har arbetat inom skolans verksamhet under många år, både som resurslärare, elevassistent och
textillärare och har då märkt en tendens att det blir fler och fler elever som behöver extra hjälp
av något slag. Idag är det fler elever som har olika diagnoser än vad det var för 10-20 år sedan.
Orsaken till detta tvistar de lärda om. Vissa hävdar att idag gör man fler utredningar än vad man
gjorde förr andra hävdar att idag har barn det svårare än förr. Barnen är mer pressade,
föräldrarna är arbetslösa, kärnfamiljen är splittrad, barnen far illa pga. misshandel, missbruk
osv. Oavsett vilken orsak det än är kommer dessa elever till skolan och har rätt att få den hjälp
och det stöd som de är i behov av.

Mina erfarenheter från skolans värld tillsammans med mina erfarenheter av mina tre barns
skolgång och utveckling har gjort att jag är speciellt intresserad av de specialpedagogiska
frågorna i skolan. Genom mitt arbete med sönernas (en son har en utvecklingsstörning och den
andra sonen har dyslexi) skolgång har jag själv lärt mig mycket om hur jag kan leka och lära in
saker på olika vis hos barnen. Detta är något som jag tror att jag kommer att ha stor användning
för i mitt arbete som lärare. 

När min son som är utvecklingsstörd (född1980) började skolan fanns det en undran hos
personalen om hur de skulle tillgodose hans behov. Som lärare i grundskolan kan jag inte ha
kunskap om alla olika funktionshinder som finns. För att kunna hjälpa elever med specifika
behov är det viktigt att jag som personal har kunskap om bakgrunden till problemet. Om det
som i detta fall rör sig om en utvecklingsstörning underlättar det för mig som lärare om jag vet
hur ett barn med utvecklingsstörning utvecklas både fysiskt och mentalt. Detta gäller givetvis
alla elever men jag tror att just dessa barn har en stor fördel om läraren har kunskap om just det
barnets speciella behov. Alla dessa frågetecken som personalen hade berodde mycket på att de
inte hade kunskaper inom detta område. För att få hjälp, råd och stöd kunde de vända sig till
särskolan där de hade en handledare. Särskolan betalade också ett visst antal timmar per vecka
som var öronmärkta till speciallärarens arbete med min son.

Alla barn är olika och det gäller även barn med autism och autismliknande tillstånd. Bara för
jag har lärt mig hur ett barn fungerar så kan jag inte räkna med att jag vet hur alla barn
fungerar. Men ju mer insatt jag är i sjukdomsbilden desto lättare är det att förstå barnet. Alla
barn har ett visst mönster som de följer när det gäller utveckling både fysisk och mentalt. Vissa
sjukdomar gör att vissa bitar blir försenade eller att barnet stannar i utvecklingen på ett visst
stadium. Om jag som lärare är insatt i hur barns utveckling fungerar kan jag lättare bemöta
barnet i dess utveckling. 

Barn med autism och autismliknande symtom är en grupp av barn som jag troligen kommer att
komma i kontakt med, antingen i klassrummet eller som kollega till någon annan lärare på
skolan. I grundskolan är det framförallt barn med diagnosen Aspergers syndrom som jag
kommer att möta. Barnen med diagnosen infantil autism går oftast i särskolan. 

I och med att jag har varit i kontakt med barn som har autism eller autismliknande symtom
både inom skolans värld och som privatperson känner jag att jag vill veta mer om hur dessa
barn tänker och känner, hur de utvecklas och framförallt hur jag kan hjälpa dem i klassrummet.
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Ett arbete om autism och autismliknande tillstånd kan göras hur stort som helst eftersom det
inom detta område ryms många olika sjukdomar. Jag har valt att titta närmare på begreppen
infantil autism och Aspergers syndrom eftersom det är två olika begrepp som är väldigt lika
varandra och de två begrepp som är vanligast inom gruppen autism och autismliknande
tillstånd. 

Ur ett historiskt perspektiv har det hänt mycket för barn med autism och autismliknande
tillstånd. Från att ha fått levt på institutioner för sinnesslöa till att få bo hemma och få välja
vilken skolform man vill gå i är steget stort. Grunewald (1997) beskriver hur barnen förr
vårdades på olika anstalter för sinnesslöa. Alla barn som inte platsade i samhället kom till
anstalterna oavsett orsakerna. Det kunde röra sig om allt från understimulering till gravt
utvecklingsstörning med tilläggshandikapp. Barnen ansågs som sjuka och därför ansåg staten
att de inte behövde engagera sig i dem. På hemmen levde barnen under väldig misär. Det fanns
barn som fick använda tvångströjor, andra fick äta utomhus, en del barn blev fastbundna i
sängarna. Listan kan göras hur lång som helst.

Enligt Grunewald (1997) delades barnen in i tre olika grupper beroende på vilken grad av
funktionshinder de hade. De sinneströga, var sent utvecklade. Halvidioterna eller de
sinnesslöa, led av en slöhet i hjärnan men som kunde väckas till liv, de kunde prata, om än
otydligt, för att uttala sina önskningar. Helidioterna eller fånarna, utmärkte sig av fullständigt
frånvaro av förnuft. I husförhörslängderna från 1800-talet går att läsa hur ”de svagsinta” barnen
blev kallade för avvita, menlös, slösint, tåpigt, vanlottat, fjoskigt, klensint, idiotiskt eller
sinnesslött. Beteckningarna sinnesslött och idiotiskt användes ända fram till 1950-talet. Med
begreppet ”de svagsinta” avsåg man de barn som inte kunde tillgodogöra sig undervisningen.

SYFTE
Syftet med det här arbetet är att beskriva och undersöka hur jag som lärare kan hjälpa och
stödja barn med infantil autism och Aspergers syndrom med deras lärande i klassrummet.
Genom att intervjua föräldrar, lärare och speciallärare får jag en vuxens perspektiv på hur jag
kan hjälpa eleven med dess lärande i klassrummet. I arbetet har det gjorts vissa avgränsningar.
Jag har valt att lägga fokus på fördelar och nackdelar med assistent, fördelar och nackdelar med
integrering, föräldrakontakten och vad jag som lärare behöver tänka på i mitt arbete med elever
med infantil autism och Aspergers syndrom. 

FRÅGESTÄLLNING
• Vad innebär det att ha infantil autism och Aspergers syndrom?
• Hur kan lärare ge elever med infantil autism och Aspergers syndrom hjälp till en god

lärandesituation?
• Vad behöver lärare ha för förkunskaper för att kunna tillgodose elevens behov?
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VAD ÄR AUTISM?
Autism är enligt Bonniers ordbok: sjukligt försjunkande i det egna jaget utan kontakt med
omvärlden och med gradvis minskad aktivitet. Bonniers ordbok tog upp två olika former av
autism: infantil autism och schizofren autism. De skrev vidare att dessa två olika former av
autism har inget som helst samband med varandra, något som även professor Gillberg (1992)
skriver om. 

Begreppet autism är ett väldigt stort och vitt begrepp. I tidskriften Illustrerad vetenskap (nr
1/2003) har Jerk W Langer skrivit en artikel som behandlar autism. Han menar att autism består
av sju olika sjukdomar varav infantil autism och Aspergers syndrom är de största.

Bland annat Gillberg (2000), Wing (1998) och Langer (Illustrerad vetenskap 1/2003) använder
begreppet autismspektrum eller det autistiska spektrumet i sina böcker. Med autismspektrumet
avser de alla olika undergrupper som finns inom området autism. 

I mitt arbete använder jag mig av begreppet autism och autismliknande tillstånd när jag avser
alla olika sjukdomar som tillhör området autism. Förr använd man sig av begreppet
barndomspsykos när man pratade om den grupp av barn som vi idag har inom begreppet autism
och autismliknande tillstånd.

Orsak
När forskaren Lorna Wing (1998) kom ut med sin första upplaga 1970 var det många
yrkesverksamma inom området som trodde på teorierna att orsaken till autism och
autismliknande tillstånd berodde på barnuppfostran. Orsaken låg hos föräldrarna och hur de
uppfostrade sina barn.

Både Wing (1998), Gillberg (2001), Kristiansen (2000) och Bakk & Grunewald (1998) skriver
om hur forskarna idag är överens om att en av orsakerna till autism och autismliknande tillstånd
är biologiska defekter. Orsaken till detta är att autism och autismliknande tillstånd är ofta
kopplat till neurologiska symtom, såsom mental retardation1. En annan orsak är kopplat till
medicinska tillstånd som epilepsi. 

Vilken del av hjärnan som är skadad vid autism och autismliknande tillstånd forskas det mycket
om idag. Ingen av författarna ovan vet exakt var skadan finns, alla är överens om att det
centrala nervsystemet är skadat på något vis. Forskarna har inte kunnat fastställa exakt vilken
punkt i det centrala nervsystemet som är gemensamt för autism och autismliknande tillstånd
och andra funktionsnedsättningar. Enligt Langer (Illustrerad vetenskap 1/2003) är den senaste
forskningen den att flera hjärnområden fungerar på fel sätt hos barn med autism och
autismliknande tillstånd. Vissa delar har nedsatt aktivitet medan andra har högre aktivitet än
vad som anses normalt.

Det är cirka 75 % av barnen med autism och autismliknande tillstånd som har funktionshindret
mental retardation och 25 % som har funktionshindret epilepsi. Hörselnedsättning,

                                                
1 Mental retardation är det latinska namnet för funktionshindret utvecklingsstörning som i sin tur är det samma
som begåvningshandikapp eller förståndshandikapp.
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synnedsättning och fragil X2 är några andra tilläggshandikapp som förekommer vid autism och
autismliknande tillstånd.

Både Bakk & Grunewald (1998), Wing (1998), Kristiansen (2000) och Gillberg (2001) skriver
om hur skadorna på hjärnan kan uppstå. Det beror bland annat på olika kromosomskador,
virusinfektioner under graviditeten, ämnesomsättningssjukdomar eller ärftliga hjärnskador.
Wing (1998) tar också upp att problem under förlossningen är mycket vanligare hos barn med
autism och autismliknande tillstånd än hos genomsnittet. 

Hur vanligt är autism och autismliknande tillstånd?
Enligt Gillberg (2001) är det 0,6-1,0 % av barn i skolåldern som har autism eller
autismliknande tillstånd. Denna siffra visar att autism och autismliknande tillstånd tycks vara
vanligare än vad man tidigare trott. Enligt Langer (Illustrerad vetenskap 1/2003) har det skett
en tredubblig ökning av barn mellan 5-7 år som har någon form av autism och autismliknande
tillstånd under de sista tio åren.

Gillberg (2001) pekar på att 3-4 barn av 1000 har diagnosen Aspergers syndrom medan 1-2
barn av 1000 har Infantil autism. Dessa siffror stämmer överens även med Langers siffror
(Illustrerad vetenskap 1/2003). 

Både Gillberg (2001), Wing (1998), Kristiansen (2000) och Langer (1/2003) är överens om att
det är betydligt fler pojkar än flickor som tillhör gruppen autism och autismliknande tillstånd. 

Av barn med Infantil autism är det tre till fyra gånger vanligare att pojkar drabbas än flickor.
När det gäller Aspergers syndrom skiljer sig siffrorna åt. Langer (1/2003) menar att det är tio så
många pojkar som drabbas än flickor medan Gillberg (2001) anser att kvoten flicka - pojke är
3/10. 

INFANTIL AUTISM ELLER KANNERS SYNDROM

Leo Kanner
Leo Kanner levde mellan 1894-1981. Han föddes i det forna Österrike-Ungern. 1921 tog han
sin medicinska examen. Kanner emigrerade till USA 1924 där han bland annat var ledare för
den första barnpsykiatriska avdelningen som grundades 1930. Två år före sin pension
utnämndes Kanner till professor i barnpsykiatri (Kristiansen, 2000).

1943 myntade Kanner begreppet tidig infantil autism som ibland även kallas för Kanners
syndrom (Frith, 1998) eller klassisk autism (Illustrerad vetenskap 1/2003). 1943 kom Leo
Kanner ut med en artikel (vetenskaplig avhandling) som beskrev en grupp barn som han ansåg
lida av ”autistisk störning i den effektiva kontakten”. Artikeln bygger på noggranna iakttagelser
och beskrivningar av 11 barn - de flesta pojkar - med allvarliga psykiska störningar.

Kanner ansåg att det fanns vissa drag som karakteriserade de undersökta barnen. Dessa drag var
(Kanner i Kristiansen, 2000 s 31-32): 

• Bristande förmåga att ingå i naturliga relationer med människor och situationer
• Störd språklig utveckling med ekolali3

                                                
2 Fragil X är ett ärftligt tillstånd som orsakas av en avvikelse i X-kromosomen. Vanligare hos män än hos kvinnor.
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• Ett ängsligt, tvångsartat krav på oföränderlighet
• Fenomenalt mekaniskt minne
• Överkänslighet för yttre stimuli
• Begränsad spontan aktivitet
• Stor kognitiv potential
Kanner ansåg senare att extrem isolering och tvångsmässigt krav på oföränderlighet var de
centrala dragen i den autistiska störningen.

Både Kristiansen (2000), Gillberg (1992), Bakk & Grunewald (1998) och Frith (1994) är
överens om att den forskning som Kanner har bidragit med har haft stor betydelse för senare
forskning inom autism och autismliknande tillstånd. Idag anser man att det mest utmärkande för
denna grupp av barn är deras kontaktstörning.

Infantil autism
Infantil autism är enligt Bonniers ordbok: En psykisk störning hos barn. Barnet förmår inte att
utveckla normala mänskliga relationer. Det blir istället självförsjunket och avvisande,
rörelserna blir stereotypa, reaktionerna ofta irrationella. 

För att bestämma om ett barn har funktionshindret infantil autism använder man sig bland annat
av diagnossystemet DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual). För att ett barn ska få
diagnosen infantil autism finns det tre diagnoskriterier som används vid bedömningen. Dessa
tre olika kriterier ska uppträda samtidigt för att diagnosen infantil autism ska ställas. Dessa
kriterier är enligt Waclaw (1999), Bakk & Grunewald (1998) och Gillberg (2001): 

• Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion 
• Kvalitativt nedsatt förmåga till kommunikation 
• Begränsade repetitiva4 och stereotypa5 beteendemönster, intressen och aktiviteter 

Dessa tre olika kriterier brukar benämnas med ”Lorna Wings triad” efter den läkare som
lanserade begreppet (Gillberg, 2000).

BEGÅVNINGSHANDIKAPP
70-85 % av alla barn med autism är också begåvningshandikappade (se t ex Bakk &
Grunewald, 1998). Här följer en kort sammanfattning.

Begåvningshandikapp, utvecklingsstörning eller förståndshandikapp är tre olika termer som
egentligen pekar på samma funktionshinder. Begåvningshandikapp beror i de flesta fall på en
skada på hjärnan. Denna skada har något samband med skadan i det centrala nervsystemet som
infantil autism orsakas av.

Vad är då begåvning för något? Det är i begåvningen som verklighetsuppfattningen byggs upp
genom att våra sinnesuttryck ordnas. Erfarenheterna ordnas sedan i fem olika kategorier:
rumsuppfattningen, tidsuppfattningen, kvalitetsuppfattningen, mängduppfattningen och
orsaksuppfattningen. Ordnandet av dessa olika kategorier är ett resultat av biologisk mognad i

                                                                                                                                                          
3 Ekolali är en upprepning av hört tal utan att förstå innebörden
4 Repetitiv betyder något som utgör en upprepning.
5 Stereotyp: alltid lika dan.
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samspel med gjorda erfarenheter. Varje kategori har olika stadier för olika åldrar som räknas
som normala. Tankeoperationerna och symbolfunktionerna har också sina olika stadier. Dessa
tillsammans med sinnesupplevelserna utvecklas parallellt med varandra och hos en
normalutvecklad person sker utvecklingen på fyra olika abstraktionsnivåer ( Bakk &
Grunewald, 1998). 

Det är svårt att testa och säkerställa begåvningen hos barn med autism. Anledningen till detta är
att de har svårigheter att förstå sammanhang, deras behov av upprepning, motstånd mot
förändring och inlärning, fördröjda reaktioner och rutinbundenhet efter schema. Man kan hos
en del barn finna specialbegåvning och en talang som visar sig inom ett mycket begränsat och
udda område som exempelvis att kunna låsa upp komplicerade lås, lära sig långa texter utantill,
lära sig telefonnummer. 

Begåvningshandikappets tre olika stadier
Vid sekelskiftet började man mäta graden av utvecklingsstörning (begåvningshandikapp) med
hjälp av intelligensmätningar. Senare har man försökt att definiera olika grader av
utvecklingsstörning med hjälp av intelligenskvoter (IK) (Bakk & Grunewald, 1997). Först
fastställde de intelligensåldern (IÅ), dividerade den med levnadsåldern (LÅ) och multiplicerade
sedan med 100. IK-värden mellan 80-120 brukar betraktas som normala (Bonniers, 1995).

IK mellan 50-70 barnet har en lätt eller lindrig utvecklingsstörning.       

IK mellan 35-50 barnet har en måttlig utvecklingsstörning.

IK under 35 barnet har en svår utvecklingsstörning.

Gunnar Kylén (Gillberg, 2001 och Bakk & Grunewald, 1997) har lanserat en annan
klassifikation av utvecklingsstörning. I sin klassifikation utgår han från Piagets beskrivning av
begåvningsutvecklingen. Kylén delar in utvecklingsstörningen i tre olika stadier där A-stadiet
motsvar grav eller svår utvecklingsstörning. Mellan dessa stadier finns det inte några skarpa
gränser, de går in i varandra. Detta gör att varje stadium är brett. Arvet som barnen har med sig
plus den miljö som de växer upp i tillsammans med de erfarenheter som de skaffar sig har
också betydelse för utvecklingen. Idag mäter man inte begåvningen hos ett barn med hjälp av
siffror. Psykologen gör många olika tester på barnet som hon/han sedan sammanställer för att få
en helhetsbedömning. De gör en utförlig beskrivning där de ser helheten hos barnet (Bakk &
Grunewald, 1998). 

A-stadiet (svår, grav utvecklingsstörning)
Förståndsmässigt varierar det utvecklingsstörda barnet mellan ett nyfött barn och en tvååring.
Många barn befinner sig här under hela förskoleåldern. Dessa barn har en intelligenskvot som
ligger under 35 (Bakk & Grunewald, 1998). Kylén (Gillberg, 2001) menar att när barnet
befinner sig på A-stadiet förstår och agerar de bara i det upplevda närrummet, här och nu.

B-stadiet (måttlig utvecklingsstörning)
Under senare delen av förskoleåldern kommer de flesta utvecklingsstörda barnen hit.
Intelligenskvoten ligger mellan 35 och 50 (Bakk & Grunewald, 1998). När ett barn befinner sig
på B-stadiet förstår de sin närmiljö som en helhet men saknar överblick över det frånvarande
påtalar Kylén (Gillberg, 2001). 



9

C-stadiet (lätt, lindrig utvecklingsstörning)
De barn som befinner sig i detta stadium skiljer sig inte åt i förhållande till de normala barnen.
De lätt utvecklingsstörda barnen kommer till detta stadium i skolåldern. Vid normal
utvecklingstakt är man vid detta stadium vid 7-12 års ålder. Vid detta stadium har man en
intelligenskvot mellan 50 och 70 (Bakk & Grunewald, 1998). Kylén (Gillberg, 2001) menar att
i C-stadiet förstår barnet att det finns platser bortom det upplevda och att det finns en framtid
och en dåtid.

Enligt Gillberg (2001) motsvaras inte lindrig utvecklingsstörning av den nedre delen av
begåvningens normalfördelning. Liksom grav utvecklingsstörning beror inte alltid på organiska
avvikelser i form av skada, sjukdom eller anläggningsrubbningar/missbildningar. Gillberg
(2001) betonar att det finns många studier som visar detta.

VAD ÄR ASPERGERS SYNDROM?
Aspergers syndrom6 definieras som en störning i beteendet och talet hos barn och ungdomar
besläktat med autism, men vanligare än denna och med endast lättare språkstörning.

Hans Asperger
Hans Asperger föddes 1906 i Hausbronn, Österrike. Han tog sin medicinska examen 1931 i
Wien där han också arbetade som läkare på en specialpedagogisk avdelning. Efter andra
världskriget utnämndes Asperger till professor i barnpsykiatri vid universitetet i Wien. Han dog
1980. 

1944 kom Hans Asperger ut med en doktorsavhandlig. Denna avhandling bestod av ingående
beskrivningar av 4 psykiskt störda pojkar. Dessa pojkar påminde mycket om de barn som
Kanner beskrev i sin avhandling. Kanner och Asperger skrev sina avhandlingar ovetande om
varandra.

Precis som i Kanners avhandling fanns det i Aspergers avhandling gemensamma drag hos
pojkarna. Dessa drag sammanfattade Asperger med begreppet autism. 

Aspergers avhandling ignorerades ända fram till 1981. Då införde Lorna Wing begreppet
Aspergers syndrom i den internationella autismlitteraturen. 

Den psykiska störning som Asperger försökte identifiera hade vissa beteendemässiga och
expressiva drag, här följer ett urval av dem (Asperger i Kristiansen, 2000 s 41-42): 

• Begränsade sociala relationer
• Dålig blickkontakt
• Störd språklig utveckling
• Verbala och motoriska stereotypier
• Isolerade särintressen
• Motorisk klumpighet
• Spontant tänkande med originella ordbildningar
• Stört förhållande till ting 

                                                
6 Enligt pedagogisk uppslagsbok
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Dessa drag motsvarar inte helt de diagnostiska kriterier som gäller idag men
grunduppfattningen om syndromet kvarstår. 

Aspergers syndrom
Aspergers syndrom och infantil autism är väldigt lika varandra. SIT7 har gett ut små broschyrer
där de beskriver Aspergers syndrom och högfungerande autism under samma punkter när det
gäller hur barnet reagerar och fungerar i vardagen.

I början av 1990-talet var det enligt Gillberg (1992) inte färdigutrett om Aspergers syndrom
skulle betraktas som ett autismliknande tillstånd eller om det var en fråga om högfungerande
autism. Idag tillhör Aspergers syndrom en egen grupp inom den stora gruppen autism och
autismliknande tillstånd (Gillberg 2000, 2001).

Enligt Heimann (1997) är det samma kriterier för Aspergers syndrom som för infantil autism
förutom en skillnad. Vid Aspergers syndrom ska det inte finnas någon allmän påvisad språklig
försening. Som exempel på en språklig försening har Heimann tagit, frånvaro av ett - ordsfraser
i tvåårsåldern och kommunikativa fraser i treårsåldern. 

Barn med Aspergers syndrom har enligt Gillberg (2001) och SIT svårt med motoriken och
anses ofta klumpiga i sina rörelser. 

Förutom de grundläggande drag som Asperger beskriver och Lorna Wing beskriver i sin triad
har personer med Aspergers syndrom dessutom, överaktivitet, avvikande ätbeteende,
sömnstörningar, egendomlig perception och en avvikande språklig satsmelodi. Dessa symtom
krävs inte för diagnos men är väldigt vanliga hos barn med Aspergers syndrom (Thimon, 2000).

Barn med Aspergers syndrom har generellt högre intelligensnivå än barn med infantil autism. 

Hos barn med Aspergers syndrom förekommer det nästan aldrig att de har en mental retardation
(begåvningshandikapp), de har inte heller lika svåra störningar i utvecklingen av talat språk.

Aspergers syndrom uppmärksammas oftast först vid skolåldern, till skillnad från infantil autism
som uppmärksammas oftast före tre års ålder. 

HUR FUNGERAR BARN MED INFANTIL AUTISM OCH
ASPERGERS SYNDROM?
Varje barn är sin egen individ och det gäller även för barn med infantil autism och Aspergers
syndrom. SIT skriver i sin broschyr att infantil autism och Aspergers syndrom yttrar sig olika
hos olika individer. Ett symtom som är framträdande hos Kalle kanske inte alls märks hos Lisa.
Langer (Illustrerad vetenskap, 1/2003) har också samma uppfattning som SIT. Han skriver att
det inte finns två individer med infantil autism eller Aspergers syndrom som har exakt samma
symptom. En del barn behöver ha mer hjälp och stöd än andra.

                                                
7 SIT står för specialpedagogiska institutet som är en myndighet som är rikstäckande för statens samlande stöd i
specialpedagogiska frågor.
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Språket
Åstrand (1996) betonar att diagnosen infantil autism är ett kommunikationshandikapp som
visar sig genom att de har en genomgripande och tydlig brist i förmågan att kommunicera. Hon
menar att barnen har en bristande språkförståelse och de har svårt att förstå sammanhang,
mening och innebörd i alla språkliga uttryck. 

Enligt Åstrand uppfattar barnen talat språk väldigt konkret och detta komplicerar i sin tur deras
verklighetsbild. De har svårt att tyda, förstå vad som menas med vårt talade språk. Till exempel
om någon säger att de ska gå på toaletten tror barnet att de ska gå runt på toalettringen. Därför
krävs det att vi som pratar med barnen är extra tydliga i vårt språk och undviker metaforer, ironi
och skämt.

Barnen med infantil autism upprepar ofta vad någon annan säger men de har inte någon
förståelse av vad de säger, ekolali. Frith (1994) menar på att hos ¾ av alla barn inom gruppen
autism och autismliknande tillstånd som kan prata finns detta fenomen. Det är svårt att veta om
barnet har förstått vad man sagt om de inte har ögonkontakt.

Till skillnad från barn med infantil autism har barn med Aspergers syndrom oftast ett normalt
språk (Gillberg, 2000).

Social kompetens
Alla barn med autism, oavsett om de har högfungerande autism eller någon svårare form av
autism, har en bristande social kompetens. De har svårt att veta vad som förväntas av
henne/honom i olika situationer. De vet inte vad som är lämpligt att säga eller göra i olika
situationer. De saknar empatisk förmåga som i sin tur leder till att de inte kan föreställa sig hur
andra människor känner, tänker och reagerar i olika situationer (Frith, 1994).

Eftersom barnen har svårt att veta hur andra tänker och känner har de även svårt att förstå
varför någon blir arg eller ledsen. Dessa problem kallar man oftast för ”Theory of mind”.

När det gäller ”Theory of mind” anser Duvner (Åstrand 1996) att det finns en viss skillnad
mellan Autism och Aspergers syndrom. Duvner menar på att personer med högfungerande
autism eller Aspergers sydrom ”kan förstå att men inte hur andra människor tänker och
känner” (Åstrand, 1996 s 30). Med detta menar Duvner att barn med Aspergers syndrom eller
högfungerande autism lever på sina egna villkor men i vår värld.

Nästan alla barn med autism har inlärningsproblem. Det finns många olika orsaker till detta
bland annat beror det på deras bristande sociala kompetens och bristande språkförståelse. Dessa
barn imiterar aldrig andra på ett normalt sätt. De experimenterar och undersöker inte heller som
andra barn, varken med sig själva, med andra människor eller föremål av olika slag. Detta i sin
tur leder till att de får brister i inlärningen och utvecklingen (Åstrand, 1996). Bakk &
Grunewald (1998) förklarar att även om barnet är normalbegåvat vet de inte hur han/hon ska
använda sin begåvning. Det som är förvirrande i det hela, anser många författare bland annat
Bakk, är att vissa barn har någon specialbegåvning. Det kan röra sig om att till exempel spela
melodier efter att ha hört dem en gång eller att kunna allt om hur en motor fungerar.

De visar inte heller något intresse av att vilja delta i aktiviteter av olika slag som finns i deras
verksamhet eller i hemmet. De upplevs som om de är i sin egen värld, helt oberörda av vad som
händer runt omkring dem. De har ofta ett stort intresse för någon enstaka sak till exempel
dockor, maskiner, en viss typ, art av djur och detta intresse är hos barnet väldigt dominerande
(Åstrand, 1996).
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I skolåldern blir de flesta av barnen långsamt mer välanpassade oberoende av vilken behandling
de har eller har fått. Barnen blir mer samarbetsvilliga och den kontaktmässiga avskärmningen
avtar långsamt. Överaktivitet och vredesutbrotten brukar också avta långsamt i skolåldern.
Barnen drar sig inte undan från andra barn på samma vis längre. Det finns många undantag från
dessa regler beroende bland annat på om barnet har en svår utvecklingsstörning eller
beteendestörning (Gillberg, 1992).

Beteende
Genom att läsa skönlitteratur av bland annat Lindgren (1996), Grandin (1994) och Gerland
(1996) där man får följa barn med autism och autismliknande tillstånd, får man en större
förståelse för hur annorlunda dessa barn är. Jag som läsare får följa hur deras avvikande
beteende påverkar dem själva och alla andra i deras omgivning.

Både Åstrand (1996), Gillberg (1992, 2001), Bakk & Grunewald (1998) och Powell (1998)
påtalar att alla barn med autism eller autismliknande tillstånd uppvisar någon form av
avvikande beteende. Vilket beteende som är avvikande är olika hos olika barn. Det finns vissa
rörelsemönster som förekommer oftare än andra, till exempel att barnet viftar med händerna.

Författarna beskriver vidare hur dessa barn har ett stereotypt rörelsemönster. Vissa barn viftar
med händerna medan andra barn vaggar, springer eller går i cirklar, går på tå osv. 

Dessa avvikande beteenden blir ofta värre om barnet utsätts för förändringar. Det är inte
ovanligt att barnet skadar sig själva vid sådana situationer. Vissa barn drar sig själva i håret
medan andra biter sig hårt eller dunkar huvudet hårt i något föremål såsom en vägg eller golvet. 

Författarna beskriver hur svårt det kan vara att förstå vad det är som gjort att barnet reagerar
som de gör. Det är inte alltid som omgivningen har lagt märke till någon förändring. Ofta
behöver inte förändringen vara så stor för att barnet ska reagera. Det räcker med att bordet är
flyttat en liten bit eller att man har satt upp nya gardiner i köket. 

De skriver vidare att det kan vara svårt att tolka barnets reaktioner och beteenden på grund av
att deras reaktioner ofta är fördröjda. Ibland när barnet har ett utbrott av ångest kan det vara en
reaktion över någon händelse som inträffat dagen innan eller ännu längre tillbaka. Detta
fenomen förekommer också när barnet pratar. Vid samtal med barnet tar de upp saker som man
samtalat om långt efter att man själv har avslutat samtalet, detta gör att det är svårt att förstå
vad barnet talar om.

Åstrand (1996) beskriver också hur ritualer har en central plats i barnets liv. Barnet har ett
behov av att upprepa ett visst mönster vid ett visst sammanhang. Det kan röra sig om allt från
att knacka skeden i bordet varje gång de stoppar den i munnen eller att snurra tre varv runt
innan de går över en tröskel.

Både Bakk & Grunewald (1998), Åstrand (1996), Gillberg (1992, 2001), Powell (1998) och
Frith (1994) och flera med dem betonar hur viktigt det är att barnen får rutiner vid alla
situationer. Genom att allt sker i en viss ordning och efter ett visst mönster känner barnet
trygghet.

Barnen har svår att förstå hur orsak, verkan och sin egen insats förhåller sig till varandra vid
olika situationer. 
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De har också svårt att överföra en erfarenhet från en situation till en annan eller att dra
slutsatser. Som exempel har Åstrand (1996) tagit om barnet har bränt sig på spisen hemma
förstår inte barnet att han/hon kan bränna sig på alla spisar.

Barnet har ett annorlunda sätt att uppleva verkligheten än vad vi har och det kan bland annat
visa sig i att barnet är väldigt rädd för i våra ögon helt ofarliga föremål eller situationer. Till
exempel kan mönstret på ett tyg upplevas skrämmande för barnet. I andra situationer kan de
sakna rädsla fast situationen verkligen är farlig (Åstrand, 1996).

Många av dessa avvikande beteenden kan minskas eller försvinna helt enligt Åstrand (1996)
om olika situationer anpassas och tillrättaläggs efter barnets behov.

Perception (förmågan att tolka signaler från omgivningen)

Bland annat Åstrand (1996) och Powell (1998) menar att barn med autism och autismliknande
tillstånd har en annorlunda omvärldsuppfattning. Powell (1998) anser att relationen mellan
självet och upplevelsen är unika hos barn med autism och autismliknande tillstånd. 

Många barn med autism och autismliknande tillstånd accepterar kraftig beröring medan de
reagerar starkt på mjuka smekningar. Gillberg (1992) och Åstrand (1996) påtalar också att
samma reaktioner kan förekomma vid ljud och ljus. När det gäller synintrycken har de också,
för oss, märkliga reaktioner. Gillberg (1992) beskriver ett fall där goda vänner till föräldrarna
undrade om barnet var blint.

Åstrand (1996) beskriver hur barnen ofta håller föremål i speciella vinklar framför ögonen när
de ska undersöka föremålet. Hon beskriver vidare att det är inte ovanligt att barnet ställer sig
framåtlutat med huvudet mellan benen och tittar underifrån, andra barn lägger huvudet vertikalt
eller tittar bara med ett öga.

Åstrand (1996) tar upp hur vanligt det är att barnet blundar när man pratar med dem. Hennes
teori är att barnet har lättare att koncentrera sig om han/hon stänger av synen. Madde (broschyr
om en flicka med Aspergers syndrom) anser att hon hör bättre om hon slipper koncentrera sig
på ögonkontakten.

Barn med autism och autismliknande tillstånd luktar ofta på saker eller människor. Detta anser
Gillberg (1992) är något som inte förekommer vid något annat funktionshinder.

SKILLNADER MELLAN INFANTIL AUTISM OCH ASPERGERS
SYNDROM
Infantil autism uppstår oftast före 18-månaders ålder. Lindgren (1996) beskriver hur hennes
dotter från att ha varit en normalt utvecklad flicka med normala beteenden helt plötsligt blir
som förbytt vid femton månaders ålder (s 16). 

Hon blir hyperaktiv, det är som om det kryper i henne. Aldrig kan hon sitta
stilla, hon klättrar på bokhyllor, över bord och andra möbler. Hon slutar att
äta annat än välling i flaska, hon tittar inte längre på mig, hon pratar inte
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längre, hon far bara planlöst omkring. Hennes mage upphör också att fungera
normalt, nu bajsar hon en gång i veckan mot tidigare en gång om dagen.

Aspergers syndrom upptäcks ofta först vid sexårsåldern (Langer). En av orsakerna till att det
upptäcks så sent tror Waclaw (1999) beror på att diagnosen ofta förväxlas med DAMP
(Dysfunktion i Aktivitetskontroll, Motorik och Perception) eftersom barn med Aspergers
syndrom och diagnosen DAMP har liknande motoriska problem och koncentrationssvårigheter.

Barn med Aspergers syndrom har ingen utvecklingsstörning (begåvningshandikapp) som 70-
80% av barnen med infantil autism har (Frith 1998).

Barn med infantil autism lever i sin egen värld medan barn med Aspergers syndrom lever i vår
värld men på sina villkor.

SKOLFORMER
Det finns olika skolformer att välja på såsom särskola och grundskola. I grundskolan får alla
barn gå medan i särskolan går barn som inte klarar av grundskolan på grund av något
funktionshinder el.dyl. Särskolan är indelad i två olika nivåer: träningsskola och grundsärskola.
Grundsärskolans läroplan stämmer i stort sett överens med grundskolans med skillnad från att i
grundsärskolan ges det mer tid till varje ämne. Eleverna förväntas lära sig de elementära
teoretiska kunskaperna som att läsa, räkna och skriva. Träningsskolans läroplan syftar mer till
att lära eleven ADL-funktioner, utveckla kommunikationsförmågan och de sociala
färdigheterna. Undervisning i läsning, räkning och skrivning sker också på träningsskolan men
då på en enklare nivå (Waclaw, 1999).

ADL står för Activitets of Daily Life, Anpassning till Dagligt Liv. Detta är ett samlingsbegrepp
över vardagliga aktiviteter som en människa behöver klara av för att fungera i samhället och
kunna leva ett tillfredsställande liv (Bakk & Grunewald, 1998).  

Barn med infantil autism går oftast i särskolan och barn med Aspergers syndrom är vanligare
att de går integrerade i grundskolan. Vissa barn är inskrivna i särskolan men går integrerade i
grundskolan. Det är inte alla barn med Aspergers syndrom som är inskrivna i särskolan.
Föräldrarna tillsammans med specialpedagog och ansvarig skolledare kommer tillsammans
fram till vilken skolform som är mest lämplig för just deras barn. Men det är föräldrarna som i
slutänden bestämmer och avgör vilken skolform som barnet ska gå i (Waclaw, 1999).

VAD SÄGER LÄROPLANEN?
I Lpo 94 (s 6) står det om likvärdig utbildning bland annat att:

• Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.

• Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov.
• Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att

nå målen.
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Dessa mål är lika för eleverna oavsett om de går i grundskolan, särgrundskolan eller i
träningsskolan. Det är uppnåendemålen som skiljer sig åt i de olika skolformerna. 

Mål att uppnå i grundskolan: skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola,
behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka det idéer och tankar i
tal och skrift. 
För grundsärskolan gäller: Dessa mål uttrycker vad eleverna, efter sina individuella
förutsättningar, skall ha uppnått när de lämnar särskolan. Skolan ansvarar för att varje elev
som lämnar grundsärskolan, efter sin förmåga kan lyssna, läsa och kommunicera. 
För träningsskolan gäller: Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar träningsskolan har
utvecklat sin förmåga, att kommunicera genom språk, symboler, tecken eller signaler.
Jag har här tagit uppnåendemålen i svenska från de olika skolformerna för att vi lättare ska
kunna se hur de olika skolformerna skiljer sig åt.

VARDAGSSITUATIONER HOS BARN MED AUTISM OCH
AUTISMLIKNANDE TILLSTÅND
Olikheterna mellan oss och barn med funktionshindret autism är väldigt stora. Det är viktigt att
vara medveten om att varje barn med autism är sin egen individ. De är alla olika precis som
vem som helst. Vi förstår, uppfattar och upplever verkligheten på helt olika sätt. Barn med
autism har svårt att orientera sig i vår värld för det skapas så många missförstånd mellan oss
och dem.

Det är lika vanligt att barnen skärmar av sig som att de är aktiva och klättrar, hoppar och skuttar
fram. Motoriken är ibland lite klumpig.

Dessa barn är ofta väldigt söta, de har ett dockliknande ansikte. Det som är förvirrande för oss
utomstående är att de ibland kan få raseriutbrott för i vårt tycke ingenting (Axeheim, 1999 s
16):

Möter du ”bråkiga barn” som skriker, slår, sparkar och kastar saker
håll då inne med kommentarer om ”ouppfostrade ungar som skulle ha
stryk” eller ”olämpliga föräldrar borde inte få barn” 

Vardagssituationerna som följer är hämtade från böcker som föräldrar till barn inom
autismspektrumet eller vuxna med funktionshindret som ser tillbaka på sin barndom. Jag har
med dessa händelser i mitt arbete för att vi lättare ska kunna tänka oss in i barnet och dess
omgivnings situation i olika vardagliga händelser. 

Matsituationen 
Att barnen har svårigheter i att äta är ingen ovanlighet bland dessa barn. Lindgren (1996)
berättar om hur hennes dotter vägrade att äta annat än vit mat under en period. Grandin (1994)
berättar hur hon en period endast åt potatismos och hur detta skapade väldiga konflikter. Om
det serverades någon annan mat blev barnet argt och började skrika och kasta saker omkring
sig.
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Kläder 
Vissa av barnen vill inte ha några kläder på sig. De klär av sig var som helst. De vill använda
samma kläder hela tiden. Ingenting får ändras. Föräldrarna får tvätta kläderna när barnet sover
för att undvika ytterligare ett utbrott.

När de har kläder på sig tar de inte av sig dem på grund av att det är varmt. Har föräldrarna väl
fått på dem vinterkläder kan de ha dem även på sommaren. Mamman hade ju sagt att man
skulle ha dem på sig när man gick ut. Det verkar inte som om barnen känner om de fryser eller
är varma (Lindgren, 1996). 

Kommunikation 
När man ger instruktioner till barnet måste man vara övertydlig i sina instruktioner. Som
exempel: det lilla barnet ropar när den kommer in, var är bilnyckeln, jag ska hämta den åt
pappa. Barnet får bilnyckeln och blir stående på trappan. Barnet frågar, vad ska jag göra nu då?
Modern säger, har inte pappa sagt att du ska hämta bilnyckeln? Jo, men nu har jag hämtat den.
Vad ska jag göra nu då? 

För oss är det självklart att pappan ska ha nyckeln men för dessa barn är inget självklart. De
klarar inte av att dra slutsatser och förstår inte det underförstådda.

Många av dessa barn är väldigt frågvisa och pratar mycket. Men de förstår inte ordens
betydelse. De har ofta lätt för att lära sig rabbla och citera olika frekvenser från filmer eller
andra program de sett (Lindgren, 1996).

PEDAGOGIK FÖR BARN MED AUTISM OCH
AUTISMLIKNANDE TILLSTÅND
Gillberg (1992) anser att pedagogik för barn med autism bör bygga på utvecklingspsykologiska
principer. Han anser vidare att det finns fyra grundläggande principer som pedagogiken bör
bygga på (s 118-119):

1. Respekt för barnets individualitet trots insikt om karakteristiska basala svårigheter.
2. Kontinuitet ifråga om person och miljö, lärare och skollokal till exempel.
3. Struktur och medvetenhet i vardagsrutiner.
4. För barnets behov meningsfullt innehåll i den pedagogik som ges.

För att underlätta skolsituationen för barnen är det viktigt att ordna tydliga och bestämda
mönster, strukturera. I strukturen ingår olika delar som tillsammans ger helheter. Enligt Åstrand
(1996) får eleven struktur över sin situation ska jag som lärare har en fast, tydlig och
regelbunden återkommande verksamhet med tydliga gränser.

Strukturpedagogik förtydligar, förenklar och visualiserar. Den
svarar på frågan om vad, var, när, hur länge och med vem skall
saker och ting ske (Åstrand, 1996, sida 77). 

Det finns flera olika metoder/modeller som man använt sig av under årens lopp. Heimann
(1997) berättar om den skotske psykologen och forskaren Cowlyn Trevarthen har kommit ut
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med en ny bok. I den boken har han ett kapitel där man kan läsa om olika pedagogiska åtgärder.
Han räknar upp ett femtontal olika metoder som på ett eller annat sätt är bra för barn med
autism. Han tar där upp bland annat ”holdingterapi”, TEACCH, beteendeterapi, musikterapi
och ”facilitated communication”. 

Pedagogisk behandling vid autism brukar inriktas på ett av två områden. Den ena strategin
försöker reducera beteenden och den andra fokuserar på att träna olika färdigheter, främst
språket. Olika terapiformer dyker upp med jämna mellanrum och blir mer eller mindre populära
men de flesta har brister som man märker när man arbetar med dem. Jag kommer här i mitt
arbete ta upp de mest etablerade metoderna som även är väldokumenterade och väl utvärderade
(Heimann, 1997). 

Beteendemodifikation
Denna metod grundar sig på en psykologisk inlärningsteori som den amerikanske forskaren
Ivar Lovaas har utarbetat (Heimann, 1997). Lovaas grundar sin teori på Skinners
inlärningspsykologiska teorier. Skinner ansåg att det fanns ett samband mellan motivation,
belöning och inlärning (pedagogisk uppslagsbok). Lovaas menar på att barnen lär sig genom att
positiva beteenden förstärks och belönas och de negativa sidorna ignoreras. Han anser att de
flesta beteenden hos barn är möjliga att träna såsom sociala regler, kroppskontakt, leka med
andra barn och vardagliga rutiner, som barn med autism och autismliknande tillstånd har svårt
för. 

Första målsättningen i metoden är att ge möjlighet till en strukturerad inlärningssituation där
det första steget är förståelsen av enkla uppmaningar såsom ”titta här, gå till mamma” osv.
Lovaas anser att detta är grunden för vidare träningen och måste därför uppnås först av allt.

Ett av de största problemen för träningen är att de flesta barn med autism inte imiterar och
därför måste detta tränas också. Detta tränas genom enkla kroppsrörelser i början såsom klappa
händer etc. och som sedan byggs på med mer avancerade färdigheter. Barnet uppmuntras att
imitera genom att få en belöning som till exempel mat eller använda någon sak som barnet är
extra intresserat av. Lovaas menar att genom träning av icke-språklig imitation leder han bort
barnet från dess stereotypa, självstimulerande beteenden.

Språklig imitationsträning är nästa målsättning. Här startar man med enskilda ljud, sedan
ljudkombinationer, ord, fraser och korta meningar. Han lägger särskild betoning på träning av
tidiga begrepp i språkutvecklingen såsom ord på föremål och för olika handlingar. De abstrakta
begreppen introduceras senare.

Lovaas anser att det är viktigt att barnen med autism integreras med andra barn men detta ska
ske gradvis. Barnet måste tränas på att delta i aktiviteter av olika slag, de bör endast delta i de
aktiviteter där de uppnått störst färdigheter.

Det är genom år av träning och mycket ansträngning, där varje framsteg sker i små etapper,
som man kan åstadkomma positiva resultat hos barnet.

Lovaas metod har fått både positiv och negativ kritik. I olika undersökningar har det visat sig
att barn som fått träning enligt beteendemodifikationsmodellen ökade sin begåvning mycket
mer än de barn som inte hade fått sådan träning. Dessa undersökningar gjordes i Los Angeles.
Andra forskare menar att denna metod är alltför bestraffande och vår svenska syn på hur barn
ska tränas går emot denna metod. Samtidigt menar man att förespråkare av olika metoder som
anses botar autism har mycket att lära av Lovaas eftersom metoden och undersökningens
uppläggning redovisas på ett både öppet och noggrant vis av Lovaas (Heimann, 1997).
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Holmqvist (1995) menar att beteendeterapeutiska metoder som bygger på stimulus - respons
karaktär är bra i ett inledningsskede av behandling av barn. Hon påpekar att det finns en risk i
att undervisningen avstannar på en basnivå vid överdrivet användande av beteendeterapeutiska
metoder. Holmqvist betonar att om barnet kvarhålls i ett stadie där det är beroende av yttre
signaler, stimulus – respons, innebär det att barnet står på samma nivå av sin extrema
omvärldsuppfattning. Holmqvist betonar också att den negativa bestraffningen kan skada
tilliten till omgivningen eftersom barnet inte alltid förstår handlingen.

TEACCH-modellen 
I Sverige har vi använt oss av en visuellt tydliggörande metod/program den s.k. TEACCH-
programmet (Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped
CHildren) som är ett åtgärdsprogram för behandling av autism. Denna metod går ut på att
genom organisera information och inlärningssituation förstår barnet vad han/hon ska göra och
vad som förväntas av honom/henne (Waclaw 1999). 

Denna pedagogik är utarbetad i North Carolina av den amerikanske psykologen och forskaren
Eric Schopler. Metoden kom till Sverige 1991 men i USA har den funnits i mer än 30 år
(Åstrand 1996). 

TEACCH -modellen är uppbyggd av delar från en mängd andra metoder. Syftet med metoden
är att erbjuda ett så stort utbud som möjligt för det autistiska barnet och dess familj. Heimann
(1996) skriver vidare att metoden inte är gjord för att minska destruktiva beteenden hos barnet
utan man arbetar för att utveckla kommunikationsfärdigheter och individuell självständighet.
Holmqvist (1995) uppger att det primära syftet är att förebygga onödig institutionalisering.
Genom att leva och arbeta effektivare både hemma, i skolan och i närsamhället uppnår man
syftet anser Holmqvist.

Waclaw (1999) skriver om några huvudpunkter som TEACCH -programmet har (s 11): 

• Samverkan mellan föräldrar och förskola, skola och korttidshem. 
• Långsiktiga mål som går ut på att träningen går ut på att personen ska klara sig i det vuxna

livet.
• Individualisering som går ut på att alla barn är olika och unika så därför måste pedagogiken

anpassas till det.
• Visuell pedagogik som tydliggör vad barnet ska göra.

Heimann (1997) beskriver tillvägagångsättet vid TEACCH- modellen. Man startar med att göra
en kartläggning över varje barn där barnets funktionsutveckling inom olika områden tas fram.
En bedömning av hur långt barnet har kommit inom vissa områden såsom, perception, verbal
och ospråklig uppfattning, fin- och grovmotorik. Träningen inriktas från början på de
färdigheter som barnet håller på att utveckla eller är färdiga.

Heimann (1997) beskriver vidare hur träning av tids- och rumsuppfattning och att ge barnet en
struktur för detta är några av de viktigaste inslagen i denna modell.

För att barnet ska få struktur använder man sig av olika individuella schema som görs utifrån de
resultat man kommer fram till. Ett omsorgsfullt planerat tidsschema innehåller rytm,
regelbundenhet och upprepning. När man ska tydliggöra dagsschema och arbetsschema
använder man sig av olika slag av visuell information, till exempel föremål, bilder eller skrivna
ord beroende på vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig på. Det som är viktigast med dessa
scheman är att barnet får svar på dessa frågor genom att titta på schemat (Heimann, 1997 s 25):
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1. Vad ska jag göra?
2. Var ska jag vara?
3. Hur mycket ska jag göra?
4. Hur länge ska jag göra detta?
5. Vad ska jag göra sedan? 

TEACCH-modellen bygger på ett nära samarbete mellan föräldrar och de professionella inom
området. Eric Schopler i Heimann (1997) anser att föräldrarna kan förmedla ovärderliga tips
och idéer genom att det är de som känner sina barn bäst och vet hur barnet fungerar i hemmet
och vardagen. Detta tillsammans med de professionellas kunskap gör att individualisering av
behandlingen underlättas. 

De tusen gångernas pedagogik
En metodik som innebär att en inlärningssituation tillrättaläggs utifrån kunskaper om barnets
utvecklingsnivåer och behov. Det är en kommunikations/relationspedagogik som vilar på
strukturpedagogiska principer.

Målet med denna pedagogik är att stimulera barnets utveckling av jaguppfattningen och
kommunikationsförmåga. Denna metodik innebär att man tillrättalägger inlärningssituationen
utifrån barnets utvecklingsnivåer och behov.

Denna pedagogik, som är skräddarsydd, brukar också kallas för de 1000 gångernas pedagogik.
Det beror bland annat på att pedagogiken går ut på att göra samma sak kanske 1000 gånger för
att vissa intryck ska befästas hos barnet. Det krävs mycket upprepningar samtidigt som man ska
vara uppmärksam på att inte barnet fastnar i något mönster.

Denna behandling anses av Åstrand vara den form av behandlingar som visas sig vara mest
tillgänglig och fruktbar av alla olika behandlingar som förekommer. Den har visats sig ha en
positiv inverkan på barnen (Åstrand, 1996).

PEDAGOGISKA HJÄLPMEDEL
När man arbetar med barn som har infantil autism eller Aspergers syndrom finns det många
olika pedagogiska hjälpmedel man kan ha användning för i klassrummet. I det här arbetet har
jag valt att ta upp: datorer, sociala berättelser, scheman och PEP- program.

Det finns alltid olika småsaker som kan underlätta för den enskilde eleven såsom freestyle,
bandspelare, pennskaftskragar och olika läromedel. SIT har en hel katalog med olika läromedel
som kan underlätta för eleven.

Axeheim (1999) anser att de bästa läromedlen är de konkreta som finns i vår vardag. I vår
dagliga omgivning, hemma, i skolan, i naturen kan vi använda oss av både föremål, handlingar
och olika företeelser. Hon anser vidare att läroböckerna som finns har för svåra texter och
bilderna är inte tydliga och konkreta. Det är svårt för barnet att se vad bilden verkligen vill visa.
Hon anser vidare att tillverka och anpassa läromedel är en mycket viktig del av det
specialpedagogiska arbetet.

Föremålen man använder till barnen måste vara det de är. Det ska inte vara några fantasifulla
utsmyckningar, för det kan föra tankarna fel hos barnet. Som till exempel ska en telefon inte ha
ögon.
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Datorer 
Både Powell (1998) och Heimann (1997) är överens om att datorn är ett bra hjälpmedel för barn
med autism och autismliknande tillstånd. En av orsakerna till varför datorn passar barn med
Aspergers syndrom och infantil autism är enligt Powell (1998) att alla barn med autism och
autismliknande tillstånd har monotropa intressesystem. Detta innebär att uppmärksamheten är
tunnelformad och intresset fångat, föremålen är isolerade och utan sammanhang. De flesta av
oss har polytropa intressesystem dvs. Vi har många intressen på gång samtidigt och är redo att
smälta information.
Heimann (1997) har beskrivit två olika studier där man använt datorn tillsammans med barn
med autism och autismliknande tillstånd. Den ena studien är från Örebro och arbetar för att
utveckla samspel mellan barn och föräldrar. Den andra studien är från Göteborg och bygger på
att utveckla språk och kommunikation hos barnet.
Studien från Göteborg har gett mycket goda resultat när det gäller barnets läsning. Samspelet
mellan läraren och eleven ökade också. Barnet pratade mer, ställde flera frågor och visade
större glädje.
Örebrostudien visade också positiva resultat. Samspelet mellan föräldrar och barn ökade.
Många av barnen överförde sina erfarenheter från samspelsträningen till andra situationer.
Barnen blev också mer nyfikna, frågvisa och pratsamma. 

Heimann tar upp många olika fördelar för barnet vid användning av datorn, han tar upp fyra
centrala områden såsom (s 107-108):

• Att träna förmågor
• Att höja motivationen
• Att förbättra samspel och kommunikation
• Att minska beteendestörningar

Det finns många andra fördelaktiga områden som barnet kan träna på genom att använda sig av
en dator, enligt Heimann (1997). Han tar bland annat upp att datorn: förenklar och renodlar,
strukturerar träningen, erbjuder samtalsämnen, ger visuellt stöd, repeterar.

Listan kan göras lång med fördelaktiga motiv till varför barnet ska få använda datorn. Givetvis
finns det också nackdelar med datorn såsom: en del barn fixerar sig vid datorn, man ska inte tro
att alla barn tycker om att sitta vid datorn, hos vissa barn kan datorn skapa frustration. Heimann
menar att även om det finns vissa risker att använda sig av en dator så överväger fördelarna.
Powell anser att riskerna är minimala i användandet av en dator.

Det är viktigt att tänka på enligt Heimann att datorn endast ska komplettera allt det vi kan göra
tillsammans med barnet utan de tekniska hjälpmedlen. 

Vilket program som är bäst att använda kan ingen svara på. Det finns en uppsjö av olika
program. Programmen bör väljas utifrån det enskilda barnets förutsättningar och från de mål
som satts upp. Ett program som passar den ena eleven passar kanske inte alls den andra. Bäst är
att prata med någon som är kunnig inom autismområdet och datorprogram. Alla barn är olika
individer och då kan inte samma program passa alla barn (Heimann 1997).
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Sociala berättelser 
Sociala berättelser är ett verktyg som man kan med god framgång använda sig av vid olika
konflikter som inträffat. Genom de sociala berättelserna hjälper man barnet att förstå
händelseförloppet och i och med att barnet förstår är det lättare för barnet att agera mer
ändamålsenligt i olika sociala situationer. Här ritar man tillsammans med barnet upp vad som
hänt. Man går tillsammans igenom händelse för händelse verbalt samtidigt som barnet har
bilderna att titta på. Sedan ritar man upp hur barnet skulle ha gjort istället. Tillsammans pratar
man om hur barnet skulle ha gått tillväga samtidigt som barnet följer med genom att titta på
bilderna. Om barnet kan läsa och har läsförståelse kan man byta ut bilderna mot text eller med
fördel använda både text och bild (Axeheim, 1999).

Schema 
Axeheim (1999) förklarar hur viktigt det är med schema för barn med autism och
autismliknande tillstånd. Alla har vi ett behov av att veta vad vi ska göra, när vi ska göra det
osv. Till skillnad från oss kan barn med autism och autismliknande tillstånd inte hålla kvar
saker i huvudet på samma vis som oss. De behöver hjälp med detta och det kan de få genom
olika schema.
De scheman som man gör är individuella och utgår från barnets utvecklings- och kunskapsnivå.
Dessa scheman omfattar allt som ska hända under dagen. Barnet har olika slag av scheman
såsom dagsschema, arbetsschema och veckoschema.
Genom att barnet har dessa scheman tydliggörs och struktureras barnets aktiviteter under
dagen.
I Waclaw (1999) kan vi se många olika exempel på olika scheman. När man gör ett schema
använder man sig av tydliga bilder, föremål, fotografier och text tillsammans. Man sätter upp
bilderna i en serie i den följd som händelserna ska inträffa. När barnet blir äldre och kan läsa
kan det räcka med att använda sig av endast skrivna scheman.
Både Waclaw (1999) och Axeheim (1999) poängterar hur viktigt det är att strukturen på dessa
scheman ska ge svar på dessa frågor: vad som ska göras, var de ska göra det, hur mycket som
de ska göra, hur länge de ska hålla på och vad de ska göra sedan. Dessa fem frågor präglar
barnets hela vardag.

PEP-program 
Detta är ett test som man kan använda sig av för att bedöma barnets förutsättningar att
tillgodogöra sig pedagogiska insatser. PEP är en förkortning av Psycho Educational Profile
(Gillberg 2001).  

Enligt Heimann (1997) kan PEP användas oavsett om barnet kan tala eller inte. Efter ett eller
ett par tillfällen har man gjort en bedömning av barnet. 

Holmqvist (1995) visar på hur detta program ger oss information om barnets utveckling inom
två huvudområden, beteende och utveckling.

Testet består av en uppsättning leksaker och inlärningsmaterial som presenteras för barnet.
Detta material används i aktiviteter med strukturerad lek. Efter att testet har genomförts har
pedagogen fått olika resultat inom sju utveckling- och fyra beteendeområden. Det unika med
detta test är att förutom att man får reda på vad barnet kan respektive inte kan, visar också testet
färdigheter som barnet är på väg att lära sig (Holmqvist, 1995).
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METOD 
Vilken datainsamlingsmetod som är den rätta beror helt på vad jag behöver veta och varför jag
behöver veta just det. Enligt Bell (2000) är det efter att ha ställt mig dessa frågor som jag kan
titta på vilken metod som passar mitt arbete. Alla metoder har sina fördelar och nackdelar
beroende på i vilket syfte de används. Till min metoddel har jag hämtat inspiration från Bell
(2000) och Trost (1997) och valt att använda mig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Att
det blev intervjuer som metod beror på att jag är intresserad av att få innehållsrika svar och
möjlighet till att ställa följdfrågor vid behov. Mina intervjuer består av frågor där svaren varken
går att mäta eller väga och detta leder till att intervjuerna har en kvalitativ ansats (Trost, 1997).

Till min teoridel har jag använt mig av litteratur av olika forskare och specialpedagoger inom
området, även skönlitterära böcker användes. Det finns en hel uppsjö av litteratur att välja
mellan, problemet blev att välja rätt böcker för alla böcker hinns inte med att läsa. Genom att
titta på referenslistor, boktitlar och med hänsyn till mina frågeställningar valdes böckerna ut.  
Det har gjorts mycket forskning inom området autism och autismliknande tillstånd. Det finns
några framstående forskare, både i Sverige och internationellt inom området. Christopher
Gillberg som är en svensk professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet.
Han är också verksam som överläkare vid barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg. Uta Frith
är född i Tyskland men verksam i England. Hon är verksam forskare vid Cognitive
Development Unit och Medical Research Council i London. Lorna Wing arbetar som forkare
vid Social Psychiatry and Diagnostic Unit. Hon är också verksam inom National Austics
Society i London. Forskarnas namn och dess olika forskningar finns med i något sammanhang i
all litteratur inom området. De har också själva skrivit många böcker och artiklar och några av
dem valdes ut till detta arbete.
Eva Kärfve (2000), sjuksköterska och docent i sociologi är kritisk till hur forskning bedrivs
inom neuropsykiatrin. Hon är bland annat kritisk till hur man gör tester och hur man sätter olika
diagnoser på barn. Hon är kritisk till hur man bemöter och dömer barnet annorlunda, gentemot
barn utan diagnos, i olika situationer. 

Kvalitativa intervjuer
Mitt arbete har en kvalitativ ansats där jag försöker att fokusera mina intervjufrågor på att få så
innehållsrika och komplexa svar som möjligt (Trost, 1997). En intervju som har hög grad av
strukturering och låg grad av standardisering kännetecknar enligt Trost (1997) en kvalitativ
intervju.
Trost (1997) förklarar att med standardisering menar han (s 19): graden till vilken frågorna är
desamma och situationen är densamma för alla intervjuade. Variationsmöjligheterna är stora
vid låg grad av standardisering. Jag som intervjuare tar frågorna i den ordning som de passar,
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följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar, den intervjuade får gärna styra
ordningsföljden samt jag formulerar mig efter den intervjuades språkbruk.

Det finns enligt Trost (1997) flera olika förklaringar hur man använder termen struktur. Den
första förklaringen är när frågorna har fasta svarsalternativ. Om svarsmöjligheterna är öppna så
är frågan ostrukturerad.

Den andra förklaringen är att intervjun eller frågeformuläret är högt strukturerat om den har en
struktur. Det vill säga, en studie har en hög grad av strukturering om jag vet vad jag vill fråga
om och jag håller mig till dessa frågor under hela intervjun och inte blandar in annat.

Trost (1997) tar också upp att det finns, som han skriver, vissa kollegor som använder termen
struktur där Trost använder termen standardisering.

Till skillnad från Trost (1997) förklarar Bell (2000) att en strukturerad intervju liknar en enkät
eller en checklista som fylls i av respondenten (den intervjuade).

Sammanfattningsvis har en kvalitativ intervju enligt Trost (1997) en hög grad av strukturering
och en låg grad av standardisering. Det vill säga jag som intervjuare har struktur över mina
frågor och håller mig till temat, men respondenten har möjligheter att styra svaren inom vissa
gränser.

Denna typ av intervju kan liknas vid vad Bell (2000) kallar för den fokuserade intervjun. Till
denna intervju använder man sig inte heller av något frågeformulär men man har ändå en viss
struktur genom att man i förväg har valt ut vissa teman som man vill ska täckas under
intervjuns gång. Man ger respondenten frihet inom de gränser som strukturen avgör. Jag som
intervjuare ställer vissa frågor men lämnar utrymme åt respondenten att prata omkring frågorna
och de tankar som väcks.

Kvalitativa intervjustudier delas enligt Kvale i Trost (1997) in i sju olika stadier. Dessa stadier
bygger på hela processen när man gör en kvalitativ intervjuundersökning. Trost (1997) har
anpassat stadierna till att passa hans sett att se på kvalitativa intervjuundersökningar. De sju
stadierna är enligt Trost (s 30-31):

1. Tematisering 

2. Design

3. Intervjuandet

4. Överför till bearbetningsbar form

5. Bearbetning och analys

6. Resultat

7. Rapportering

För att få struktur över mina intervjustudier har jag strävat efter att följa dessa sju stadier.

Tillvägagångsätt   
Till mina intervjuer har jag inte använt mig av någon bandspelare. Det finns olika anledningar
till det. Några av anledningarna är att, någon inte ville bli inspelad, det var svårt att få tag i en
bandspelare, jag har själv svårt att prata obehindrat vid inspelningar av olika slag.

Jag har valt att göra fortlöpande anteckningar under intervjuns gång och efteråt komplettera
intervjun med minnesanteckningar (Trost, 1997). Jag kan på det viset ha en överblick över vad
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som sagts under intervjun och ser om jag har fått med det för mig väsentliga. Jag behöver inte
heller ha bekymmer om någon bandspelare och dess funktion. Nackdelarna med att göra
”anteckningsintervjuer” är att respondenten kan bli störd av mitt skrivande. Varje intervju
avslutades med en undran från mig om jag fick återkomma per telefon vid behov.

Inför varje intervju gjorde jag en lista över olika frågeområden en så kallad frågeguide (Trost
1997). Enligt Trost används inte några frågeformulär vid kvalitativa intervjuer. De områden jag
hade valt att bearbeta var: för- nackdelar med assistent och integrering, klassrummet,
föräldrakontakten och tips till en lärare. Genom att läst litteratur, egna erfarenheter och med
hänsyn till mina frågeställningar fann jag dessa intervjuområden relevanta i mitt arbete.

I mina intervjuer har jag använt mig av ”trattmodellen” som enligt Maria Olsson (föreläsning
29/8-02 Metodkurs) fungerar så att intervjun startar med enkla, lätta frågor och fortsätter med
svårare och känsligare frågor. Jag har börjat varje intervju med att fråga om bakgrund, år inom
yrket osv. och sedan gått vidare med mina olika frågeområden som rörde mitt arbete.

Etik
Som intervjuare har jag flera etiska regler och förhållningssätt jag ska ta hänsyn till. Detta är
något som både Bell (1999) och Trost (1997) trycker mycket på i sina böcker. 

Några etiska regler jag som intervjuare har att ta hänsyn till är bland annat tystnadsplikt, elevers
och föräldrars integritet och anonymitet. Detta kan verka som det är naturliga saker att ta
hänsyn till men det är ändå viktiga saker att tänka på så att man inte missbrukar dem.
Tystnadsplikten ska jag alltid respektera oavsett om vem jag intervjuar. Det får aldrig synas i
mitt arbete vem jag har intervjuat, likaså får jag aldrig lämna ut mina anteckningar till någon
annan person. De bör förstöras så fort som möjligt efter arbetets slut.

I mitt arbete är alla namn jag använder fiktiva på grund av att jag tar hänsyn till elevens och
föräldrars integritet och att jag vill skydda deras anonymitet (Bell, 2000)(Trost, 1997).

Urval av respondenter
För att få svar på mina frågor har jag valt att läsa litteratur och intervjua personer som har
erfarenhet av barn med autism och autismliknande tillstånd. Jag har valt att intervjua ett
föräldrapar, en lärare som arbetat med barn som har Aspergers syndrom, en kvinna som är
anställd på specialpedagogiska institutet (SIT) och en lärare som arbetar med en autismklass.
Föräldraparet och läraren i autismklassen har kontakt med varandra. De andra respondenterna
kände inte till varandra. Jag har valt personer med olika erfarenheter av barn med autism och
autismliknande tillstånd. Min tanke med detta är att alla personer har olika erfarenheter och
genom att ta del av deras erfarenheter får jag ett bredare material att bearbeta.  

Specialpedagogiska institutet SIT
På SIT fick jag kontakt med Rut som har autism som sitt specialområde.
Inför besöket hade jag förberett några frågeområden som jag fick arbeta om under intervjuns
gång. Detta berodde på att jag trodde att SIT arbetade som konsulenter till barnet/eleven och
personalen ute i skolorna. Intervjuguide finns som bilaga 1.
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Föräldraparet
Redan i somras var jag i kontakt med ett föräldrapar om jag fick göra en intervju med dem
angående deras sons skolgång och föräldrarnas syn på sonens skolgång. Föräldrarna var
positiva till intervjun. Vid den här tidpunkten hade jag inte bestämt riktigt hur jag skulle vinkla
mina frågeställningar i detta arbete. Jag visste endast att den skulle handla om barn med autism
och autismliknande tillstånd. Modern gav sitt samtycke och det bestämdes att jag skulle ta
kontakt med dem under hösten.

Efter ytterligare kontakt med familjen bestämdes det att jag skulle komma hem till dem för att
göra min intervju. De var inte intresserade av att jag spelade in intervjun på band, jag fick ringa
till dem efteråt om det var något jag undrade över. Frågeguiden jag använt finns som bilaga 1.

Lärare i autismklass
Rådgivaren på SIT tipsade mig om denna skola. Efter telefonkontakt med läraren Yvonne där
jag presenterade mig och mitt ärende bestämde vi en tid för min intervju.
Inför denna intervju glömde jag att ta kontakt med rektorn. Detta var det första som jag
diskuterade med Yvonne. Hon ansåg att eftersom det endast var hennes arbete jag var
intresserad av var det inte lika viktigt att rektorn gav sitt samtycke. Intervjuguiden jag använde
finns som bilaga 1.

Lärare i grundskolan
För min intervju med en lärare i grundskolan tog jag kontakt med en rektor som jag tidigare har
haft kontakt med. Jag presenterade mig och mitt arbete för att få rektorns godkännande till
intervjun.
Jag tog kontakt med lärarna i personalrummet under en rast. Efter att ha gjort en kort
presentation av mig och mitt arbete undrade jag om det var någon som ville ställa upp på en
intervju. Det var en lärare (som jag i mitt arbete kallar Inga) som arbetade för tillfället med ett
barn med Aspergers syndrom som tyckte det var extra intressant med mitt arbete och var villig
att bli intervjuad. Intervjuguide finns som bilaga 1.

Sammanställning av intervjuer
Vid min tolkning och sammanställning av intervjuerna har jag utgått från mina frågeställningar.
Hela intervjumaterialet är inte medtaget i arbetet utan begränsningar har gjorts. Endast den
information som varit relevant utifrån mina frågeställningar har i huvudsak tagits med. Jag har
tittat på likheter och skillnader inom några områden i informationsmaterialet som
utkristalliserats. Områdena som bearbetas är: för/nackdelar med assistent, integrering,
föräldrakontakt och vad bör jag som lärare tänka på. 

METODDISKUSSION
Det finns en mängd olika datainsamlingsmetoder att välja mellan, bland annat, djupintervjuer,
telefonintervjuer, informella intervjuer och kvalitativa intervjuer (Trost 1997). Till mitt arbete
ansåg jag att det var kvalitativa intervjuer jag var intresserad av. Trost (1997, s 101) beskriver
hur kvalitativa intervjuer strävar efter komma åt hur den intervjuade menar eller uppfattar olika
företeelser och Bell (2000) menar (s 13):
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 Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer
intresserad av att ta reda på hur människor upplever sin värld.
Deras mål är snarare insikt än statisk analys.

Om jag hade använt mig av till exempel enkäter eller observationer hade jag nog inte kunnat få
lika innehållsrika svar. Jag hade inte heller kunnat ställa följdfrågor.

Ett av de största problemen med att göra kvalitativa intervjuer enligt Trost (1997) är
trovärdigheten i dem. I och med att jag har använt mig av en intervjuguide med några få
frågeområden med raka och enkla frågor samt många följdfrågor gör det att mina intervjuer blir
trovärdiga för andra läsare.

Varför blir resultatet som det blir? Det är en rad olika omständigheter som påverkar resultatet.
Jag ska här behandla några av omständigheterna.

Hur jag gör mina val av respondenter påverkar också resultatet. Till dessa intervjuer hade jag
medvetet sökt efter personer med olika bakgrund och erfarenheter. Eftersom respondenterna har
olika erfarenheter kan de ge mig som intervjuar dem ett bredare material. Nu arbetar inte
respondenterna i samma kommun och det bidrar också till de svar jag fick. Om alla
respondenter hade arbetat i till exempel grundskolan och i samma kommun hade troligen
svaren blivit mer likvärdiga varandra.
Av dem jag intervjuade kände jag bara föräldraparet sedan tidigare. De andra personerna var
obekanta för mig. Detta kan också ha påverkat svaren. Om man känner en person är det lättare
att det blir en dialog mellan respondenten och den som intervjuar. Detta kan innebära både för-
och nackdelar med hänsyn till svaren. 
Föräldraparet och Yvonne var bekanta med varandra eftersom Yvonne hade föräldraparets son i
sin klass. Detta tror jag har varit positivt i mitt arbete. Genom att jämföra deras svar kan jag se
hur två respondenter upplever och ser på samma sak. 
När jag gjorde intervjun med Rut på SIT var jag inte alls förberedd på rätt vis. Eftersom jag
trodde att de arbetade direkt med barnet hade jag också gjort mina frågor med hänsyn till det.
När jag satt vid Ruts skrivbord fick jag formulera om frågorna i en hast. Detta kan också
påverka resultatet.

Antalet av respondenter påverkar också resultatet. Både Bell (2000) och Trost (1997) skriver att
det inte finns någon mall att gå efter när det gäller antalet respondenter men Trost (1997, s 110)
anser att det är bättre att göra ett fåtal väl utförda intervjuer än flera mindre väl utförda. Han
anser att med för många intervjuer blir materialet ohanterligt och det är svårt att få en överblick
över det samtidigt som det är svårt att plocka ut det viktigaste från materialet.

Att göra intervjuer utan bandspelare kan ha påverkat resultatet. Som jag tidigare har tagit upp
finns det både fördelar och nackdelar med att använda sig av bandspelare. Jag valde att inte
använda mig av bandspelare bland annat för att jag själv känner mig säkrare utan den. Jag anser
inte att det var några problem att anteckna under intervjuns gång och jag upplevde inte att
respondenten blev störd av det. Om jag hade använt bandspelare hade jag fått med precis allt av
vad som blev sagt men samtidigt hade det blivit mycket mer tidsödande att gå igenom
materialet (Trost, 1997).

Valet av frågor har också betydelse för resultatet. Både Trost (1997) och Bell (2000) tar upp
hur viktigt det är att använda sig av raka och enkla frågor. Jag använde mig av en intervjuguide
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som består av få men stora frågeområden (Trost 1997). Om jag hade använt mig av andra
frågor hade också resultatet blivit annorlunda.  

RESULTATDEL

Intervju med en anställd på specialpedagogiska institutet SIT

Specialpedagogiska institutet 
Specialpedagogiska institutet är en myndighet som är rikstäckande för statens samlande stöd i
specialpedagogiska frågor. Deras insatser syftar till att öka kunskapen hos dem som arbetar
med barn som har något funktionshinder i kommunerna. De ger specialpedagogiskt stöd till
ansvariga inom det offentliga skolväsendet genom att sprida information och kunskap inom
specialpedagogik samt initiera och medverka i utvecklingsarbetet inom området.  

Kärnan i deras verksamhet är att ge råd och stöd till arbetslag, specialpedagoger och annan
personal som finns runt barn, elever och vuxna med funktionshinder. Det kan gälla frågor som
rör specialpedagogiska konsekvenser av funktionshinder eller handleda lokala resursteam. En
annan viktig del i deras verksamhet är att medverka i kompetensutveckling och sprida
information kring specialpedagogiska frågor. De erbjuder till exempel medverkan i studiedagar,
egna kurser och seminarier.

De har även en läromedelsavdelning som anpassar, utvecklar, producerar och säljer
specialpedagogiska läromedel för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionshinder.

Alla som arbetar på specialpedagogiska institutet har en lärarutbildning i grunden. De har sedan
läst vidare till speciallärare/pedagoger, efter det har de någon inriktning såsom autism som Rut
som jag intervjuade hade gjort.

Det är kostnadsfritt att få hjälp och råd från SIT.

Arbetets gång
Eftersom det är kommunen som har ansvar för alla elever är det mot kommunen som
specialpedagogiska institutet (SIT) arbetar. Det är rektor eller skolans specialpedagog som tar
kontakt med SIT för vidare rådgivning. Om jag som lärare anser att jag behöver hjälp tar jag
först kontakt med mitt arbetslag och ser om det finns någon där som kan hjälpa mig. Steg två
blir att kontakta något team i kommunen som har kunskap inom detta ämne. Steg tre är att ringa
till SIT om rådgivning. De kommer då ut till arbetslaget, specialpedagogen och de vill också att
rektorn ska vara med. Där går vi tillsammans igenom ”problemet” och SIT ger råd och stöd.
Till nästa träff har vi samlat ytterligare frågor angående barnet. Det är specialpedagogen på
skolan som ska handleda läraren vidare.

SIT anser att åtgärdsprogram är A och O för att kunna kartlägga ett barns utveckling.

Barnets ålder
SIT arbetar med barn från förskolan och till de vuxenstuderande. De har i allmänhet inte
kontakt med själva eleverna utan personalen som arbetar med eleverna.
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Modell/metod
De använder sig av pedagogisk handledning till personal. Rut berättade att på 1970-talet
använde man sig av beteendemodifikationsmodellen men idag har de inte någon speciell modell
eller metod. De har mer eller mindre arbetat upp ett eget specialpedagogiskt program som de
använder sig av när de ger råd och stöd till skolorna. 

Föräldrakontakt
Eftersom SIT arbetar mot kommunen har de ingen kontakt med föräldrarna. De arbetar med
lärarlaget och specialpedagogen på skolan. Förr när de arbetade som konsulenter träffade de
barnen och personalen och gav råd och stöd till dem.

Vad bör jag som jag som lärare tänka på i mitt arbete med barnen?
Rut ansåg att använda sig av åtgärdsprogram var väldigt viktigt. Hon gav också exempel på
olika litteratur och film som jag kan använda mig av för att lära mig så mycket som möjligt
inom området. 

Som lärare ska jag vara tydliggörande inför barnen. Jag ska tänka på att barnen har svårt med
de abstrakta bitarna och sociala regler. När jag ska förklara något för barnen ska jag använda
mig av sociala berättelser. Rut menade på att genom att jag ritar och berättar har barnen lättare
för att få en bild av vad jag vill ha sagt. Genom bilden och även den skrivna texten har de
lättare för att få ett sammanhang.

Intervju med ett föräldrapar
Jag startade själva intervjun med att fråga om hur skolan, klassen såg ut. Jag ville starta med
några frågor som var lätta för föräldrarna att svara på och på så vis få igång vart samtal.

Familjen består av två vuxna och två barn, en pojke och en flicka. Flickan är äldst och går i
femte klass. Petter har diagnosen kontaktstörning med autistiska drag, han går i en
särskoleklass. Klassen består för tillfället av fem elever, en klasslärare och tre assistenter. Petter
har gått i denna klass sedan han började första klass. Innan dess gick han integrerad i förskolan
i den kommun som familjen tillhör. På den skola som Petter går finns det fyra särskoleklasser
och de övriga elever på skolan går på högstadiet. Skolan som Petter går i ligger i en mellanstor
svensk stad. Petters lärare är den lärare som arbetar i autismklassen och som jag också
intervjuar.

Klassrummet
Petters klassrum skiljer sig åt jämfört med andra klassrum. Framme vid tavlan står det en rad
med bänkar (fem stycken) där eleverna sitter vid genomgångar. När eleverna ska arbeta har
varje elev varsitt litet bås att sitta vid för att kunna arbeta avskilt från de andra. I klassrummet
finns också ett runt bord där eleverna sitter vid när de spelar spel, samlingar osv. De har datorer
i klassrummet också som står bakom skärmar. Varje elev har varsin färg och denna färg finns
på allt som tillhör eleven. Allt från pärmen till färgen i båset har elevens egen färg på sig.
Mamman berättade att pojkens färg var gult och de första åren målade han allt i gult, det kunde
vara tomtar, gräs, bilar etc.
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Skolstart 
Innan Petter skulle börja i skolan hade de varit och hälsat på i skolan på våren. Olyckligtvis så
flyttades klassen till en annan skola till hösten. Läraren hade skickat hem bilder på hur skolan
såg ut och var Petter skulle gå osv. Läraren hade gjort ett schema med bilder över
tillvägagångssättet i skolan när Petter kom med taxin. Bilderna visade var taxin stannade, vem
som skulle möta honom, hur det såg ut dit de skulle gå, hur klasskamraterna såg ut, hur
klassrummet såg ut, var Petter skulle sitta, allt fanns med på bilderna.

Kontakten med skolan
Varje dag har Petter med sig en kontaktbok hem där fröken har skrivit hur dagen varit, vad som
hänt, vad som kommer att hända osv. Föräldrarna får i sin tur fylla i hur det har varit hemma,
om det är något speciellt som hänt osv. Om det är något akut som hänt eller om föräldrarna
undrar över något får föräldrarna ringa till läraren, antingen hem eller till skolan.

För/nackdelar med assistent, integrering
Föräldrarna ansåg att det finns både för- och nackdelar med assistent. Fördelarna är att barnet
alltid har någon att vända sig till vid behov, någon som han/hon känner trygghet tillsammans
med. Nackdelarna är att barnet kan bli för bunden till assistenten och inte tar kontakt med andra
barn, de lär sig inte att ta konflikter. 

Innan Petter började skolan gick han integrerad i den kommunala grundskolan och hade då en
assistent till sin hjälp. Föräldrarna upplevde att detta var en väntetid på att något annat skulle
hända. I detta fall var det skolstarten. De upplevde inte att personalen hade den kunskap som
föräldrarna hade önskat. Petter trivdes i förskolan men han utvecklades mycket mer när han
kom till särskolan, anser föräldrarna. Det var inget fel på assistenten, säger föräldrarna men det
var något som fattades. Om de fick bestämma skulle de önska att det skulle finnas någon slags
utbildning för assistenter inom det område som behövs för att tillgodose barnets behov.

När vi pratade om assistentfrågan kom vi också in på för/nackdelar med att gå integrerad.
Föräldrarna tyckte att fördelarna var att om barnet gick integrerat kunde han/hon oftast gå i den
skola som ligger närmast hemmet. Barnet känner igen de andra barnen och kan umgås med dem
på ett naturligt vis på fritiden. Nackdelarna är att barnet kan bli särbehandlat eftersom den har
oftast en assistent, det är inte säkert att barnet klarar undervisningen utan måste lämna
klassrummet. Föräldrarna ifrågasatte vilket som är bäst för eleven, antingen vara kvar i
klassrummet och inte kunna koncentrera sig på sina uppgifter eller följa med assistenten ut och
på så vis känna ett visst utanförskap.

Lärarens kunskaper
När det gäller lärarens kunskaper tyckte föräldrarna att det var viktigt att läraren hade kunskap
och viss utbildning inom området. De tyckte också att det var skillnad på särskolans personal
och grundskolans. Särskolans personal var mer engagerad, ansåg de. De tyckte att särskolans
personal var mer förberedda och hade mer kunskap inom området. Särskolans personal
arbetade mer målmedvetet och visste vad de gjorde. Grundskolans personal hade inte de rätta
kunskaperna inom området och kunde inte därför tillmötesgå deras sons behov, ansåg
föräldrarna. De menade att eftersom inte personalen var insatta i deras sons funktionshinder
visste de inte riktigt hur de skulle gå tillväga. Detta var något som de hade reflekterat mer över
efter att Petter hade börjat i särskolan. Föräldrarna sa också att nu efteråt känns det som om
förskolan var en enda stor väntan på att något skulle hända, att deras son skulle få den hjälp och
stöd som han behövde.
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Föräldrarna ansåg att de hade valt rätt skolform för deras son. De ansåg att de fått den hjälp och
stöd som de varit i behov av från skolan. 

Intervju med lärare i autismklass
Den kvinnliga läraren, Yvonne, har arbetat inom särskolan sedan 1979. Innan hon gick
speciallärarutbildning arbetade hon som fritidspedagog. Detta är andra året som Yvonne arbetar
med en autismklass, innan arbetade hon i träningsskolan. Hon har föräldraparets son i sin klass.

Klasstorlek
Klassen bestod av fem stycken pojkar, en speciallärare och tre assistenter. Det var en pojke som
hade en egen assistent och de andra assistenterna hade ansvar för två pojkar var.

Klassrummet 
Detta klassrum var annorlunda möblerat mot vad jag är van att se. Framme vid tavlan hade
eleverna varsin bänk där de satt vid genomgångar. Utmed två väggar hade eleverna sina
arbetsplatser. Det var en bänk som var vänd mot väggen och på varje sida om bänken fanns det
en hög hylla. Dessa arbetsplatser påminde lite om ett djurbås. Varje arbetsplats hade en egen
färg och denna färg fanns sedan på penna, sudd, linjal, pärm, arbetsböcker, elevens lådor osv.
Vid varje arbetsplats fanns det också ett arbetsschema som var helt individuellt för just den
eleven. Till arbetsschema använde man sig av bilder och ord. Det var både svart/vita och
färgbilder. Även fotografier förekom. De elever som kunde läsa fick inte lika många bilder på
sitt schema utan hade mer text istället. Schemat hade olika färg beroende på vilken dag det var
(Må-grön, Ti-blå, On-vit, To-brun, Fr-gul, Lö-rosa och Sö-röd). Dessa veckodagsfärger har inte
läraren tagit i luften utan de finns i till exempel i olika läromedelskataloger. På en vägg fanns
det ett veckoschema där dessa färger återkom. Läraren hade för sig att det var landets olika
habiliteringar som hade tagit fram dem. 

Mitt i rummet fanns det ett stort runt bord som de använde vid olika samtal och när de skulle
spela spel o.dyl. 

I ett hörn av rummet bakom ett draperi fanns datorn. Där kunde eleverna sitta ostört när de
skulle använda datorn.

Framme vid tavlan fanns det ett gemensamt schema för alla elever. Där kunde man följa hur
dagen skulle se ut för eleverna. Det fanns inga klackslag med på något schema utan eleverna
visste att när de hade arbetat med till exempel bilden skulle de gå på rast. Eftersom dessa elever
ofta hakar upp sig på småsaker är det lättare om det inte finns några klockslag med på schemat.
Schemat framme vid tavlan för förtäckt när eleverna kom på morgonen och när alla hade satt
sig i sina bänkar startade de dagen med att gå igenom dagens aktiviteter på schemat. 

När eleverna var vid sina arbetsplatser var det självständigt arbete som gällde, i den mån de
klarade av. Till sin hjälp, för att veta i vilken ordning de skulle arbeta hade varje elev olika
kartonger som var numrerade från ett till fem, både med siffror och prickar. 

Föräldrakontakten 
Varje elev hade en kontaktbok som skickades mellan skolan och hemmet varje dag. I böckerna
skriver assisterna vad som hänt i skolan under dagen och om det är något speciellt som ska
hända.
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Läraren har regelbunden telefonkontakt med varje hem. De har utvecklingssamtal en gång per
termin och även föräldramöte en gång per termin.

Assistent för/nackdelar
I den här klassen fungerar arbetet med assistenterna bra. De har delat upp arbetet så varje
person har sitt område som den ansvarar för. Läraren ansåg att man inte arbetar på samma vis i
särskolan och grundskolan när det gäller lärare kontra assistent. I särskolan arbetar man mer
som i ett team fast det är specialläraren som har huvudansvaret. 

Läraren som jag intervjuade hade tidigare arbetat i en skola där det inte fungerade med
arbetsuppgifterna mellan assistenten och läraren. Assistenten menade på att det var mycket som
inte låg på deras ansvar när det gällde olika arbetsuppgifter. Det var läraren som hade
huvudansvaret, hon hade mer pedagogisk utbildning och högre lön. I den här klassen såg
assistenterna det som ett lyft att få ta ansvar för vissa bitar som egentligen inte låg på deras
bord. Läraren ansåg att detta var positivt framförallt när hon kom som ny till klassen.
Assistenterna visste rutinerna och kände eleverna mycket bättre än vad hon själv gjorde. Detta
tyckte hon var en stor trygghet som lärare när hon kom ny till klassen.

När det gällde elev kontra assistent ansåg läraren att det var positivt att eleven hade en viss
person som den kunde ty sig till. Läraren ansåg att assistenterna var så insatta i varje elevs
diagnos så de klarade av att styra och sätta gränser för eleven. Eleven kände fortfarande
förtroende till sin assistent samtidigt som de arbetade på att eleven skulle bli självständig.

Integrering
Läraren var väldigt kluven när det gäller integrering av elever. Hon menade på att det är väldigt
individuellt och beror på så mycket om det ska fungera. Som exempel tog hon upp:
gruppkonstilationen, elevens funktionshinder, ålder och hur skolan ligger i förhållande till
hemmet. Läraren hade den erfarenheten att eleverna oftast hade lättare att hitta kompisar om de
inte gick integrerade. I särskoleklassen var de en i gänget och det ansåg läraren att det kunde
vara svårt med om man gick integrerad. I de lägre åren var det lättare att gå integrerad ansåg
hon för då lekte eleverna mer och skillnaderna på ålder var inte så viktigt.

Hon förkastade inte integrering för visst finns det barn som det passar för, menade hon. Hon
hade viss erfarenhet när det gällde att få elever som tidigare hade gått integrerade och sedan
kom till särskolan. De flesta av dessa elever fick fler kompisar och de växte mycket av det. de
blev också mer självständiga, de var en i gänget, som hon uttryckte det.

Vad ska jag som lärare tänka på
Som lärare bör jag vara konsekvent, bestämd, inte ge några osäkra signaler till eleven. Jag bör
vara tydliggörande och försöka tänka ett steg före eleven. Att tänka ett steg före eleven betyder
att jag ska försöka tänka mig in i hur eleven reagerar vid olika situationer. Om jag kan det vet
jag också varför eleven reagerar som den gör vid vissa situationer. Jag kan också undvika vissa
situationer som kommer att bli jobbiga för eleven. 

Jag ska vara konsekvent och inte ge efter men jag kan ”deala” med eleven, det är tillåtet att
göra ibland. Det är viktigt att man tillsammans med eleven går igenom och ser om vi båda har
gjort det vi tillsammans kom överens om.

Läraren tyckte också att det var viktigt att gå alla kurser som erbjuds inom autismspektrumet.

Hon påpekade att jag som lärare aldrig får glömma att varje elev har en egen personlighet och
att personligheten påverkas av familjen och dess arv som eleven bär på.
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Intervju med klasslärare
Läraren (Inga) som jag träffade har varit lärare sedan 1968. Idag arbetade hon i en
åldersintegrerad klass. I klassen var det 25 elever varav en hade Aspergers syndrom. Det var
fem elever i ettan, tio i tvåan och tio i trean.

Klassrummet 
Klassrummet var ganska litet, det fanns inte många möjligheter att variera möbleringen. Helmer
satt alltid vid samma plats även om hans klasskamrater fick byta platser ibland. Helmer hade
sin plats vid dörren för att han lätt skulle kunna gå ifrån vid behov. Han och hans assistent gick
till ett grupprum när klassrumssituationen blev för jobbig. Nu när Helmer gick i trean behövde
han inte gå ifrån lika ofta.

Stöd/handledning
Inga anser att hon har fått all det stöd som hon varit i behov av under årens lopp. Hon har hela
tiden haft rektorn bakom sig i alla beslut som hon måste göra.

Två gånger per termin har hon möte tillsammans med rektor, BVC och annan berörd personal.
På de här mötena diskuterar de hur de ska gå vidare och vad de behöver arbeta mer med. Inga
har alltid kunnat ringa till BVC om det är något hon undrar över.

Skolans specialpedagog är inte inkopplad på Helmer eftersom de anser att han intellektuellt är
på den nivå som en elev i trean bör vara.

Föräldrakontakt
Helmer har en kontaktbok som assistenten skriver i varje dag. Föräldrarna skriver också i den
om det hänt något under kvällen eller morgonen. Assistenten håller helt i denna kontakt.
Läraren har kontakt med familjen regelbundet också men då rör det sig om större saker såsom
Helmers framtid, åtgärdsprogram osv.

Tillvägagångsätt innan diagnos
När Helmer började i ettan var redan BVC inkopplad. Den första testningen av Helmer gjordes
redan på hösten i ettan. Det var förskolepersonalen som hade uppmärksammat Helmers
annorlunda beteende och sedan börjat nysta i det. Läraren var i kontakt med skolans psykolog
vid några tillfällen innan testningen var färdig. Hon var också i kontakt med habiliteringen för
råd. Helmer är inte inskriven i särskolan för föräldrarna är helt emot det, annars har den frågan
varit uppe för diskussion tidigare. 

Diagnosen Aspergers syndrom fick Helmer precis i början av vårterminen i ettan. Sedan har
lärare, rektor, BVC och föräldrar arbetat tillsammans med fallet. 

Assistent för/nackdelar
Inga ansåg att en assistent är ett måste om verksamheten ska fungera i klassrummet. Helmer har
haft assistent från början i skolan och han har haft samma assistent hela tiden utom en termin.
Läraren ansåg att utan assistenten skulle hon inte kunna ha någon undervisning eftersom
Helmer inte klarar att vara i klassrummet alltid. Om Helmer behöver gå ifrån ska då läraren
lämna 24 elever eller ska hon lämna Helmer. 
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Vi kom in på att många elever tyr sig till assistenten istället för att ta kontakt med andra barn
men det ansåg hon inte var något problem.

För/nackdelar med integrering
Läraren var kluven till integrering av elever. Hon menar på att det är väldigt individuellt från
elev till elev. Hon menar på att det beror på mycket om det passar eleven såsom
gruppkonstilationen, funktionshindrets art, klassens storlek, ålder på elev.

Viktigt att tänka på
Varje dag ska vara inrutad och inga överraskningsmoment bör förekomma. Det är viktigt att
dessa elever har struktur över sin dag. Eleven behöver ha ett individuellt schema med bilder
över hur dagen ser ut och vad han/hon ska göra under dagen. Rutiner är viktigt för dessa barn
ansåg hon också. 

Läraren ansåg att assistenten är ett måste för att få verksamheten att fungera.

Vid konflikter är det bra att använda sig av sociala berättelser för att förklara vad som hänt och
hur det skulle ha blivit om jag reagerat på något annat vis.  

Att läsa mycket litteratur som tar upp funktionshindret är ett sätt att sätta sig in i ämnet. Som
vanlig grundskollärare får du ingen utbildning om olika funktionshinder som elever kan ha.
Läraren menade på att det ligger i mitt intresse som lärare att lära mig så mycket som möjligt på
egen hand för att underlätta för eleven.

Åtgärdsprogram är en viktig del i arbetet med elever som har Aspergers syndrom ansåg läraren.
Det är viktigt att dessa följs upp med jämna rum och ändras vid behov.

ANALYS AV INTERVJUER
Vid analys av intervjuerna har det utkristalliserats några områden som jag kommer att bearbeta.
Områdena som jag kommer att bearbeta, genom att titta på likheter och skillnader vid
respondenternas uttalande är: för/nackdelar med assistent, integrering, föräldrakontakt och vad
bör jag som lärare tänka på.
Jag kommer endast att kalla de olika respondenterna vid namn vid min sammanställning.
Föräldraparet har inte några namn i min intervju, rådgivaren på SIT heter Rut, läraren på
grundskolan heter Inga och läraren i autismklassen heter Yvonne. 

För/nackdelar med assistent
Både föräldraparet och Yvonne ansåg att det fanns både fördelar och nackdelar med att ha en
assistent medan Inga ansåg att det fanns bara fördelar. Hon menade på att det var ett måste att
ha en assistent i klassen om man hade barn med Aspergers syndrom. 

Yvonne och föräldraparet ansåg att fördelarna var att barnet hade alltid någon att vända sig till
när han/hon behövde hjälp av något slag. Yvonne tyckte också att det var en trygghet för henne
som lärare att ha assistent i klassen. Framförallt när hon var ny i klassen. Hon har assistenterna
att bolla idéer med och de var mer insatta i verksamheten än hon.



34

När det gällde nackdelar uppgav inte föräldraparet och Yvonne samma anledningar.
Föräldraparet ansåg att eleven kunde bli för beroende av assistenten, en annan orsak som de
tyckte var en stor nackdel var att assisterna saknade utbildning framförallt när eleven gick
integrerad. Yvonne uppgav som nackdel att det kunde vara svårt att fördela arbetsuppgifterna
mellan lärare och assistent. Detta problem ansåg hon var större i grundskolan än i särskolan
eftersom särskolan arbetar mer i team än grundskolan.

Integrering
Respondenterna hade olika åsikter om integrering. De menade på att det fanns både fördelar
och nackdelar med att gå integrerad. Inga och Yvonne ansåg att det är väldigt individuellt från
elev till elev. De var också överens om att det fanns många olika aspekter att ta hänsyn till, som
exempel uppgav de: det beror på barnet som individ, gruppkonstilationen, ålder på barnet och
elevens funktionshinder. 
En nackdel som Yvonne tog upp var kompisfrågan hon hade sett en tendens till att eleven har
lättare att få kompisar om de gick i särskolan och inte integrerade. I särskolan var de en i
gänget, som hon uttryckte det. Detta var något som föräldraparet höll med om. De ansåg att det
var lätt att eleven blev ensamt tillsammans med assistenten om de gick integrerade. De ansåg
också att eleven kan bli särbehandlad. Som fördelar tog föräldraparet upp att om familjen bor
långt från staden kan eleven ofta gå i den skola som låg nära hemmet. Barnet känner också då
de andra barnen och kan leka med dem på fritiden.

Föräldrakontakt 
För att hålla en regelbunden kontakt mellan hemmet och skolan använde alla respondenter
(förutom Rut) sig av kontaktböcker. Här skrev man vad som hänt och vad som kommer att
hända i skolan och hemmet. Det var assistenterna som ansvarade för denna kontaktbok. Om det
var några större saker som hänt använde man sig av telefon och då var det läraren som oftast
kontaktades.
Förutom kontaktböcker hade de föräldramöte minst en gång per termin. Där Inga arbetade hade
de också öppet hus en lördag per termin. Alla ansåg att det var bra kontakt mellan föräldrar och
skola.

Vad bör jag som lärare tänka på?
Alla som jag intervjuade var överens om att jag som lärare ska ha kunskap inom
autismspektrumet. Denna kunskap får jag genom att läsa litteratur och gå på olika kurser.
Genom SIT kan jag som lärare få råd och stöd i mitt arbete. Sit har olika kurser inom ämnet och
de kommer även ut till skolorna för att ge handledning.

Både Rut, Yvonne och Inga ansåg att det var viktigt att jag använder mig av individuella
scheman till eleverna för att eleven ska få struktur över sin dag och de aktiviteter som ska
hända under dagen. Dessa scheman ska bestå av bilder med en text till för att tydliggöra vad
som ska hända. Jag bör använda mig av olika scheman till olika situationer såsom
veckoschema, dagsschema och individuellt arbetsschema. Genom dessa scheman får eleverna
en struktur över hur dagen ser ut, över vad de ska göra vid enskilt arbetet, de ser också om det
är något speciellt som händer någon annan dag i veckan. 

Åtgärdsprogram är en viktig del i arbetet med eleverna, ansåg de också. Genom att använda
mig av åtgärdsprogram som följs upp kontinuerligt kan jag följa elevens framsteg även om de
inte är så stora. Jag har lättare att se vad som hänt eller inte hänt. Jag har en överblick över hela
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eleven och kan fortare göra olika åtgärder eftersom jag har olika mål nedskrivna.
Åtgärdsprogrammen är en kartläggning över hela eleven och dess behov.

Genom att använda mig av sociala berättelser kan jag också tydliggöra för eleven över vad som
hänt eller vad som kommer att hända. Genom dessa berättelser kan jag också på ett strukturerat
sätt diskutera med eleven vad som hänt vid en konflikt. Vi kan också diskutera vad som skulle
ha hänt om eleven hade gjort på ett annat vis istället. I mitt arbete med eleven gäller att jag som
lärare är konsekvent, bestämd och tydliggörande. Det är bra om jag inte använder mig av några
överraskningsmoment utan har strukturerade och inrutade dagar. Rutiner är väldigt viktigt för
dessa barn. 

Yvonne menar på att jag är tvungen att vara bestämd, konsekvent och inte ge några osäkra
signaler. Vidare menar hon på att jag ska vara tydliggörande och försöka tänka ett steg före
eleven. Rut och Inga ansåg också att det är viktigt att jag som lärare är tydlig i mina
instruktioner till eleven. Inga påpekade också att jag ska undvika överraskningsmoment.

Alla respondenter var överens om att för att underlätta elevens lärande är det viktigt att eleven
får sitta så att han/hon inte blir störda av andra elever eller saker. De behöver ha sin bestämda
plats som inte byts ut. En lärare hade olika platser för eleverna beroende på om det var
genomgång eller enskilt arbete. Även om eleverna hade olika platser hade varje elev sin
speciella plats vid varje situation. Att använda sig av olika färger är också ett sätt att underlätta
lärandet för eleverna. Om varje elev har sin egen färg på sitt material kan de lättare orientera sig
i klassrummet.

  

RESULTATDISKUSSION
Till min resultatdiskussion kommer jag att utgå från mina problemformuleringar, främst de två
första: Hur kan lärare ge elever med infantil autism och Aspergers syndrom hjälp till en god
lärandesituation? Vad behöver lärare ha för förkunskaper för att kunna tillgodose elevens
behov? Vad innebär det att ha infantil autism och Aspergers syndrom? Genom att ha analyserat
mina intervjusvar har jag tagit ut några centrala teman som har återkommit vid alla
intervjuerna. De teman jag kommer att diskutera med utgångspunkt från mina frågeställningar
är: integrering, assistent, föräldrakontakt och vad jag som lärare behöver tänka på.

Integrering
Begreppet integrering kan ha många olika betydelser men i detta arbete handlar det om elever
som går integrerade i grundskolan fast är inskrivna i särskolan. Waclaw (1999) kallar detta för
att eleven går individintegrerad.
Alla respondenter var kluvna till integreringsfrågan. De ansåg att det beror på många olika
faktorer för att en integrering ska fungera bra. Bland annat tog de upp att det beror på barnet
som individ, gruppkonstilationen och vilken ålder barnet befinner sig i. Två av respondenterna
menade på att det är väldigt individuellt från elev till elev om de får något utbyte av att gå
integrerade. 
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Både Holmqvist (1995) Åstrand (1996) och Axeheim (1999) anser att det ställs stora krav både
på skola och personal om en integrering ska fungera till full belåtenhet. Holmqvist (1995)
påpekar att det måste finnas vissa kriterier på skolan för att en integrering ska fungera, såsom
ett varmt och öppet klimat i skolan, flexibelt tänkande och öppenhet för alternativa lösningar.
Åstrand (1996) menar att det är viktigt att vi är medvetna om att en integrering ställer stora krav
på den integrerade som befinner sig i minoritet och att mycket handlar om anpassning till den
normala verksamhet som man integreras i. Axeheim (1999) säger att vägen till integrering är en
långsam process och för flertalet av personer med autism och autismliknande tillstånd kommer
många former av social integrering vara svåra hela livet. 
Feuser (i Holmqvist, 1995) anser att för att kunna skapa en lyckad integrering måste man ha en
pedagogik där alla kan samarbeta, oavsett utvecklingsnivå. Det är viktigt att lärarna utbildas
före integreringen och att föräldrarna informeras för att de ska kunna komma med förslag och
även ställa krav. Det är inte barnets handikapp i sig dom är något hinder för integrering om den
genomförs på ett genomtänkt sätt. Det är viktigt att barn med autism integreras med andra barn
men detta ska ske gradvis, anser Lovaas, upphovsmannen till modellen beteendemodifikation.

Två av respondenterna ansåg att det är lätt att barnet känner sig ensamt och utanför när de
integreras. En av dem ansåg också att kompisfrågan var svår hos barn som går integrerade. Om
eleven går i särskolan eller autismklass är de en i gänget, som hon sa. Detta är något som
Axeheim (1999) håller med om. Hon anser att segregering8 är det bästa för barnet. Vid
segregering tar man hänsyn till den annorlunda personlighet som barn med autism utvecklar.
Något som Holmqvist (1995) och Feuser (i Holmqvist, 1995) inte håller med om. Enligt
Holmqvist (1995, s 39) utvecklas barnet optimalt om de går i grundskolan tillsammans med
övriga barn under förutsättning att samverkan är strukturerad och noga planerad. Feuser
(Holmqvist, 1995) påpekar att barnets möjligheter att som vuxna klara ett liv i vårt samhälle
försvåras vid segregering eftersom de inte har fått en relevant praktik vid en segregering.
Som fördel till integrering tog föräldraparet upp att barnet har nära till skolan och barnet känner
de andra barnen. Normaldefinitionen av integrering handlar enligt Haug (1998) om att barnet
ska få gå i den skola där de bor.

Om det är integrering eller segregering som är bäst för barnet kan inte avgöras här och nu. Det
är som respondenterna säger tror jag. De trycker på att det är helt individuellt och jag tolkar
också att författarna inte heller kan svara på vad som är bäst för barnet. Den bästa modellen är
enligt Åstrand (1996) omvänd integrering. Här går barnet på specialavdelningar som finns i
grundskolan. Denna specialavdelning utgör basen för barn med autism och autismliknande
tillstånd. Efter mognad och behov får barnet delta i skolans övriga aktiviteter. Vid en omvänd
integrering är det de funktionshindrade barnens behov som styr integreringen.

Assistent
Två av respondenterna ansåg att det finns både fördelar och nackdelar när det gäller
assistentfrågan medan en respondent ansåg att det finns bara fördelar. Som fördelar tog de upp
att eleven alltid har någon att vända sig till vid behov. Lindgren (1996) menar att det är väldigt
viktigt att ha en assistent. En person som kan tillgodose alla elevens behov. 

En av respondenterna ansåg att det var ett måste att ha en assistent i klassen om man har en elev
med Aspergers syndrom. Det finns ingen möjlighet till att ha fungerande lektioner om inte det

                                                
8 Segregering betyder särhållande eller åtskiljande (pedagogisk uppslagsbok)
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finns en assistent som hjälp för eleven. På grund av elevens beteendestörningar är det inte
ovanligt att han/hon behöver lämna klassrummet ibland och detta går inte om man är ensam
lärare i klassen, anser läraren.

En av respondenterna ansåg att det var en trygghet för henne att ha en assistent i klassen
eftersom hon hade någon att bolla idéer med.

Som nackdelar tog en respondent upp att hon hade varit med om att det var svårt att fördela
arbetsuppgifter mellan lärare och assistent. Hon ansåg att det var stor skillnad i särskolan och
grundskolan. I särskolan arbetar man mer i ett team där alla är involverade i arbetsuppgifterna. I
grundskolan var det mer att man arbetade lärare och assistent, ansåg hon.
Som en stor nackdel tog föräldraparet upp att assistenterna saknade utbildning. Enligt Feuser
(Holmqvist, 1995) är det väldigt viktigt att all berörd personal har utbildning innan barnet
integreras. Han betonar att ju närmre barnet man arbetar desto mer utbildning krävs.

Enligt min tolkning av intervjuer och litteratur går begreppen assistent och integrering hand i
hand när det gäller barn med autism och autismliknande tillstånd. För att kunna tillgodose ett
integrerat barns behov behövs det flera utbildade vuxna i klassen.

Föräldrakontakt
När det gällde föräldrakontakten använde sig alla respondenter av kontaktböcker. De ansåg att
det var viktigt att få reda på saker som hänt i skolan kontra hemmet. Detta på grund av att
barnen har svårt med förändringar och genom att veta vad som hänt kunde de bemöta barnet
bättre i hans/hennes reaktioner samtidigt som de var lite förberedda på att en reaktion kunde
komma. Samarbete mellan skola och föräldrar är en viktig bit. I TEAACH-modellen är ett nära
samarbete mellan skola och föräldrar en av huvudpunkterna (Waclaw, 1999). Thimon (2000)
anser att samarbete mellan skola och föräldrar alltid måste ske på föräldrarnas villkor. Hon
menar på att det är föräldrarna som är experter på sina barn och sitter inne med mycket
värdefull kunskap om sitt barn.
Alla respondenter svarade att det var assistenterna som ansvarade för föräldrakontakten genom
kontaktböckerna. Thimon (2000) anser att det är väldigt viktigt att en och samma person håller i
kontakten med föräldrarna. Det är lättare för föräldrarna om de har en person som är väl insatt i
deras problem samtidigt som de vet vem de ska vända sig till.

En av respondenterna hade en gång per termin en träff med föräldrar, BVC, assistent och lärare.
Där bestämdes vad man ska arbeta med till nästa gång och vem som ansvarar för vad. När det
gäller barn med autism och autismliknande tillstånd betonar Waclaw (1999) att det är viktigt att
man har ett bra samarbete mellan alla personer som arbetar med barnet. En bra arbetsmetod för
detta anser hon att gemensamma planeringsträffar är. 
Gillberg (2001) menar att när det gäller föräldrar och personalen är det viktigt att man har en
gemensam syn på funktionshindret. Han anser att ibland glömmer man bort föräldrarna. Bara
för att föräldrarna lever tillsammans med barnet är det inte säkert att de har kunskap om
funktionshindret. Gillberg menar på att ska ett samarbete fungera mellan föräldrar och personal
är det viktigt att de pratar samma språk och förstår vad det innebär för barnet och dess
omgivning att barnet har diagnosen infantil autism eller Aspergers syndrom. 
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Vad behöver jag som lärare tänka på  
Genom mina intervjuer fick jag många svar om vad läraren ska tänka på som arbetar med barn
med autism och autismliknande tillstånd. Det var många av respondenterna som var överens om
hur jag som lärare kan underlätta barnets skolsituation. Många av sakerna som respondenterna
tog upp har jag tidigare gått igenom i mitt arbete. Jag kommer här nedan att ta upp några olika
begrepp/teman som genom min studie har poängterats som viktiga när det gäller att arbeta med
barn som har infantil autism eller Aspergers syndrom.

Kunskap 
Alla respondenterna var överens om att kunskap inom området är viktigt. Denna kunskap kan
jag få genom att läsa olika litteratur och gå på olika kurser och seminarier som erbjuds.
Lindgren (1996) säger i sin bok att hon önskade att hon hade vetat mer om diagnosen. Under
hela hennes dotters uppväxt har de fått gjort det de trodde var rätt. Lindgren menar på att om
något har gjorts fel beror det på bristande kunskap. Åstrand (1996) säger att för att kunna
genomföra en meningsfull pedagogik krävs det stor kunskap och förståelse för
funktionshindrets särart. Axeheim (1999) tar också upp detta med kunskapsbrist. Hon skriver
att skolorna ofta skyller på penningabrist när föräldrar till barn med Aspergers syndrom eller
infantil autism ställer krav på undervisningen och att den ska tillrättaläggas efter deras barns
behov. Axeheim (1999) menar att problemet inte i regel är penningabrist utan kunskapsbrist.
Hon säger vidare att med god kunskap kan mycket göras utan större kostnader. I broschyrer
från SIT poängteras att alla som arbetar på skolan behöver få generella kunskaper om
Aspergers syndrom eller infantil autism och de som arbetar direkt med barnet behöver
fördjupade kunskaper.

Struktur 
För att barnen ska få struktur över sin dag och över vilka aktiviteter som ska inträffa under
dagen behöver de ha individuella scheman att titta på, ansåg respondenterna. Jag har tidigare i
arbetet tagit upp hur viktigt det är att använda schema som tydliggör dagen för dessa barn. Både
Axeheim (1999) och Waclaw (1999) tar upp att det är genom att barnet får använda schema
som de får struktur över sin dag och sitt liv. Även TEACCH- modellen använder sig av
individuella scheman för att barnet ska få struktur över sin lektion, dag och vecka (Heimann,
1997).
För att tydliggöra schemat för barnet är det viktigt att de får svar på fem olika frågor. De fem
olika frågorna är (Heimann, 1997 s 25):

• Vad ska jag göra nu?
• Var ska jag vara?
• Hur mycket ska jag göra?
• Hur länge ska jag göra detta?
• Vad ska jag göra sedan?

Dessa frågor genomsyrar hela barnets vardag. Genom att vi får svar på dessa frågor förstår vi
vår omvärld (broschyr, SIT). Barn med Aspergers syndrom och infantil autism behöver vårt
stöd för att få svar på frågorna. Genom att pedagogiken (schema) bygger på tydlighet och
visualisering hjälper vi barnet med att få svar på ovanstående frågor (Waclaw, 1999). 
I metoden beteendemodifikation är första målsättningen att ge eleven möjlighet till en
strukturerad inlärningssituation. Det som skiljer denna metod från övriga strukturerade
modeller är att här arbetar man med belöningar och bestraffningar till eleven. Varje positivt
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beteende förstärks och belönas medan det negativa beteendet ignoreras och bestraffas
(Heimann, 1997).

Åtgärdsprogram
Två av respondenterna tog upp att det är viktigt att använda sig av åtgärdsprogram för dessa
barn. De menade på att det är genom åtgärdsprogrammen som man bland annat kan se alla de
små framstegen som barnet gör. Åtgärdsprogrammen är också en trygghet för läraren i sitt
arbete med barnet. Hon har svart på vitt vad de ska arbeta med, vem som ska göra vad och när
det ska följas upp. Åtgärdsprogram är en viktig bit i den pedagogiska strategin anser SIT i sin
broschyr om Aspergers syndrom och infantil autism. 

Diverse  
I broschyrer från SIT står det att man ska vara tydlig och konsekvent och använda ett tydligt
språk i arbetet med barn som har Aspergers syndrom eller infantil autism. Detta var i stort sett
exakt vad Yvonne påpekade i intervjun med henne. Ytterligare en sak som Yvonne tog upp var
att jag ska försöka tänka ett steg före eleven. Genom att göra det förhindrar jag att eleven får ett
raseriutbrott som är vanligt hos barnet om de inte förstår eller blir förstådda rätt. 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Jag tycker att detta arbete har varit mycket intressant och lärorikt att skriva. Det är många
tankar som har kommit upp under arbetets gång. Det som varit svårt är att försöka begränsa
mitt arbete med utgångspunkt från mina frågeställningar. Inom begreppet autism och
autismliknande tillstånd gömmer sig en uppsjö av olika sjukdomar. I och med att begreppet
autism och autismliknande tillstånd är så stort och mycket av vad jag läst går in i varandra har
det varit svårt ibland att hålla sig till begreppen infantil autism och Aspergers syndrom.
 
Under den historiska återblicken funderade jag mycket över hur dessa barn egentligen hade det.
Tänk att som barn komma till en institution där det var fullt av barn med olika behov. De
blandade olika funktionshinder hur som helst. Det fanns ingen som tittade på den enskildes
behov. Som barn hade du ingen kontakt med föräldrar och syskon. Det fanns en del föräldrar
som skämdes för sina barn och avsade sig all kontakt med dem. När jag läste böckerna och
tittade på bilderna såg det ut som barnen behandlades sämre än djur. Jag fick intrycket av att de
inte var värda någonting utan samhället hade placerat dem på hemmet för att de var tvungna att
göra sig av med dem någonstans. Det berättas att under 40-talet var det diskussioner om att
institutionerna skulle förläggas på öar för att inte barnen skulle smitta ner den övriga
befolkningen. 
 
När jag läste litteraturen slog det mig hur lika oss dessa barn är men ändå så olika. Barnen är
ofta väldigt söta med ett dockliknade ansikte. Det syns inte på barnet att de har Infantil autism
och Aspergers syndrom. Eftersom man märker det på deras beteenden kan det ibland vara svårt
för en utomstående att förstå att barnet har ett funktionshinder. I böckerna togs det upp på flera
ställen att dessa barn ofta blev kallade för ouppfostrade och allmänt störande. Jag tror det krävs
mycket kunskap och intresse för att försöka förstå dessa barn. Det är så lätt att döma någon utan
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att veta orsaken till beteendet. När jag läste Lindgens bok förstår jag vilket enormt arbete som
krävs av familjen för att tillgodose barnets behov, hur lätt det är att missförstånd uppstår, hur
svårt det är att förstå alla beteenden hos barnet och hur man som familjemedlem aldrig vet hur
dagen eller stunden kommer att bli.
Jag anser att det är väldigt viktigt att alla som arbetar med barn som har autism och
autismliknande tillstånd verkligen försöker sätta sig in i barnets situation och försöker förstå
hur de tänker. Eftersom barnen ofta har både språkstörningar och beteendestörningar är det inte
lätt för en utomstående att tolka barnet rätt. Framförallt om jag inte har någon som helst
kunskap inom området.  En del av barnen har också en utvecklingsstörning som i sin tur gör att
det är svårare att förstå dem. Genom att jag har kunskap om både ett barns utveckling, en
utvecklingsstörnings utveckling och hur barn med infantil autism eller Aspergers syndrom
tänker, känner och upplever kan jag bemöta barnet och tillgodose dess behov. 
I litteraturen finns mycket intressant att läsa och jag har försökt att plocka ut, så att läsaren av
detta arbete ska få en helhetsbild av infantil autism och Aspergers syndrom. Det kan tyckas att
litteraturdelen är lång men jag anser att det behövs för att kunna bilda sig en uppfattning av vad
infantil autism och Aspergers syndrom innebär för både barn, föräldrar och mig som lärare. 

Mina frågeställningar är: 
• Vad innebär det att ha infantil autism och Aspergers syndrom?
• Hur kan lärare ge elever med infantil autism och Aspergers syndrom hjälp till en god

lärande situation?
• Vad behöver lärare ha för förkunskaper för att kunna tillgodose elevens behov?

Under arbetets gång har jag försökt att ha dessa frågor med mig hela tiden. Jag har förstått att
det inte går att ge några precisa svar på mina frågor. Jag är av den uppfattningen att genom att
ta del av frågorna och läsa mitt arbete har du fått en större förståelse, kunskap och inblick vad
som krävs av en lärare som arbetar med barn med Aspergers syndrom och infantil autism. Jag
tror också att det är lättare att förstå föräldrarnas roll i det hela. 

Om någon vill ha mer information om barn med autism och autismliknande tillstånd kan man
vända sig till föreningen Autism. Där kan man få svar på sina frågor och funderingar inom
området.  Föreningen Autism har också en tidning som heter Aktuellt. De har olika teman inom
detta område och mycket annat läsvärt. Föreningen kan också ge tips om litteratur, filmer osv.
Givetvis kan man också gå ut på nätet för att få ytterligare information. 

Fortsatt forskning
Integreringens fördelar och nackdelar kan diskuteras. Vad är egentligen bäst för eleven? Hur
kan man veta vilket som är bäst, integrering eller segregering? Det skulle vara intressant att se
en forskning där man kan utläsa hur man kan gå tillväga för barnets bästa när det gäller om
barnet ska integreras eller segregeras.  

När det gäller barn med infantil autism eller Aspergers syndrom hävdar en del forskare att
eleven utvecklas optimalt tillsammans med icke-funktionshindrade barn. Under förutsättning att
verksamheten är anpassad efter deras behov. Om det är som forskarna säger varför ökar
autismklasserna och Aspergersklasserna inom särskolan?
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BILAGOR

Bilaga 1
Till alla respondenter använde jag mig av följdfrågor som jag formade beroende på de svar jag
fick. Frågorna användes inte i den ordning som står här nedan utan jag tog frågorna i den
ordning som passade efter intervjuns gång.

Frågeguide till SIT
Efter min omarbetning var det dessa frågor jag använde mig av: 

• Rådgivarens bakgrund? 

• Vad är specialpedagogiska institutet? 

• Hur arbetar ni? Vem kontaktar er? 

• Hur gamla är barnen när de får kontakt med er? 

• Använder ni er av någon viss metod/modell i ert arbete med barnen? 
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• Föräldrakontakt? 

• Vad bör jag som lärare tänka på i mitt arbete med barn med autism och autistiska
tillstånd?

Frågeguide till föräldraparet
• Klassens storlek? Klassrummets utseende? 

• För/nackdelar med elevassistent? För/nackdelar med att gå integrerad?

• Vilken kunskap är viktig att en lärare har, vad bör han/hon tänka på?

• Hur såg ert barns skolstart ut? Om ni fick göra om Petters skolgång, är det något ni
skulle ändra på då? 

• Hur har ni blivit bemötta från skolans sida? Hur ser kontakten med skolan ut? 

Frågeguide till lärare i autismklass
• Vad har du som lärare för bakgrund? 

• Klassens storlek? Hur ser klassrummet ut? 

• För/nackdelar med integrering? 

• För/nackdelar med assistent? Hur ser föräldrakontakten ut? 

• Vad ska jag som lärare tänka på när jag arbetar med elever med autistiska störningar? 

Frågeguide till lärare i grundskolan
• Lärarens bakgrund? 
• Klassens storlek? Klassrummets utseende?
•  Finns det assistent? För/nackdelar med assistent? 
• Stöd i ditt arbete? Tillräckligt? 
• Hur har ni gått tillväga när ni har misstänkt att något barn har Aspergers syndrom? 
• Vilka olika instanser har varit eller är inkopplade? 
• Föräldrakontakten? 
• För/nackdelar med integrering? 
• Vad tycker du är viktigt att tänka på som lärare när du har en elev med Aspergers

syndrom?




