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Abstract

Det här examensarbetet handlar om barn med Asperger syndrom. Syftet med arbetet var att ta reda på vad
Asperger syndrom är och hur man som lärare kan hjälpa dessa elever på bästa sätt. Jag är intresserad av
elever som har det svårt och antar att jag någon gång under min tid som lärare kommer att stöta på dessa
elever.
Arbetet inleds med en teorigenomgång där jag främst går igenom de utmärkande dragen hos barn med
Asperger syndrom. Där går jag också bl a igenom orsaker till Asperger och diagnostisering. Andra delen av
arbetet är praktiska råd till lärare som arbetar med elever som har Asperger syndrom, vad läraren bör tänka
på. Skolans främsta uppgifter, hur klassrummet bör se ut och arbetsmetoder är saker som jag går igenom
där.
Det som jag kommer fram till där är att det är mycket viktigt med struktur och ordning. Alla barn mår bra av
att veta hur dagen ser ut, men för barn med Asperger så är det mycket viktigt att dagen följer vissa rutiner.
För att barnen ska kunna ha det så bra som möjligt så är det bra att ha mål utsatta för eleven, både
kortsiktiga och långsiktiga. Det är också viktigt med ett personligt dagsschema, så eleven vet vad som
kommer att hända under dagen.
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1.Inledning
1.1 Bakgrund

Jag har alltid varit intresserad av att hjälpa de eleverna som har det svårt. Senare i livet har jag
funderat på att läsa till specialpedagog. Därför var det självklart att jag skulle skriva mitt
examensarbete om annorlunda elever på något sett. Under lärarutbildningen i Linköping har
olika föreläsare pratat om t ex DAMP och ADHD, men bara nämnt Asperger syndrom. Jag
tycker att detta är intressant och jag kände att mina kunskaper var dåliga vad gäller dessa
elever, jag valde därför att skriva om detta.
Sedan jag har börjat att arbeta har jag mött elever med Asperger syndrom. Dessa barn har inte
varit i min undervisningsgrupp, men någon gång i framtiden så kommer jag säkert att
undervisa elever med Asperger syndrom.

1.2 Syfte

Syftet med det här arbetet är dels att få reda på vad Asperger syndrom är, vilka är symtomen,
hur det yttrar sig men också hur man som lärare på bästa sätt kan hjälpa dessa barn/elever. Jag
är då intresserad av hur man kan göra det så bra som möjligt för dem i den ”vanliga” skolan,
inte en specialklass. Jag vill veta hur man bäst undervisar elever med Asperger syndrom. För
att få reda på det så vill jag också ta reda på historiken kring syndromet och vad det är för
kriterier för Asperger syndrom.

1.3 Frågeställningar

Jag har valt att ha två huvudfrågor. Anledningen till detta är att först ta reda på vad Asperger
syndrom är och sedan hur man som lärare bäst bemöter dessa elever.
•

Vad är Asperger syndrom, vilka är de utmärkande dragen?

•

Vad bör lärare tänka på vid undervisning av elever med Asperger syndrom?

1.4 Metod

När jag bestämde mig för att arbeta med Asperger syndrom började jag söka på olika
bibliotek. Jag lånade böcker på biblioteket i Motala, Mjölby och på universitetet. Jag läste
många böcker för att få en överblick, sedan valde jag ut några som berörde arbetets
frågeställningar. När jag hade läst ganska mycket litteratur tyckte jag att jag saknade en bra
bok om pedagogik. Jag sökte då och fann Thimons bok. Den passade mycket bra in med tanke
på arbetets uppläggning. Mycket litteratur i det här ämnet är skrivet av Christopher Gillberg.
Vid litteratursökning från andra länder så är det många som hänvisar till honom. Jag har
dragit den slutsatsen att han är duktig och en av de ledande inom området. Det kommer därför
att bli ganska mycket litteratur av honom. En annan författare jag använder mycket är Tony
Attwood. Hans bok Om Asperger syndrom, Vägledning för pedagoger, psykologer och
föräldrar är mycket bra, den tar upp syndromet på det sätt som passar mitt arbete.
Vad gäller avgränsningar så har jag valt att arbeta med barn och ungdomar i årskurserna 4-9.
Jag kommer att snudda lite vid yngre barn när jag beskriver diagnostisering och utmärkande
drag, detta för att lättare kunna förklara barnens utveckling. Vad gäller skolsituationen
kommer jag arbeta med årskurserna 4-9. Det blir en naturlig avgränsning för mig då det bara
är i den åldern som jag kommer att arbeta med.
1

1.5 Begreppsdefinition

Jag använder begreppet Asperger syndrom utan s på Asperger. Internationellt så används
namngivna syndrom utan s-genitiv. Det är rimligt att man även i Sverige använder begreppet
utan s-genitiv, för att inte orsaka förvirring1

2.Teorigenomgång
Vad är Asperger syndrom?
2.1 Historik

Hans Asperger föddes i Österrike den 18 februari 1906. Han fick sin medicinska examen
1931.2 Asperger publicerade en artikel 1944 om autistiska personlighetsstörningar hos barn.3
Han märkte att det fanns ett sammanhängande mönster av beteenden speciellt hos pojkar. Det
var bristande empati, oförmåga att skaffa vänner, specialintresse och motoriskt klumpighet. 4
Första gången denna artikel blev översatt till engelska var 1981, fast det var först på 1990talet som Asperger syndrom blev känt i de engelskspråkiga och skandinaviska länderna. Det
var den kända autismexperten Lorna Wing som genom en artikel gjorde världen intresserad av
Asperger syndrom. Det var även hon som namngav denna form av autism.5

2.2 Orsaker till Asperger syndrom

Orsakerna till Asperger syndrom är fortfarande okända. Nästan hälften av alla personer som
har Asperger syndrom har en nära släkting, förälder eller syskon, som har liknande
problematik. Det är känt att vissa barn med Asperger har nästan identiska symtom som sina
föräldrar.
I ungefär hälften av fallen kan en ärftlig faktor ha betydelse, men det är mycket möjligt att
det är ännu fler.
En del fall av Asperger har troligtvis orsakats av skador eller funktionsstörningar i hjärnan,
under fosterstadiet eller första levnadsåret. Det är då speciella delar av hjärnan som är
skadade. Ett stort antal neuropsykologiska studier tyder på att det är avvikande funktioner i
pannloberna som kan leda till Asperger.6
Det finns inga belägg för att Asperger kan orsakas av sociala eller psykologiska faktorer.7
Däremot så spelar sociala faktorer stor roll för personens förmåga till ett liv utan stora
handikapp. Antagligen är det så att en tidig diagnos,råd och stöd till barn och familj kan
Gillberg, Chrisopher (1997) Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom, normala,
geniala, nördar?
2
Kristiansen, Sören (2000) Att förklara autism. Myt och verklighet i autismens idèhistoria.
3
Gillberg (1997)
4
Attwood, Tony (2000) Om Aspergers syndrom. Vägledning för pedagoger, psykologer och
föräldrar.
5
Gillberg (1997)
1

6

Gillberg (1997)
Thimon, Ann-Christin (1998) Bråkiga ungar och snälla barn. Erfarenheter från arbete med barn och
ungdomar med Asperger syndrom.
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2

reducera graden av handikapp senare i livet. Det hänger ihop med ändrade attityder och ökad
förståelse i närmiljön. Familjer, lärare och vänner blir ofta mer förstående när man har en
diagnos än om man inte har något namn på det avvikande beteendet.8

2.3 Förekomst

Det finns inga säkra siffror på hur många som har Asperger syndrom i Sverige. Det har bara
gjorts en större undersökning och den gjordes i Göteborg. Den visar att bland grundskolebarn
är frekvensen minst 0,36% eller 3,6 på 1000 personer.9 Vanligen brukar man räkna med att
ungefär
3-7 av 1000 barn har Asperger. På Island har en liknande undersökning gjorts, där var
siffrorna 0,35%. I Göteborgsutredningen hade fyra gånger så många pojkar som flickor
Asperger. Enligt ICD-10 (se även under Diagnos)var det åtta gånger så vanligt hos pojkar som
flickor. 10 Antagligen finns det ett ganska stort mörkertal vad gäller flickor som har Asperger.
Det kan bero på att flickors symptom ter sig annorlunda och inte är lika tydliga.11

2.4 Vilka är de utmärkande dragen hos en elev med Asperger syndrom?

Här följer en genomgång av de utmärkande drag som finns hos de flesta som har diagnosen
Asperger syndrom; socialt beteende, språk, intressen, rutiner, motorik,kognition och
känslighet för sinnesintryck.
2.4.1 Socialt beteende
Barn med Asperger syndrom verkar inte vilja eller kunna leka med andra barn. De verkar
trivas med sitt eget sällskap. De är inte direkt själviska utan mer självcentrerade. Ibland så kan
de titta på när andra barn leker. Det finns även tillfällen när vissa av barnen leker med andra
barn. Deras lekkamrater är då ofta yngre än de själva och barnen med Asperger syndrom vill
styra leken. Så länge de andra barnen leker deras lekar så kan det gå bra. Barn med Asperger
syndrom vill oftast kontrollera leken till fullo, ibland kan det vara anledningen till att de inte
leker med andra barn, alltså inte deras brist på social kompetens.12
Eleverna med Asperger syndrom leker oftast inte samma lekar som de andra barnen. De är
heller inte intresserade av att berätta vad de leker. De leker för sig själva som i en ”bubbla”
och vill inte släppa in de andra barnen. Om andra barn kommer och vill vara med och barnet
med Asperger syndrom uppfattar det som att det andra barnet stör, så kan barnet bli argt och
ibland t o m aggressivt för att få vara ensam. På rasterna i skolan är eleven med Asperger
syndrom oftast för sig själv vid något avskilt hörn av skolgården. Det kan också hända att
han/hon är i biblioteket för att studera sitt specialintresse.13
Barn med Asperger syndrom verkar inte bry sig så mycket om att det inte har några speciella
kompisar. De bryr sig heller inte om vilka kläder som är på modet eller vilka leksaker som är
inne. De verkar nöjda med att få vara med sig själva. När barnen växer upp och blir tonåringar
börjar de bli medvetna om att de är speciella, och börjar ofta söka kontakt med andra i deras
8

Gillberg (1997)
Steindal, Kari (1997) sid. 10 Asperger syndrom, att förstå och hjälpa personer med Asperger syndrom och
högfungerande autism.
10
Thimon (1998)
11
Gillberg (1997)
9

12
13

Attwood (2000)
Attwood (2000)
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ålder. Deras oförmåga att delta i det sociala livet gör dock att de ofta avvisas av de andra
barnen.14
Det finns oskrivna regler för hur personer umgås och uppträder socialt. De här reglerna kan
inte personer med Asperger syndrom. Det gör att de ofta sårar eller irriterar andra människor
omedvetet. De kan säga olämpliga kommentarer om människors utseende, sanna saker men
dock olämpliga, t ex att någon har stor näsa. Ofta säger de sakerna mitt i en konversation, helt
utan sammanhang.15 Mycket av det här kan man kalla bristen på sunt förnuft. Många saker
som styr våra sociala kontakter sker omedvetet, det är inget som lärs ut. Det sker intuitivt. Hos
barn med Asperger syndrom så finns inte detta sunda förnuft, de måste få lära sig detta.16 Det
som är bra är att när uppträdandereglerna har förklarats för barnen så tycks de lära sig dem
och följa dem. Man bör dock tänka på att de ofta följer reglerna bokstavligt och mekaniskt.
Barn i allmänhet försöker ofta tänja på regler, men inte Aspergerbarn, de följer reglerna in i
minsta detalj.17 Vissa av barnen följer reglerna överdrivet, i alla fall regeln att det är viktigt att
tala sanning. För dessa barn kan det vara svårt att låta bli att säga vissa saker som är
opassande, men sanna, t ex att någon har fula kläder. Det kan också vara så att barn med
Asperger lär sig spela olika roller i olika sammanhang, de kanske härmar någon t ex ett
syskon. Efter ett tag finns det ingen roll kvar att spela och det viktigaste funktionshindret
finns kvar, att inte klara av att automatiskt och naturligt integrera med någon annan.18
Barnen kan ofta säga saker som faller dem in, de är impulsiva och tänker inte på
konsekvenserna. Främmande människor kan uppfatta dem som ouppfostrade eller ohövliga.
Det kan därför vara viktigt att andra männsikor vet att det inte beror på föräldrarnas sätt att
uppfostra sina barn, utan att barnen helt enkelt inte vet att det uppfattas ofint.19
Det finns kliniska observationer som visar att barn med Asperger syndrom sällan använder
ögonkontakt när de samtalar. De använder t ex inte ögonkontakt för att visa att samtalet börjar
eller att det slutar, inte heller för att visa intresse för vad den andra säger. Vuxna med
Asperger syndrom har sagt att det är lättare att ha ögonkontakt när de inte samtalar.
Ögonkontakt gör att de förlorar koncentrationen, även om de bara lyssnar. De har även svårt
att förstå att ögonen förmedlar information om personen som de pratar med. De flesta lär sig
så småningom hur de ska använda ögonkontakt, vissa bättre än andra. En vuxen kvinna med
Asperger syndrom har sagt ”Numera är det lättare för mig att hålla kvar ögonkontakten.
Men: jag tittar utan att se.”( Attwood (2002) sid. 67)20
Vad gäller känslor så har barn med Asperger syndrom svårt att känna empati. Det betyder inte
att de inte bryr sig om andra. Det handlar mera om att de blir förvirrade av andras känslor och
har svårt att förklara sina egna. Det kan även ses i deras kroppsspråk. De har svårt att visa sina
känslor med kroppspråk och svårt att förstå andras kroppspråk. De måste lära sig att förstå
känslor, att utforska dem. De måste också få lära sig att visa känslor.21

Attwood (2000)
Attwodd (2000)
16
Gillberg (1997)
17
Attwood (2000)
18
Gillberg (1997)
19
Attwood (2000)
20
Attwood (2000) sid. 67
21
Attwood (2000)
14
15
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2.4.2 Språk
Många barn med Asperger syndrom har ofta ett bra talspråk, men det är inte säkert att de
förstår betydelsen av alla ord i olika situationer. Även om förståelsen finns för orden är det
inte säkert att de förstår vad den som pratar menar.22
Elever med Asperger syndrom har problem med samtalets konst, de vet inte riktigt hur ett
samtal bör gå till. Eleven kan fälla en konstig kommentar mitt i ett samtal, gå fram till vilt
främmande människor och börja prata med dem. När barnet har börjat att prata om sitt
specialintresse så slutar det inte förrän det är färdigt. När barnen pratar om sitt specialintresse
så är det som de läser ett manuskript, det är helt inövat och när det startat så går bandet till
slut, även om lyssnaren har somnat. Barnet verkar inte ha någon känsla för att personen som
den berättar för är helt oinresserad. Barnet behöver alltså lära sig hur ett samtal går till. 23
När barn med Asperger syndrom inte förstår vad den andra personen menar så frågar barnet
inte, i stället så blir det tyst en lång stund eller helt enkelt byter barnet samtalsämne, i stället
för att enkelt fråga ” nu försår jag inte, kan du ta om det där?”. Samtalet slutar oftast med att
barnet med Asperger syndrom pratar på om sitt specialintresse.24 Det har att göra med att barn
med Asperger syndrom har bristande förmåga att förstå sammanhang och dra slutsatser. De
missförstår ofta om det används ord som uttalas eller skrivs lika men kan betyda olika saker,
trots att förståelse borde fås av sammanhanget.25
Barn med Asperger syndrom förstår människors yttrande bokstavligt. Detta kan leda till
mycket förvirring. Det kan t ex vara en lärare som säger till sin elev ”kan du vara snäll och
öppna dörren” ”Ja,” svarar eleven. För han/hon kan ju öppna dörren, fast dörren öppnas
aldrig. Det finns många uttryck som är svåra att förstå, här kommer några exempel, Ryck upp
dig, nu brinner det i knutarna, håll ögonen på bollen o s v. De här uttrycken skapar förvirring
och måste förklaras för dem. Det leder också till att barnen har svårt att förstå skämt och
ironi.26
När vi pratar eller läser högt så använder vi vår röstmelodi, vi ändrar röstläge och styrkan på
rösten. Det här gör oftast inte elever med Asperger syndrom. De saknar variation i talet, vad
gäller röstläge, tonhöjd, rytm m m. Talet låter ofta monotont och entonigt.27 Många talar också
lite otydligt eller tyst just när det är som viktigast att de pratar tydligt, men kan i vanliga fall
prata tydligt. Det är också vanligt att de har en för svag eller stark röst, som om de inte själva
hör om de pratar för högt eller lågt.28
Vissa barn med Asperger syndrom har ett mycket pedantiskt tal, de är överdrivet formella. De
kräver att alla runt dem ska använda exakt rätt ord i ett samtal. De har ofta lärt sig ordval och
uttryckssätt från vuxna. Under samtal får inte abstraktioner användas eller bristande exakthet.
Ord som kanske, liksom, ibland o s v får inte sägas. 29
Steindal (1997)
Attwood (2000)
24
Attwood (2000)
25
Steindal (1997)
26
Attwood (2000)
27
Attwood (2000)
28
Gillberg (1997)
29
Attwood (2000)
22
23
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Många av eleverna med Asperger syndrom har svårt att fokusera på en röst när flera pratar.
Eleverna kan bli mycket förvirrade när många pratar samtidigt, speciellt om alla pratar om
samma sak, som det oftast är i ett klassrum.30
2.4.3 Intresse
I Asperger syndrom ingår också ofta att barnen har snäva specialintressen. De har ofta
extrema specialkunskaper på vissa områden, ofta är områdena mycket välavgränsade och
ganska ovanliga. Dessa barn kan ha en låg begåvning, men ändå ha en genial förmåga inom
sitt område. Man kallar detta för ”savantförmåga”, att ha specialkunskaper på en mycket
högre nivå än vad personen har som IQ nivå.31
Oftast börjar det med att barnen samlar på något speciellt. Det kan vara föremål som andra
barn eller vuxna brukar samla på, men det kan också vara udda saker som dammsugare eller
toalettborstar. Det är en stark drift att samla på dessa saker och det kan bli jobbigt för familjen
när barnet lever ut sitt intresse så fort det kommer åt. Det kan vara omöjligt att övertala barnet
att inte lägga beslag på ytterligare samlarobjekt. Efter en tid bestämmer sig barnet för att börja
samla på något nytt, fortfarande något udda t ex vägskyltar.32
När barnet blir lite större och utvecklas så övergår samlandet av objekt till att istället vara en
fascination av ett ämne.33 Det kan vara olika intressen t ex språk, astronomi, militärhistoria,
mytologi, gift, krut, järnvägsnät eller busstidtabeller.34 Barnet läser allt hon kommer över i
ämnet och ställer frågor om ämnet. De utvecklar en expertkunskap i ämnet. Det här intresset
är något de håller på med själva och inte tillsammans med vänner. Ett gemensamt drag hos
särintressena är en fascination för statistik, ordning och symmetri. Vanliga intressen bland
personer med Asperger är även elektronik och datorer. 35
Mindre barn med Asperger syndrom kan utveckla ett hängivet intresse för att vara en viss
person eller ett visst djur. Det kan t ex vara en viking, myra eller en utomjording. De läser om
personen eller djuret och de är väldigt fantasifulla och kreativa. Detta dominerar helt tankarna
och lekarna. Det kan bli påfrestande för omgivning med att alltid ha en myra eller
utomjording med sig. Detta intresse är mycket intensivt fast oftast kortvarigt. 36
Det gemensamma för dessa specialintressen är samlandet på objekt eller informationer.
Många människor har en hobby. Det som skiljer dessa specialintressen från en hobby är att
det är en enslig sysselsättning och att det upptar hela personens samtal och tillvaro. Intressena
är inte tvångsmässiga, personen njuter av sitt intresse. Det finns olika förklaringar till varför
dessa specialintressen finns,
• för att fördriva tiden med något som faktiskt anses lustfyllt

30

Attwood (2000)

31

Gillberg (1997)
Attwood (2000)
33
Attwood (2000)
34
Gillberg, Christopher (1993) Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna
35
Attwood (2000)
36
Attwood (2000)
32
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•
•
•

•

för att underlätta samtal, om det är svårt att föra ett samtal så kan det kännas tryggt att
tala om sitt specialintresse
ett sätt att visa sig intelligent, att inte visa sig dum
för att skapa ordning och konstans, dessa personer har ofta svårt med vardagens
mönster och förväntningar och här får de ordning. Många har datorer som
specialintresse, de behöver inte prata med dem och de är logiska och inte
känslomässigt nyckfulla.
ett sätt att slappna av, de kan undvika påfrestningarna som sociala kontakter ger,
personen blir uppslukad av intresset så barnet slipper tankarna om vardagens
bekymmer.37

2.4.4 Rutiner
Ett drag hos barn med Asperger syndrom är en benägenhet att utforma rutiner som man måste
hålla fast vid. Det kan vara kopplat till specialintresset. Om dessa rutiner inte efterföljs så
skapar det stark oro och ångest. Rutinerna gör att livet blir förutsägbart och det skapar
ordning. Det är även ett sätt att utestänga förändringar. Om det blir förändringar i relationer
till människor så blir rutinerna ännu viktigare.38
Barnens behov av rutiner är ofta större än vad som kan förstås. En mamma sammanfattar det
så här:
Varenda dag, varenda vecka, ja, helst hela året borde vara förutsägbart.
Vi måste försöka att planera där det är möjligt. Nu planerar vi vad
vi ska göra nästa dag på kvällen före( till exempel lördag: kl 11.00
simma,sedan äter vi, kl 16.00 går vi på en promenad, efter det sitter
vi och pratar och lyssnar på musik…). Jag får aldrig glömma att
planera dagen före. Gör jag det, blir hon orolig. Hon sover säkert
bättre när hon vet vad som ska hända nästa dag. Vi avviker bara från
denna plan om det blir absolut nödvändigt. ( Steindal (1997), sid 25)
Vissa barn accepterar förändringar om vissa bestämda meningar används, t ex ” man är
tvungen till det” eller ”på grund av oförutsedda omständigheter…”.Dessa formuleringar kan
bli regler och regler ger förutsägbarhet.39

2.4.5 Motorik
Barn med Asperger syndrom har ofta från ganska tidig ålder lite svårt med motoriken. De
uppfattas som klumpiga och fumliga, snubblar på sina egna ben, spiller och sölar, stöter emot
andra helt ofrivilligt. Detta gör att andra kan bli irriterade. 40 Vissa barn med Asperger
syndrom lär sig även att gå lite senare än andra.41 Det finns också barn som har problem med
balansen, t ex kan det vara svårt att gå i en trappa. Vissa kan också uppleva svindel vid låga
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höjder, för vissa gäller det så låga höjder som på en stol eller pall. Det kan vara befogat att
koppla in en sjukgymnast.42
Forskning visar att mellan 50-90 % av alla med Asperger har problem med motoriska
koordinationen. 43 Det kan vara olika färdigheter som påverkas, både grovmotorik och
finmotorik.
Kroppsrörelserna kan påverkas. När barnet springer eller går så uppfattas rörelserna som
otympliga. En del går utan att armarna rör sig i takt med stegen. Det kan också vara bristande
koordination mellan de övre och undre extremiteterna, vilket kan vara väldigt iögonfallande,
detta kan leda till att barnen blir retade.
En del med Asperger syndrom har svårt med fingerfärdigheten. Det kan visa sig när saker ska
göras där båda händernas rörelser behöver koordineras t ex klä på sig, knyta skorna eller äta
med bestick. Det kallas fingerfärdighet men kan även gälla fötter och ben t ex vid cykling.
De finmotoriska svårigheterna kan ses vid handstilen. Det kan helt enkelt vara problematiskt
att skriva fint. Barnen och ungdomarna kan få hjälp av specialprogram för att öva handstilen.
Bollsinnet kan också bli lidande, att kasta eller fånga en boll tycks vara svårt. Om barnet ska
fånga en boll med två händer så är armarna dåligt koordinerade, det är svårt att få rätt
”timing” för att sluta båda händerna samtidigt.
Barnet kan ha svårt med balanssinnet. De kan ha problem att använda vissa lekredskap, eller
att göra vissa saker på gymnastiken.
Barnen gör ibland saker med snabba rörelser. De verkar vara impulsiva och oförmögna att
arbeta lugnt och eftertänksamt, det gäller t ex att klippa efter en mall.44
2.4.6 Kognition
Kognition handlar om kunskapsprocessen och då innefattas tänkande, minne, fantasi och
lärande. 45
Många personer med Asperger har problem med ”theory of mind”, förmåga att se människors
mentala tillstånd och kunna tänka sig in i hur de tänker och känner.46 Detta lär sig andra barn i
fyraårsåldern.47 Det finns tester för att mäta personers ”theory of mind-nivå”, en del med
Asperger kan lösa enklare ”theory of mind-problem” men har svårt med mera komplexa
problem som normala barn på 7-8 år enkelt klarar.48
Ett bra test med tanke på försenad utveckling av ”theory of mind” är ”Smarties”-testet.
Barnen får se ett godisrör med godissorten ”Smarties”, och får frågan ”vad innehåller den
här?”. Normala barn och barn med Asperger svarar ”Smarties”, eftersom de vet att ett rör som
ser ut så brukar innehålla ”Smarties”. När man öppnar röret så innehåller det en penna.
Pennan stoppas in igen och röret tillslutes. Nu kommer en annan person in i rummet som inte
vet vad som hänt innan. Barnet får frågan ”vad kommer den här personen säga att röret
innehåller?”. Normala barn svarar ”Smarties”, eftersom de tror att den här personen har ett
eget medvetande som inte fått samma information som de själva. Barn med Asperger svarar
att den nya personen tror att det är en penna i röret, förmodligen för att de inte förstår att den
nya personens medvetande inte skiljer sig från deras eget. 49
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Elever med Asperger föredrar ofta att läsa informativa böcker i stället för skönlitterära böcker.
Dessa böcker handlar mycket om människors karaktärer, sociala och emotionella upplevelser
och sociala interaktioner. Faktaböcker kräver inte lika stor förståelse av människor, deras
tankar, känslor och upplevelser.50
Personer som har Asperger har ofta bra långtidsminne. De kan komma ihåg saker från att de
var mycket små. För många är minnet visuellt, det kan vara så starkt att de kan komma ihåg
hela boksidor.51 Det är inte bara minnet som är visuellt utan även tankesättet. Skolbarn har t
ex lättare att se lösningar på problem än att verbalisera lösningarna.52 Aspergerpersoner kan
ha svårt med kognitiv flexibilitet, det kan uppfattas som om de har ett enkelspårigt tänkande.
De kan ha problem med att ställa om eller anpassa sig till förändringar eller misstag. Detta
kan även leda till att de inte lär sig av sina misstag.53
En stor del av barnen med Asperger syndrom är mycket duktiga på att läsa, stava och räkna.
Vissa utvecklar en enorm förmåga att känna igen ord, men de har ofta svårt att förstå vad
orden betyder. Andra barn med Asperger har tvärtom svårt att knäcka läskoden.54
2.4.7 Känslighet för sinnesintryck
Barn med Asperger kan vara känsliga för vissa sinnesintryck som olika ljud, viss beröring,
smak och konsistens, visuell känslighet, smärta och temperatur. De kan däremot ha en relativt
hög smärttröskel. Vissa vanliga sinnesintyck kan för dem vara outhärdliga, oftast mildras
detta under den senare barndomen, men för en del är det kvar hela livet. Föräldrar kan ha svårt
att förstå varför intrycken är så outhärdliga, medan barnet inte förstår varför andra människor
inte är så känsliga.55
Ljud; det kan vara olika ljud som är obehagliga, en skällande hund, klicket från en
kulspetspenna, höga tonlägen, gälla och ihållande ljud från små elektriska motorer i t ex kök
och badrum. Som förälder kan det vara svårt att förstå att dessa ljud är så otäcka, eftersom de
knappt uppfattas av föräldrarna, men man kan jämföra obehaget med det obehag som många
av oss känner när någon t ex drar med naglarna på svarta tavlan.
Beröring; känsligheten vad gäller beröring kan visa olika uttryck. Det kan gälla olika
kroppsdelar eller intensitet. Vissa kroppsdelar verkar vara mer utsatta än andra; håret,
överarmarna och handflatorna. Barnen kan gripas av panik hos frisören eller när man ska
kamma deras hår. Det kan också gälla beröring av visst material som fingerfärg eller lera.56
Nya kläder kan vara som sandpapper mot huden.57 Barnen kan därför envisas med att ha en
mycket begränsad uppsättning kläder, kanske bara av ett visst material.58
Smak och konsistens; barn med Asperger kan var mycket kinkiga i valet av mat. De äter
kanske bara röd mat eller bara flingor. Denna typ av känslighet växer nästan alltid bort, men
det är viktigt att man inte tvingar eller fösöker svälta ut barnet för att få det att äta något annat.
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Vissa vuxna med Asperger fortsätter att ha begränsade kostvanor, t ex att maten alltid ska
bestå av samma ingredienser eller alltid vara tillagad på samma sätt. 59
Visuell känslighet; det kan vara känslighet för vissa former av belysning eller färger. En del
barn tål inte starkt ljus, de tycker sig bli bländade. Det som kan göras är att undvika att barnen
t ex får direkt solljus på sig.60
Smärta och temperatur; personer med Asperger kan vara oberörda av smärta, de drar sig inte
undan eller visar att de känner obehag för sådana smärtor som andra människor skulle
uppfatta som outhärdliga. Eftersom de inte känner smärtan så lär de sig inte undvika farliga
saker som kan leda till många besök på akuten. Personalen kan tycka att föräldrarna är
försumliga. Det kan vara svårt för föräldrar att se när barnen lider av kronisk smärta och
behöver söka läkarvård, t ex vid öroninflammation eller blindtarmsvärk.
Barnen verkar sakna en kroppslig termostat, heta sommardagar kan de gå runt i varma kläder
och på vintern har de sina sommarkläder.61

2.5 Diagnos

När det gäller små barn så är det mycket svårt att med säkerhet fastställa diagnosen Asperger
syndrom. Grunddragen kan finnas, men är ofta otydliga och är olika hos olika barn. Efter
hand när barnet växer upp blir symtomen mer tydliga. På många av dessa små barn stämmer
även kriterierna för t ex DAMP in så det är inte förrän i skolåldern man med säkerhet kan
göra en dignos.62
Det finns minst fyra olika system för att diagnostisera Asperger syndrom, här presenteras två.
De första systematiska diagnoskriterierna sattes upp av Carina och Christopher Gillberg. Det
gjordes så sent som 1988 vid den första internationella kongressen om Asperger syndrom. De
kriterierna bygger på Hans Aspergers egna beskrivningar av syndromet. Makarna Gillberg
viderutvecklade kriterierna 1991. (se bilaga 1)
1993 kom Världshälsoorganisationen, WHO, ut med systematiska diagnoskriterier enligt den
internationella diagnosklassifikationen, ICD-10. (se bilaga 2)63 Här slås även fast att Asperger
syndrom är en störning med osäker giltighet ”a disorder of uncertain nosological validity”.
Där understryker man att Asperger har likheter med autism och att vissa fall representerar
milda varianter av autism. Små barn som får diagnosen autism går i vuxen ålder inte att skilja
från personer med Asperger syndrom.64
När det görs en utredning ska det vara flera personer inblandade, en läkare, helst en
neuropsykiatrisk, och en psykolog. Naturligtvis ska de som utreder vara förtrogna med
autismspektrumstörningar. Först går man noggrant igenom utvecklingshistorien med
föräldrarna eller någon som känt personen sedan tidig barndom.Sedan ska barnet självklart
också undersökas både psykiskt och fysiskt. Om det är en van läkare kan hon ofta ställa en
diagnos efter bara några minuter med patienten. Ibland kan det vara svårt att ställa en diagnos,
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särskilt vad gäller flickor och kvinnor. Det kan finnas tillfällen där läkaren måste göra tillägg i
diagnosen, t ex DAMP eller Tourette syndrom.65

3. Praktiska råd
3.1 Vad bör lärare tänka på vid undervisning av elever med Asperger
syndrom?

Här kommer först en genomgång av samma symtom som under avsnittet utmärkande drag.
Nu läggs tyngdpunkten på hur man kan stötta eleverna i dessa problem. Efter det så kommer
arbetssätt, skolans uppgift, föräldrasamtal m m.
Alla barn med Asperger syndrom är olika, precis som andra barn, därför finns det inget färdigt
arbetssätt eller förhållningssätt. Vi som lärare måste börja med att lära oss hur
funktionshindret yttrar sig hos varje enskild elev och vilka svårigheter det medför för just den
eleven. Efter det kan vi hitta strategier för att hjälpa eleven.66
3.1.1 Socialt beteende
För att träna det sociala beteendet så har det utformats en teknik som kallas för sociala
berättelser. Det har visat sig vara mycket effektiva när det gäller att få barnen att förstå
ledtrådar och regler för hur man uppträder i specifika sociala situationer. Den här tekniken gör
det också möjligt att förstå barnets perspektiv. Det innebär att man skapar en liten berättelse
som beskriver den sociala situationen och dess handlingar och uttryck. Det kan t ex vara en
berättelse om hur man ska uppföra sig i matkön. Situationen beskrivs med hjälp av en
berättelse där det ingår vad som händer och varför. Berättelserna är skrivna enligt vissa
mallar, de består av fyra typer av principer:
Beskrivnig:Beskriv var situationen äger rum, vilka som deltar i den, vad de gör och varför.
Perspektiv:Förklara och beskriv de andra personernas känslor i en viss situation.
Direktiv:Förklara för barnet vad det väntas göra eller säga.
Kontroll:Nu gäller det att hjälpa barnet att hitta strategier för att komma ihåg hur det ska göra
eller hur det ska tolka situationen. Försök få förslag från barnet , där de kan få sina
specialintressen tillgodosedda.
Det ska inte vara för beskrivande meningar och man bör också undvika för många direktiv.
Naturligtvis bör språket vara anpassat till barnets ålder och läsförmåga. Berättelserna ska helst
vara skrivna i singular presens så att de inträffar just nu. Det kan vara bra att börja med en
situation som barnet redan behärskar så att de kan lära sig tekniken. För små barn ska det
finnas med fotografier och illustrationer.67
Det finns andra sätt att göra sociala berättelser på. Eleverna kan då själva skriva om händelser
som varit jobbiga för dem. Det blir till slut som ett häfte som man kan ha med sig och titta i.
Det kan t ex vara hur det går till på gymnastiken, att man börjar med att klä av sig och hänga
upp kläderna o s v .68
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Andra sätt att ”lära sig” socialt beteende är att låta andra barn vara ledtrådar för hur man ska
uppträda. I klassrummet kan barn med Asperger vara ett orosmoment för att de inte vet hur de
ska uppträda. Då kan man som lärare be dem titta på de andra barnen och ta efter dem, t ex
sitta tysta och jobba, vänta på sin tur eller stå i kö. Det här går ju bara om de andra barnen
uppför sig som man vill att de ska.69
Det kan vara svårt för de andra barnen att veta hur de ska bemöta sin klasskamrats lite
ovanliga beteende, då är det viktigt att läraren är en bra förebild. De andra barnen ser hur
läraren bemöter klasskamraten och kan ta efter. Det är därför mycket viktigt att läraren visar
tolerans, är uppmuntrande och visar sociala färdigheter.
För barn med Asperger är det ofta svårt att hitta kamrater. Som lärare är det bra att uppmuntra
samspelet med ett begränsat antal barn och Aspergerbarnet. Försök att uppmuntra kontakt
både på skolgården och i klassrummet. De kan hjälpa barnet, få med sig det i sina lekar och
kanske förklara vad de ska göra när läraren inte är där. Det är inte alla barn som passar som
stödjare, men vissa barn passar mycket bra.
Något som man bör tänka på är att rasterna ofta är jobbiga för dessa barn. Här är de som mest
sårbara på grund av sin bristande sociala kompetens. Se till att det alltid finns rastvakter och
att de vet barnets svårigheter. Barnet kan också behöva tillsyn på vägen till och från skolan.70
Eleven behöver social träning på vardagssaker, som att klä av och på sig i kapprummet. I
början kanske barnet får klä om i en lugnare del av rummet men kan fortfarande öva på att
byta om i samma tempo som kamraterna. I matsalen kan målet vara att stå i kön utan bråk och
äta i lagom takt med hyfsat bordskick. Efter gymnastiken kan man öva på att tvåla in sig och
duscha lagom länge.71
Det kan behövas strategier för att underlätta förståelsen av känslor. Grundprincipen är att man
måste utforska en känsla i taget. Den första kanske är ilska, då gäller det att hitta på så många
illustrationer till ilska som möjligt, sånger, göra en klippbok, göra ett kollage med ilskna
människor, händelser som gör människor ilskna o s v. Barnen får sedan öva på att ”göra”
känslan.72
3.1.2 Språk
Elever med Asperger har som nämnts tidigare svårt med samtalets konst t ex att inleda ett
samtal. Barnen behöver därför handledning i samtalsteknik, hur man inleder ett samtal, vilka
kommentarer eller frågor som är relevanta i sammanhanget. Detta kan tränas in genom
rollspel där man illustrerar olika situationer och förklarar varför vissa inledande repliker är
olämpliga. Läraren kan visa extrema exempel och barnet får sedan försöka hitta vad som var
fel och vad läraren borde ha sagt i stället. 73
Ett drag hos barn med Asperger är en tendens att avbryta. Man kan för att förklara detta
använda sig av bilder på seriesamtal (se bilaga 3). De här bilderna illustrerar olika
kommunikationssvårigheter som kan finnas i ett samtal. Den här tekniken kan användas vid
problem när det gäller samtal, men även vid andra sociala sammanhang. Det är streckfigurer,
prat- och tankebubblor, symboler och färger som får barnet att upptäcka saker som de tidigare
inte gjort. Pratbubblorna kan ritas på många olika sätt för att visa känslor, t ex med skarpa
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hörn för att visa vrede. Med färger kan man också visa känslor, man kan utveckla en
färgkarta. 74
Under sociala beteenden skrevs det om sociala berättelser, det kan användas här också. Det
kan användas för att förklara dolda, antydda eller dubbeltydliga meningar, även för att
förklara vanliga fraser, uttryck och metaforer t ex ”blickar kan döda”, ”lik i garderoben” eller
”håll ögonen på bollen”.
Lärarna bör vara medvetna om barnets tendens att göra bokstavliga tolkningar. Barnet kan
känna sig illa till mods om läraren skämtar eller är ironisk. Eleven kan göra en speciell
anteckningsbok där den samlar på förklaringar till saker som den inte förstår. Det är viktigt att
ta sig tid att förklara den fulla betydelsen av alla dessa uttryck.75
Vissa elever med Asperger har annorlunda röstmelodi. Om barnets röstläge blir för monotont
och därmed uppfattas som tröttsamt eller märkligt så bör man ta hjälp av en logoped eller
dramalärare. De kan hjälpa barnet att förbättra sin röstmelodi genom att använda olika
tekninker som utvecklats för skådespelare.76
En del av eleverna med Asperger har inte slutat med att verbalisera sina tankar som små barn
gör. Andra barn lär sig att behålla sina tankar för sig själva när de börjar skolan. De här
barnen fortsätter att prata högt med sig själva och det kan uppfattas som störande och anses
lite tokigt. Det man som lärare kan göra är att be barnet att ”tänka men inte säga” eller tyst
röra sina läppar fast det inte kommer ut något ljud.77
3.1.3 Intresse
Många av eleverna med Asperger har svårt med motivationen i skolan, däremot är de mycket
motiverade när det gäller sitt specialintresse. Om läraren kan få med specialintresset i det man
ska läsa om, blir eleven mycket mera motiverad. Om intresset är flaggor så kan det vara lätt
att få in So-ämnena, men även andra ämnen kan man få med. Det gäller att ha lite
uppfinningsrikedom. Annars kan barnet få kämpa för att få hålla på med sitt specialämne, t ex
när du gjort femton mattetal får du läsa om ditt intresse i tio minuter. Då blir det som en
belöning att få läsa om sitt eget.78 Ofta kan intresseområdet utvidgas genom att förknippas
med och leda vidare till andra områden. Ett sätt att organisera ämnena på kan vara att arbeta
med temaarbeten.79
Om specialintresset är t ex data så är det bra att man som lärare uppmuntrar intresset för att
det i framtiden kan leda till ett yrke. Det kan även vara snäva intressen som man kan ”bygga
på” för att få det till ett yrke. Specialintresset är alltså oftast inget problem utan ett bra sätt att
få in andra kunskaper.80
3.1.4 Rutiner
När det gäller rutiner så kan man hjälpa eleven genom att de får en klar tidsuppfattning med
hjälp av klocka, tidsschema och dagbok. Det här utvecklas under avsnittet Arbetsmetoder.
Skolledningen bör inse vilka problem som det innebär att byta personal eller när det kommer
vikarier. Det stör barnets rutiner. Det kan lösas med att man sätter in en lärare som eleven
74

Attwood (2000)
Attwood (2000)
76
Attwood (2000)
77
Attwood (2000)
78
Attwood (2000)
79
Steindal (1997)
80
Attwood (2000)
75

13

redan känner, om det är möjligt. Under ungdomsåren är det oundvikligt med förändringar
både på det personliga, kroppsliga och sociala planet. Under denna tid är det extra viktigt att
man låter eleven behålla sina rutiner för att dämpa ångest.81
3.1.5 Motorik
Med den motoriska klumpigheten kan det behövas experter och det kan vara svårt att som
lärare göra så mycket. En sjukgymnast kan lägga fram ett stödprogram för att förbättra
koordinationsförmågan. När det gäller bollsinnet kan föräldrarna hjälpa barnet när det är litet
genom att träna bollsporter, för att ge en grundläggande kompetens.
Många elever med Asperger har svårt med handstilen, det kan avhjälpas genom att eleven får
sitta vid datorn när den skriver. Det kan även vara bra vid prov. En assistent kan annars vara
sekreterare. Deras prestationer blir då jämförbara med de andra elevernas.82
Eleverna med Asperger kan behöva hjälp med att arbeta i en lugn takt, många hastar sig
igenom uppgifter. Ibland kan man be eleven räkna till tio innan den utför arbetet eller så kan
barnet använda en metronom för att ange en lämplig takt.83
3.1.6 Kognition
Det finns en blindhet för den andres medvetande, det behöver man hjälpa eleverna att lära sig.
Även här kan man ta hjälp av rollspel och göra olika scener. Hos vissa av barnen finns det
kunskap om andra människors medvetande, men man vet inte när man ska använda det. Här
måste läraren öva med barnet och fundera på konsekvenserna innan barnet utför en handling, t
ex enligt formeln; stanna-tänk efter- handla. De måste tänka på hur den andra personen kan
uppleva något innan man handlar.84
Elever med Asperger har ofta svårt med kognitiva tänkandet, de upplevs som enkelspåriga.
För att öva på att det finns flera sätt att tänka på kan läraren visa föremål t ex en kloss, en
klädnypa och en galge. Sedan ska barnet komma på många sätt som sakerna kan användas på.
Läraren behöver också uppmuntra eleven till att stanna upp och fundera över
handlingsalternativ eller så kan eleven fråga en kamrat eller läraren. De måste lära sig att det
oftast är bättre att hjälpas åt än att lösa problem själv.85
Ett intressant drag hos eleverna med Asperger är att de inte alltid väljer de vanliga sätten för
att tillägna sig kunskaper. De tycks tänka annorlunda och löser saker på ovanliga sätt. Som
lärare måste man vara beredd på att undersöka de strategier som barnet använder och inte
förkasta deras tillvägagångsätt.86
Många av de här barnen känner en stark rädsla för att misslyckas och få kritik. Läraren måste
därför ha en uppmuntrande hållning och vara mycket försiktig med kritik. Om eleven
misslyckas med något så bör man inte visa medlidande utan istället vägleda barnet, förklara
att det inte var barnets fel utan att uppgiften var svår eller liknande.87
3.1.7 Känslighet för sinnesintryck
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När det gäller känslighet för ljud så gäller det att ta reda på vad eleven är känslig för och
försöka ta bort ljudet, om det går. Det kan vara t ex skrapande av stolar och då kan ljudet lätt
avlägsnas genom att det sätts ”tassar” på stolarna. Annars kan eleven använda öronproppar,
vissa barn tycker också om att lyssna på musik för att få bort störande ljud. Med freestyle kan
det vara lättare att koncentrera sig på skoluppgifterna och stänga ute de andra i klassrummet.
Elever med Asperger kan vara känsliga för starkt ljus, om barnet är det så bör man inte
placera barnets bänk vid fönstret.88

3.2 Skolans främsta uppgifter

Skollagen och läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) är statens främsta
styrdokument för skolans mål och riktlinjer. Det är viktigt att lärarna inte bara känner till vad
som står i dem utan också förstår hur de kan användas. Läroplanen inbjuder till variation och
flexibilitet. Det är sedan kommunerna som ansvarar för att läroplanerna genomförs.
”Alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning
och, inom varje skolform, få en likvärdig utbildning. Skolan
skall ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i samarbete
med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda
behov”
Det här skriver Beatrice Ask i förordet till Lpo 94. Alltså ska dagens skola vara för alla, och
vi lärare ska se till att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. De har rätt till
individuellt anpassad undervisning om det behövs.89
Skolans rektor har det övergripande ansvaret för skolans arbete, att de mål och riktlinjer som
står i skollagen följs. Rektorn har dessutom det särskilda ansvaret för att eleverna får det
särskilda stöd och hjälp som de behöver. Rektorn har också ansvar för att personalen har den
utbildning som behövs för att professionellt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Skolans
personal har alltså rätt att få utbildning om Asperger syndrom eller de funktionsstörningar
som finns på skolan.90

3.3 Föräldrasamtal

Det finns två centrala delar i ett barns liv, familjen och skolan. Därför är det viktigt att
samarbetet med föräldrarna fungerar bra. Man bör också tänka på att samarbetet sker på
föräldrarnas villkor. Det är de som är experter på sina barn, de har mycket värdefull kunskap.
För att samverkan ska fungera bra är det viktigt med ett tätt samarbete och att man
tillsammans varit med att ta fram mål och syfte. Planeringen ska eleven få vara med om så
mycket som möjligt, äldre elever ska alltid få vara med och planera. Det är bra om det är en
speciell person på skolan som har hand om kontakten med föräldrarna, helst en mentor.
Mentorn blir för de lite äldre skolbarnen som en studiehandledare, en personlig följeslagare i
studierna. Mentorn ska ha överblick över elevens skolsituation men också kunna ge
föräldrarna en bild av vad skolan avser med studierna.91
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Minst ett par gånger per termin så träffas mentorn, eleven och föräldrarna för studie- och
utvecklingssamtal. Det kan vara bra att i förväg skicka hem ett brev till föräldrarna om det
som man tänker ta upp så de har en chans att få fundera. Mentorn bör i god tid ha samlat
material från de olika lärarna, i åk 7-9 kan det bli ganska många. (se bilaga 4) Samtalets mål
är att ta reda på var eleven står, vilka framgångar som gjorts och om det finns några problem
och hur de i så fall ska lösas. Det är bra att föra anteckningar vid samtalen, dels för att kunna
använda under studieplaneringen och dels för att kunna följa elevens utveckling.
Ett utvecklingssamtal bör innehålla fyra olika delar; elevens intresse för skolarbetet,
samverkan och samarbete, ordning och ansvar samt problem. (se bilaga 5) Under elevens
intresse för skolarbetet så kan man prata om vilka ämnen som eleven tycker om, är innehållet
i undervisningen bra, hänger eleven med i undervisningen, går det för fort, är det rätt antal
kurser som eleven läser m m. När det gäller samverkan och samarbete så handlar det mera om
det sociala, t ex om eleven har några kompisar, fungerar samarbetet med lärarna, kan eleven
arbeta med andra. Ordning och ansvar, tar eleven ansvar för tider och regler, fungerar det att
eleven är ”budbärare” mellan skolan och hemmet. När samtalet fortsätter med problem
funderar eleven på om det är några problem i skolan, om något inte fungerar som det ska.92
Om det behövs kontakt oftare än vid utvecklingssamtalen så kan det finnas en kontaktbok.
Eleven kan skriva i den, vad man har gjort under dagen, läraren kan skriva om det är något
speciellt och om föräldrarna vill läraren något kan de också skriva i boken. Det kan vara en
bok som alltid finns i väskan och ska hem varje dag.93

3.4 Byggnader och lokaler

När en elev med Asperger kommer till en ny skola är det viktigt att man lär eleven och hitta.
Ofta kan barnen lättare förstå om de får en karta över skolområdet medan man går runt och
visar. Många har ett visuellt minne och då kan man ta hjälp av papper, penna, foton,
videofilmer eller kartor. Man börjar i det lilla, alltså i klassrummet, och går utåt. De måste
lära sig allt, att lektionssalar ofta ligger på rad, att man lånar böcker på biblioteket, att dörren
till toaletten ska stängas när man kissar. Eftersom det är så mycket nytt att lära kan det vara
bra om eleven får vara i skolan innan de andra eleverna kommer. Några elever hittar med en
gång när de har gått runt andra behöver längre tid på sig. Det är också viktigt när eleven
kommer till ny skola att hon får bli bekant med övrig personal, andra lärare, vaktmästare,
skolsköterska, städpersonal o s v.
Lite större barn, som går mellan klassrum, behöver lära sig hur lång tid det tar att flytta sig
mellan klassrummen. Många av dessa elever är mycket plikttrogna och har man inte visat hur
lång tid det tar kan det leda till att eleven springer mellan salarna för att hinna.
Innan de andra barnen kommer till skolan kan man göra ett test för att se om eleven hittar,
exempelvis kan man göra olika uppgifter till eleven, gå till gymnastiksalen och hämta en boll,
gå till biblioteket och låna en bok om flaggor. Det här är för att veta att eleven hittar, men
också att eleven ska känna sig säker.94
Eftersom alla barn mår bra av struktur och ordning så kan man skapa ett klassrum som passar
både till eleven med Asperger och resten av klassen. Läraren bör naturligtvis ta reda på vad
just det berörda barnet distraheras av innan man planerar klassrummet. När läraren planerar
klassrummet bör man tänka på att elever med Asperger lätt blir störda av olika ljud- och
sinnesintryck. Därför ska så många som möjligt undanröjas. Där eleven ska sitta och arbeta
kan det vara bra med en kal vägg och även på de andra väggarna ska det vara så lite som
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möjligt, inte planscher eller tavlor. Det kan vara bra att ha tydliga gränser i klassrummet, ta
hjälp av bokhyllor eller vikväggar, det minimerar också intryck från andra delar av rummet.
Om det är möjligt är det bra om det är olika delar av klassrummet som är till för olika saker, t
ex en läshörna, eget arbete kan ha sin plats i klassrummet. Dels tar det bort syn- och
ljudintryck dels så förstärker man begrepp som eget arbete. Det kan man göra med hjälp av
mattor, bokhyllor, skåp eller helt enkelt tejp på golvet.
En del barn med Asperger syndrom trivs bra i sina klasser och klarar det bra, men när man
kommer upp i åk 7-9 kan det var skönt att ha ett litet rum i anslutning till klassrummet när det
blir för stökigt. På högstadiet blir det mycket olika klassrum på en dag och det kan vara bra att
ha ett rum att ta det lugnt i för att det inte ska bli så oroligt.95

3.5 Arbetsmetoder

Många av barnen med Asperger syndrom vill ha överblick och kontroll. Det får man genom
tydlighet, att ha ett bra fungerande schema och utarbetade mål.96
Efterhand som barnen blir äldre så räknar läraren ofta med att barnet förstår mera och att
uppgifter inte behöver förklaras så tydligt varje gång. Ofta kanske man bara betonar det nya
momentet i övningen och förväntar sig att barnet ska dra egna slutsatser. Det gör oftast inte
barn med Asperger. De har också svårt att se vad som är väsentligt och måste därför få
förklarat för sig varför vissa saker är viktiga och andra mindre viktiga. Som lärare bör man
dock hjälpa eleven att gradvis föra över ansvaret till barnet själv. Problemlösning kan t ex
tydliggöras genom att först dela upp momenten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se att det är ett problem.
Definiera problemet – vad är viktigt?
Värdera olika alternativ och planera
Agera – genomföra.
Summera vad som är gjort.
Summera sin egen roll.97

Läraren kan använda bilder för att visa saker tydligare, ofta ökar uppmärksamheten och bilder
stödjer minnet.98
Ungdomar med Asperger syndrom behöver hjälp med att strukturera världen. Det görs bäst av
ett schema.Inte ett sådant schema som eleverna i ett högstadium får utan ett mer detaljerat.
Det bästa är att göra ett för varje dag, så eleven vet vad som förväntas av honom. Eleven
behöver veta i förväg; när det ska göras något, vad de ska göra, med vem, hur länge och vad
som ska hända sedan. Om man har ett dagsschema så undviker man stressmoment,
överraskningar och svåra val. Den här planeringen måste göras noggrant, det gäller att i
förväg veta hur lång tid varje aktivitet ska ta, vilket material som behövs och vilken lärare
som ska vara med. Schemat kan se ut hur som helst, om eleven har svårt att läsa kan det vara
bra med bilder, kanske foton av läraren.99
För vissa elever är det bra om skoldagen börjar med att en lärare eller assistent går igenom
schemat som gäller för dagen. Det kan också vara bra om det står på schemat vad eleven ska
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göra på rasterna och håltimmarna. Vid skoldagens slut är det bra om man tillsammans med
eleven går igenom schemat och pratar om hur dagen har varit.100
Det är också bra om man skapar studieplaner över längre tid. Här kan man ha med hur långa
kurserna är, vem som är ansvarig lärare, betygskriterier, skrivtillfällen m m. För de här
eleverna behövs det ofta en individuell studieplan. Det läraren kan tänka på är att det kan vara
bra att inte läsa för många ämnen på en gång, det kan bli stressigt och jobbigt. Har eleven ett
tacksamt specialintresse så kan man också ta till vara det. Här gäller det att organisera
studierna så att de blir möjliga att genomföra.101
Det måste finnas mål för undervisningen och skolgången, vad målet är får läraren bedöma
utifrån varje elevs förutsättning, målsättningen är individuell. Läraren, eleven och föräldrarna
måste sträva efter en utveckling mot något, mot en positiv förändring. För ett litet barn kanske
målsättningen är en ökad grad av socialisering och för äldre kan det vara personlig utveckling
och självständighet. Det är viktigt att formulera klara målsättningar så läraren lättare kan
strukturera det framtida arbetet. I målet ska det finnas vart vi vill komma och hur vi ska
komma dit.102
Det finns ett program utvecklat för personer med olika former av autism, TEACCHprogrammet. (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped
Children) Det har utvecklats i North Carolina i USA under 30 år. Under senare år har
programmet vunnit större framgång i Sverige och används allt oftare inom det pedagogiska
arbetet. Några viktiga byggstenar är struktur, rutiner, system, samarbete med föräldrarna,
individuella scheman, visuella instruktioner.103 Denna pedagogik arbetar med
undervisningsmål från tre tidsperspektiv; omedelbara syften, intermediära mål och långsiktiga
förväntningar. De omedelbara syftena är för en kort tidsperiod, de är även flera. De måste
vara precisa, klara och ha kort tidsaspekt. De måste vara möjliga att nå. De intermediära
målen är under en något längre tidsperiod, från tre månader till ett par år. De är också färre till
antalet. Avsikten är att tänka ut strategier för att eleven ska komma framåt i sin utveckling. De
långsiktiga målen är mera som förväntningar, det kan vara förhoppningar eller visioner som t
ex att klara grundskolan.104

4. Resultat

Jag har kommit fram till att alla barn med Asperger är olika precis som alla andra barn. Fast
barn med Asperger har liknande drag. Barn med det här funktionshindret har svårt med det
sociala beteendet, det är det drag som kanske är mest utmärkande. Barnen kan verka mycket
ouppfostrade. De har svårt att leka med andra barn, kan inte riktigt de sociala koderna som
finns i livet. De här barnen måste försöka att träna in dem, de kommer inte automatiskt.
Många barn med Asperger har ett specialintresse, det kan vara vad som helst, ofta så är det
något som innebär ordning och symmetri. Det kan vara tågtidtabeller, Wien under andra
världskriget eller datorer. Som lärare är det bra att använda elevens specialintresse. Dels kan
det vara en morot, att eleven får arbeta med sitt intresse när det gjort något annat innan, men
det kan också vara genvägar till annan kunskap. Om man som lärare har lite fantasi och
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uppfinningsrikedom kan man få med de flesta specialämnena i undervisningen, eleven blir då
mer motiverad.
Deras sinne för ordning och reda kommer också fram med deras rutiner. De vill att hela
dagarna ska vara som det alltid är, man måste hålla fast vid rutinerna. När det gäller att som
lärare kunna hjälpa dessa elever så är en av de viktigaste sakerna att ha rutiner och ordning.
Barnet ska veta på morgonen vad som ska hända hela dagen, ha ett eget personligt
dagsschema. Där kan man även fylla i vad eleven ska göra på rasterna. För att eleven ska veta
vad den ska läsa om i skolan så är det viktigt med mål. Målen kan ha olika tidsaspekter och
vara både rent kunskapsmässiga och sociala. Dessa rutiner gör livet förutsägbart och det
skapar ordning, om rutinerna inte följs kan det leda till oro och ångest.
När det gäller språket hos barn med Asperger så är det lite speciellt, de pratar ofta bra, har ett
rikt ordförråd, men det är inte säkert att de förstår vad orden betyder. När de pratar kan de ha
en annorlunda röstmelodi, det kan låta enformigt. När det gäller språk bör man tänka på att de
har svårt att förstå ironi och olika uttryck, t ex ”håll ett öga på lillebror”.
Det är alltid viktigt med bra föräldrakontakt, men kanske ännu viktigare när man har att göra
med barn som har Asperger. Föräldrarna är de som känner sina barn bäst och man bör ta till
vara deras kunskap. Utvecklingsamtalen bör var minst två per termin.
Jag tycker att jag i arbetet svarar på mina frågor, dels vad Asperger är och vad man som lärare
bör tänka på. När det gäller lärarrollen har jag utgått mycket från vad jag själv skulle kunna
göra som lärare.

5. Diskussion

Jag tycker att jag har lärt mig otroligt mycket om Asperger syndrom när jag har skrivit det här
arbetet. Det är nog oerhört svårt att arbeta med dessa elever, det behövs nog ofta en assistent.
Även fast det verkar svårt så tror jag att jag med det här arbetet har ett försprång mot andra
lärare. Jag vet i alla fall lite om vad dessa elever behöver.
Det är nog krävande att vara förälder till ett barn med Asperger. Både som lärare och förälder
måste ens tillvaro vara strukturerad för att dessa barn ska fungera. Som lärare måste
undervisningen vara organiserad, men har man elever med Asperger i klassen så måste man
nog fundera kring undervisningen ännu mera.
Det som är en svaghet i arbetet är att det borde ha funnits en intervju, med en lärare som
jobbar med elever som har Asperger, en förälder till ett barn med Asperger eller kanske en
psykolog som är med och utreder.
Om jag ska skriva om Asperger någon mera gång så är jag intresserad av hur det är med
flickor som har Asperger syndrom. Här har jag bara nämnt att det kan vara svårt att
diagnostisera flickor och att deras utmärkande drag kan vara lite annorlunda än pojkars.
Avslutningsvis vill jag att man ska tänka på att alla barn är olika individer, med eller utan
Asperger. Den pedagogiken som fungerar bra för ett barn kanske inte fungerar alls för andra.
Därför är det viktigt att man lär känna sin Aspergerelev innan man bestämmer sig för hur man
ska arbeta, ta också hjälp av föräldrarna.

19

Litteraturlista
Attwood, Tony (2000):Om Asperger syndrom. Vägledning för pedagoger, psykologer och
föräldrar. Stockholm: Natur och Kultur.
Frith, Uta, red (1998):Autism och Asperger syndrom.Stockholm: Liber AB.
Gillberg, Christopher (1993):Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och
vuxna. Stockholm:Bokförlaget Natur och Kultur.
Gillberg, Christopher och Peeters Theo (2002):Autism. Medicinska och pedagogiska aspekter.
Stockholm: Cura Bokförlag och Utbildning AB
Gillberg, Christopher (1997): Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom. Normala,
Geniala, Nördar? Stockholm: Bokförlaget Cura AB.
Kristiansen, Sören (2000): Att förklara autism. Myt och verklighet i autismens idèhistoria.
Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur.
Steindal, Kari (1997): Aspergers syndrom, att förstå och hjälpa personer med Aspergers
syndrom och högfungerande autism. Stockholm: Riksföreningen Autism.
Thimon, Ann-Christin (1998): Bråkiga ungar och snälla barn. Erfarenheter från pedagogiskt
arbete med barn och ungdomar med Asperger syndrom. Stockholm: Johansson & Skyttmo.
Waclaw, Wanda. Aldenrud, Ulla. Ilstedt, Stefan. (1999) Barn med autism och Asperger
syndrom. Praktiska erfarenheter från vardagsarbetet. Linköping: Förlaget Futurum.

20

21

