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1. Inledning 
Asperger syndrom är ett begrepp vi ofta hört men aldrig riktigt kunnat sätta ord på vad det 

betyder. Att det är en diagnos som liknar autism vet vi, men vad är skillnaden mellan dem? År 

1944 utkom Hans Asperger med en artikel där han beskriver ett avvikande beteende. Forskare 

hade redan från 1700-talets slut fram till Aspergers artikel rört vid det avvikande beteendet 

som idag benämns Asperger syndrom. För cirka 20 år sedan var det inte många pedagoger 

eller människor som visste vad diagnosen Asperger syndrom innebar. Idag vet vi genom att 

forskare och läkare som till exempel Christopher Gillberg och Lorna Wing tydliggjort 

diagnosen och placerat syndromet inom det vida autismspektrumet. Vi har träffat ungdomar 

med diagnosen Asperger syndrom (som vi framöver kommer att benämna som AS) i dagens 

skola och vi kände att vi inte hade tillräcklig med kunskap för att nå fram till dem. Vi har 

genom ungdomar, pedagoger och föräldrar försökt skaffa oss en bild av hur det är att gå i 

skolan med diagnosen AS. Hur pedagogen kan arbeta med en elev som har diagnosen AS. 

Hur ser organisationen ut runtomkring eleven, vad krävs av pedagoger, föräldrar och 

ungdomarna själva för att undervisningen ska fungera. Nedan följer syftet och 

frågeställningarna för undersökningen.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa hur elever med diagnosen Asperger syndrom upplever 

sin skolsituation. Till syftet hör även att belysa hur elevers föräldrar och lärare upplever 

skolsituationen.  Vi vill även undersöka vad eleverna, pedagogerna och föräldrarna anser 

krävs av skola, lärare och övrig personal för att barn med diagnosen Asperger syndrom ska 

kunna uppleva delaktighet och lärande i skolan. Vår undersökning är främst ur ett 

elevperspektiv, då vi anser att eleven en viktig källa att inhämta kunskap och förståelse ifrån. 

Pedagog- och föräldraperspektivet ger oss en helhetsbilds på hur det är att gå i skolan med 

diagnosen AS. 

 

1.2 Frågeställningar 
För att uppnå syftet ställs följande frågor: 

• Vad har diagnosen Asperger syndrom betytt för elevens skolsituation? 

• Vilka resurser och krav ställer elever, pedagoger och föräldrar på skolan för att en elev 

med diagnosen AS ska trivas i skolan? 

• Vad har lärarna för målsättning med elever med AS? 
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• Hur upplever elever med diagnosen AS sin skolsituation? 

 
2. Litteraturgenomgång 
I följande avsnitt kommer vi med hjälp av litteratur belysa de aspekter på området som vi har 

valt att fördjupa oss i. Vi kommer att redogöra för hur tidigare forskning framställer 

diagnosen Asperger syndrom, där vi ger en dels historisk bild av syndromet, men även vad 

forskningen idag påvisar. Avsnittet tar också upp hur pedagogen kan urskilja ett barn med 

diagnosen AS. De symptom vi beskriver är ur medicinskt synvinkel.  Sedan lyfts även skolans 

ansvar för att underlätta för eleverna, vi behandlar hur skolan ska utformas för eleven med 

denna diagnos. 

 

2.1 Vad är Asperger syndrom? 
 
2.1.1 Historik 

Autism och autismliknande tillstånd har funnits i alla tider men det är först under 1990-talet 

som tillstånden har börjat uppmärksammats på allvar. Olika berättelser från 1800-talets början 

visar barn som har en oförmåga att förstå sociala situationer och bär på blandade känslor av 

ömhet och irritation. Jean-Marc-Gaspard Itard var en fransk läkare som i januari 1801 kom i 

kontakt med en pojke i tolvårsåldern som kom att bli känd som den ”vilde pojken från 

Aveyron”. Pojken hade levt ensam i skogen och hans beteende var avvikande från det som 

ansågs ”normalt”. Itard menade att pojkens beteende (bland annat var han stum) berodde på 

att han hade levt ensam utan mänsklig kontakt redan från tidig ålder. En annan läkare, 

Philippe Pinel var inne på en annan förklaring när det gällde pojken. Pinel ansåg att pojken 

hade mycket svårt att lära sig saker och att han troligtvis haft inlärningssvårigheter från 

födseln. En psykolog vid namn Harlane Lane sammanställde Itards anteckningar om pojken 

och publicerade dem i boken Den vilde pojken från Aveyron. Efter att ha studerat Itards 

anteckningar kunde vi urskilja autismliknande beteende hos pojken. Itards sätt att försöka 

undervisa pojken har förts vidare, både genom hans elev Edouard Séguin och därifrån till 

Maria Montessori.1  

Över hundra år senare, 1919, kom nästa artikel om ett fall med en pojke som visade ett 

avvikande beteende. Den amerikanske psykologen Lightner Witmer skrev en artikel om Don, 

en tvåårig pojke med ett signifikant beteende för ett barn med den tidens syn på autism, vilket 
                                                 
1 Lorna Wing (1998):Autismspektrum. Handbok för föräldrar och professionella. Stockholm: Bokförlaget Cura 
AB 



3

överensstämmer med forskningen idag.  Ett stort steg framåt togs under 1900-talets första 

årtionden, då läkare och forskare som Eva Sucharewa, Leo Kanner och Hans Asperger skrev 

om grupper av människor med märkliga beteendemönster. Dessa trodde sig ha hittat ett 

specifikt tillstånd, som inte tidigare beskrivits. År 1943 grundade den amerikanske 

barnpsykiatern Leo Kanner begreppet tidig infantil autism i artikeln ”Autistiska störningar i 

den känslomässiga kontaktförmågan”. 2 

I artikeln beskrev han barnens beteendemönster i detalj. Kanner valde ut några centrala 

begrepp för diagnosen: 

 

• brist på känslomässig kontakt med andra människor 

• enformiga, självvalda repetitiva rutiner 

• stumhet eller grava avvikelser i talförmågan 

• fascination och intresse för föremål som hanteras skickligt 

• inlärningssvårigheter inom vissa områden samt väl utvecklade färdigheter och 

utantillminne inom andra områden 

• intelligent och förståndigt ansiktsuttryck 

 

År 1956 utvecklade Kanner och Eisenberg kriterierna och därmed förändrade de även 

möjligheterna till att diagnostisera. De ansåg att de två första kriterierna var tillräckliga för att 

syndromet kunde diagnostiseras.3 

Under ungefär samma tidsperiod som Kanner, fast helt ovetande av hans arbete utkom den 

österrikiske barnläkaren Hans Asperger 1944 med artikeln om Heilpädagogik, eller översatt 

på svenska, läkepedagogik (specialundervisning). Asperger utformade några huvuddrag som 

utmärkte den kliniska bilden av vad som kom att kallas Asperger syndrom. 4  

 

• brist på empati 

• ensidig och inadekvat interaktion med andra människor 

• svårigheter att skaffa vänskapliga relationer 

• korrekt, upprepande verbal kommunikation 

• låg förmåga till icke-verbal kommunikation 
                                                 
2 Gillberg, Christopher (1999):Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och 
Vuxna Tredje reviderade utgåvan Stockholm:Bokförlaget Natur och Kultur. s. 13 
3 Frith, Uta, (red) (1998):Autism och Asperger syndrom .Stockholm: Liber AB. s. 137 
4  Attwood, Tony (2000):Om Asperger syndrom. Vägledning för pedagoger, psykologer och 
föräldrar. Stockholm: Natur och Kultur.s. 22 
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• extremt intresserade av vissa ämnen 

• dålig motorisk förmåga, gällande vissa rörelser 

 

Det som få visste var att den ryska neurologen Eva Sucharewa år 1926 redan utgivit ett arbete 

om schizoida personlighetsstörningar. Idag är det uppenbart att Sucharewa och Asperger 

beskrivit samma typ av svårigheter i beteendet hos människor fast med olika beteckningar för 

uttrycken. Detta beror troligen på att varken Aspergers eller Sucharewas texter översattes till 

engelska förrän i slutet av 1900-talet.5 

I början 1970-talet försökte den holländske läkaren Arn van Krevelen återuppväcka Aspergers 

verk och publicerade en artikel där han jämförde autistisk personlighetsstörning med Kanners 

syndrom (infantil autism). Det skulle ändå dröja ända till Hans Aspergers död år 1980, innan 

Aspergers syndrom verkligen blev ett intressant ämne över hela världen. Lorna Wing, känd 

engelsk autismexpert, publicerade 1981 en artikel där hon tar upp 34 fall av vad hon kallade 

”Aspergers syndrom”. Wing introducerade även begreppet Lorna Wings triad. Det är en 

övergripande beskrivning av alla tillstånd som brukar benämnas autismspektrumstörningar: 

Asperger syndrom, autistiska drag etcetera. Under 1990-talet förstärktes synen på att Asperger 

syndrom är en variant inom autismspektrumet och en djupgående störning i utvecklingen. 

Idag studeras syndromet som en del i autismspektrumet och har egna diagnoskriterier. Det 

finns även bevis som menar att Asperger syndrom lär till och med vara vanligare än klassisk 

autism. Barn som tidigare inte anses ha autism, kan numera få diagnosen Asperger syndrom, 

på grund av att de tidigare inte klassats som autistiska fullt ut. 6 

 

2.1.2 Diagnostisering 
Alla barn är individer med egna personligheter fysiska olikheter och alldeles särskilda 

familjeförhållanden. Detta är något som kan glömmas bort när man sätter en autismdiagnos. 

Gillberg anser att autism inte är en sjukdom utan snarare ett funktionshinder. Det är därför 

vilseledande att tala om behandling, detta kan då istället uppfattas som ett botemedel. Idag 

finns det ingen botande behandling.7 Det finns inget säkert test där man kan ställa diagnosen 

autism eller urskilja undergrupperna i autismspektrumet. Det är svårt att beskriva de specifika 

undergrupperna av autismspektrumstörningar på grund av att överlappningen mellan 

syndromen är stor. Gillberg menar att det är svårt att dra en tydlig gräns när det gäller att 
                                                 
5 Gillberg, C. (1999): s. 14 
6 Ann-Christin Thimon (2000): Bråkiga ungar och snälla barn. Erfarenheter från pedagogiskt 
arbete med barn och ungdomar med Asperger syndrom. Lund: Studentlitteratur. 
7 Gillberg, C. (1999): s. 136 
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definiera till exempel Asperger syndrom, men ska man hjälpa individen har det kanske ingen 

större betydelse att slösa tid på att försöka placera dem i en sorts undergrupp av spektrumet. 

Istället bör fokus riktas mot att göra en bedömning på deras färdigheter samt bestämma om de 

har en autismstörning. Med tiden som barnet går igenom olika utvecklingsstadier blir 

symptomen alltmer synliga hos barn med AS. En större del av barn med AS får ofta i tidig 

ålder diagnoserna DAMP, ADHD och andra neuropsykiatriska funktionshinder. Det är oftast i 

den senare skolåldern som de utmärkande Asperger-dragen blir synliga, även om man i 

tidigare åldrar lagt märkte till det. Idag kan kliniker välja mellan fyra uppsättningar av 

systematiska diagnoskriterier, de två första uppsättningarna utvecklades av kliniskt 

verksamma forskare medan de andra två utvecklade av organisationer. Den första 

uppsättningen presenterades 1988 av Carina och Christopher Gillberg vid den första 

internationella kongressen om Asperger syndrom i London. Den publicerades 1989 och 

vidareutvecklades 1991 (se bilaga 1). Uppsättningen bygger på Hans Aspergers artikel från 

1944. För att en diagnos ska ställas krävs nio symptom av maximala tjugo. 

År 1989 publicerade Peter Szatmari den andra uppsättningen av diagnoskriterier för Asperger 

syndrom (se bilaga 2). Den har ungefär samma kriterier som Gillberg, men det som skiljer 

dem åt enligt Szatmari är att en diagnos inte kan ställas om kriterierna för autismdiagnos är 

uppfyllda. För diagnos måste minst sex symptom av maximala tjugotvå vara infriade. 

Den tredje uppsättningen utkom Världshälsoorganisation (WHO) med 1993 i den 

internationella diagnosklassifikationen ICD-10 (se bilaga 3). I likhet med Szatmaris 

uppsättning kan inte diagnosen ställas om kriterierna för autism är uppfyllda. Betoningen i 

ICD-10 ligger på språkutvecklingen och den tidiga sociala utvecklingen. Minst tre av åtta 

symptom krävs för diagnostisering. 

År 1994 utkom Diagnostisk och statistisk manual för mentala störningar, DSM-IV, av 

American Psychiatric Association, APA och den innehöll amerikanska kriterier för Asperger 

syndrom (se bilaga 4). Jämför man uppsättningen med ICD-10 ser man att definitionen nästan 

är identisk. Det som skiljer dem åt är att symptomen ska medföra kliniskt signifikant 

funktionsnedsättning. 

Det är en bedömningsfråga när det gäller vilken typ av kriterier som man ska använda. Olika 

forskare föredrar olika diagnoskriterier, men i svensk klinikpraxis är DSM-IV mest 

förekommande.8 

 
                                                 
8 Christopher Gillberg (1997): Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom. Normala, 
Geniala, Nördar? Stockholm: Bokförlaget Cura AB, Gillberg, C. (1999), Thimon, A-C. (2000) Attwood (2000) 
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2.1.3 Orsaker 
Orsaken till uppkomsten av Asperger syndrom går isär bland forskarna. Thimon och Wing är 

av meningen att orsakerna är fysiska. Genom vetenskapliga studier av hjärnans funktion har 

forskare kommit fram till att avvikelser i den högra hjärnhalvan har en väsentlig betydelse för 

uppkomsten av Aspergers syndrom. Forskarna skriver att det inte finns några bevis för att 

autism och autismspektrumstörningar kan orsakas av sociala eller psykologiska faktorer. 9 

Steindal menar att forskarna är eniga när det gäller att genetiska faktorer har en betydande roll 

vid uppkomsten av Asperger syndrom. Studier visar att föräldrar eller släktingar ofta har en 

liknande svårighet, då de ofta uppfattas som speciella. Författarna är eniga om vetskapen att 

de sociala förhållandena kan påverka prognosen för diagnosen. Studier gör gällande att 

beroende på hur barnets uppväxt varit, kan detta påverka deras framtida levnadsvillkor och 

utveckling i det sociala samspelet med andra människor10. Detta kan alltså påverka deras 

möjligheter till att få ett arbete och eget boende. 

Flera studier visar även att det finns en ”subklinisk” version av Asperger syndrom. Med 

subklinisk menas att personen inte har ett lindrigare symptom vilket medför att de inte i lika 

stor utsträckning behöver psykiatrisk, psykologisk eller annan rådfrågning. Gillberg menar att 

den subkliniska versionen av Asperger utmärks av egocentricitet, stelbenthet, snålhet och 

överdriven noggrannhet samt att de är väldigt sanna och ärliga i sina uttalanden i möten med 

andra människor. I dagens samhälle med de ökande kraven på social interaktion och samspel 

med andra människor blir det svårare för personer med subkliniska varianten av Asperger 

syndrom. De yttre kraven gör att dessa personer kan få svåra samlevnadsproblem, inom 

familjen eller på arbetsplatsen och till slut måste söka professionell hjälp. I dessa fall av den 

subkliniska varianten gäller det att vara extra uppmärksam på möjligheten till AS och detta 

sätter krav på människorna runt omkring.11 

Det krävs mycket forskning innan man med säkerhet kan uttala sig om vad som orsakar 

Asperger syndrom. Den forskning som pågår inriktar sig på olika tre nivåer:12 

 

• grundorsakerna 

• lokaliseringen och vilken typ av hjärnskada som grundorsakerna ger upphov till 

• hjärnskada och de psykiska symptom som hjärnskadan medför 

                                                 
9 Wing , L (1998) Thimon, A-C (2000) 
10 Kari Steindal (1997): Aspergers syndrom, att förstå och hjälpa personer med Aspergers 
syndrom och högfungerande autism. Stockholm: Riksföreningen Autism, s. 11 
11 Gillberg, C, (1997) s. 94-95 
12 Wing, L, (1998) s. 88 
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2.2 Vad kännetecknar en person med diagnosen Asperger syndrom? 
Nedan följer en genomgång där vi presenterar några av de mest utmärkande drag som 

forskarna och författarna som vi utgått från menar finns hos en person med diagnosen 

Asperger syndrom. 

 

2.2.1 Social interaktion 

Problem med den sociala interaktionen innebär att man har svårigheter med att konversera 

och samspela med andra människor. Människor med Asperger syndrom har inte lika 

iögonfallande problem som en person med Kanner syndrom (infantil autism). Föräldrarna 

eller andra släktingar har ofta tidigt noterat en säregen blick hos barnet. Det dröjer dock tills 

barnet är i två till fyra års ålder innan deras ointresse och kylighet mot andra barn gör att 

föräldrar, syskon, släkt med flera misstänker att barnet på något sätt är avvikande. Ifall 

möjligheterna till kamratkontakter inte är stora i området där man bor, kan det ta än längre tid 

innan någon upptäcker svårigheten. Barn med Asperger syndrom har ett lillgammalt beteende 

och kan därför oftast passa bättre i vuxet sällskap än tillsammans med barn i sin egen ålder.13 

Detta uppfattas av föräldrar och andra som ett problem medan barnet själv inte behöver göra 

det. Oftast har flickor ett större socialt intresse än pojkar. De kan ställa sig bredvid och 

betrakta en grupps aktivitet istället för att dra sig undan. En annan svårighet som barnet kan 

ha är att de inte är medvetna om de oskrivna lagarna för socialt uppträdande. De har svårt att 

föreställa sig och uppfatta andra människors tankar och känslor. De har ingen förståelse för att 

en del kommentarer kan göra människor ledsna och att det kan hjälpa att säga förlåt. Wing 

talar om att barnet ofta saknar en förmåga som hon benämner ”Theory of Mind”, att kunna 

mentalisera, tanken att kunna förutse vad en annan människa ska göra. Exempelvis kan inte 

ett barn med diagnosen AS förutse att, om en person står vid en busshållplats, förutser inte 

barnet med diagnosen AS att personen förmodligen ska åka med en buss. Forskning visar att 

personer med Asperger syndrom kan inneha kunskap om andra människors medvetande, men 

de är inte kapabla till att tillämpa denna kunskap tillräckligt. Barnet kan uppfattas som 

egocentrisk i samspelet med andra människor. Detta är inte dess avsikt utan ett barn med 

Asperger syndrom, är som vi skrivit tidigare ärliga i sina uttalanden. De kanske inte förstår att 

det i vissa lägen kan vara bättre att ta till en vit lögn eftersom sanningen kanske kan såra 

människor. Om barnet leker tillsammans med ett annat jämnårigt barn är det på hans eller 

                                                 
13 Gillberg, C (1999) 
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hennes villkor. Barnet uppfattas som tillfredsställt med sitt eget sällskap och kan snarare 

framställas som självcentrerat snarare än egocentrisk.14 

 
2.2.2 Kommunikationsförmåga och språkförståelse 
Enligt Eira Jansson – Verkasalo finns det en markant skillnad mellan barn med Asperger 

syndrom och barn med autism när det gäller språket. Till skillnad från barn med autism har 

barn med diagnosen AS ofta ett välutvecklat språk. Ändå visar forskning att nästan femtio 

procent av barnen är sena i språkutvecklingen, men att de vid femårsålder kan tala flytande. 

Trots denna språkkunskap upplevs de som annorlunda på grund av att de har svårt att klara av 

ett vanligt samtal. Barnets uttal och grammatik är ofta korrekt. De uppfattas därför som 

pedantiska och drar sig inte för att tillrättavisa personer ifall de inte talar korrekt.15 Steindal 

framhåller att barn med Asperger syndrom däremot har svårigheter när det gäller 

pragmatiken, hur språket används i sociala sammanhang. De vet inte vilket språk de ska 

använda när de samtalar.  De har flera avvikelser och ett samtal kan inledas på irrelevanta sätt 

som: ”Har du en motorgräsklippare?” Barnet kan sedan hålla ett långt samtal om 

gräsklipparens alla delar, utan att observera att du inte är intresserad av den informationen. 

Förutom pragmatiken har barnet semantiska svårigheter. De har svårt att förstå att ord och 

meningar i olika sammanhang kan ha olika betydelse. För att förstå ord och uttryck krävs det 

en kunskap om omvärlden, använder personerna sedan kunskapen i rätt sammanhang 

beroende på var de befinner sig, händelser, vem de samtalar med etcetera uppstår inga 

problem. Steindal menar att problemet för barn Asperger syndrom är att de tolkar mångtydiga, 

metaforiska och bildlika ord och uttryck bokstavligt. Ett exempel är när en person säger ”ska 

vi hoppa över kaffet?” Detta kan de uppfatta som om de ska hoppa över kaffekoppen fram 

och tillbaks. Flera tester som gjorts visar att barn inom autismspektrumet klarar visuospatiala 

färdigheter som inte innehåller språk, det vill säga att lägga pussel, para ihop former med 

mera, bättre än de som innehåller språk.16 

Gällande den icke-verbala kommunikationen har alla barn med Asperger syndrom ett problem 

inom detta område. Trots att både DSM-IV och ICD-10 menar att språkutvecklingen ska vara 

förhållandevis normal för att diagnosen Asperger ska kunna ställas är många forskare eniga 

om att problemet inom detta område i stort sett är generellt för alla med Asperger syndrom. 

Forskarna menar att språkproblemen ingår i kärnproblematiken för syndromet. Med den icke-
                                                 
14 Gillberg, C (1997), (1999), Attwood, T, (2000), Wing, L, (1998) 
15 Eira Jansson-Verkasalo (2003) Auditory event-related potentials as indices of language impairment in 
children born preterm and with Asperger syndrome. Oulu: Oulu University Press. 
16 Steindal, K, (1997) s. 18 
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verbala svårigheten märks en dåligt utvecklad ansiktsmimik, att kunna framföra budskap 

genom olika ansiktsutryck. De har svårt att göra avståndsbedömningar när de är i social 

interaktion med andra personer. De uttrycker sig nästan aldrig med gester eller miner utan kan 

uppfattas som väldigt stereotypa i sitt sätt att visa känslor eller uttryck. Även när det gäller 

den verbala kommunikationen kan de uppfattas som stereotypa, till exempel att deras röst 

aldrig ändrar tonläget. När de samtalar med en person kan detta bli väldigt påfrestande för den 

personen som inte har syndromet beroende på Aspergerpersonens dåliga avståndsbedömning, 

de kan stå alldeles för nära under samtalet. Detta uppfattar dock inte personen med AS. 

Han/hon kan även vara vända åt helt fel håll eller stå väldigt långt ifrån när de konverserar 

och den tilltalade kanske inte förstår då om han/hon ska ge ett svar eller om AS-personen bara 

pratar med sig själv.17   

 

2.2.3 Motorik 
De forskare och författare vi bygger vår studie på framhåller samtliga att barn med Asperger 

syndrom ofta uppfattas som långsamma, klumpiga och fumliga med dåligt samordnade 

rörelser. Ett tidigt tecken på motoriska svårigheter är att en del barn med AS lär sig gå sent. 

Sedan under barndomen kan barnet ha svårigheter när det till exempel gäller att knyta skorna, 

fånga en boll med mera. När det gäller barnets rörelser som gång- och löpstil kan den 

uppfattas som dåligt koordinerad. Barnets gång ser ofta otymplig ut på grund av att de övre 

och de undre kroppsdelarna inte rör sig i takt, benen kan gå utan att armarna följer med. 

Barnet har ofta inte förmågan att kunna fånga och kasta en boll, bollsinnet verkar drabbat. De 

har svårigheter att hitta rätt timing när de ska fånga bollen. Undersökningar har visat att 

barnet inte tittar åt det hållet som de ska kasta bollen åt, vilket kan vara en anledning till att 

barnet misslyckas.18 Ett annat sinne som är drabbat är balanssinnet. Barnet har svårt att stå på 

ett ben till exempel. Dessa två motoriska svårigheter kan utgöra problem när det gäller att 

delta i skolidrotten och olika skolgårdsaktiviteter. Wings undersökning visar att 90 % av 

barnen med AS hade svårigheter att delta i olika rörelselekar.19 Några andra drag som 

utmärker den motoriska svårigheten är fingerfärdighetssvårigheter, såsom att äta med bestick, 

handstilen är ofta dålig och man kan urskilja en slapphet i lederna. Barn med Asperger 

syndrom har även svårt för att hålla rytmer och takter. Att imitera rörelser och synkronisera 

                                                 
17 Gillberg, C, (1997), Attwood, T, (2000), Stephan Ehlers & Christopher Gillberg (1994):Aspergers syndrom – 
en översikt. Stockholm: Riksföreningen Autism. 
18 Gillberg, C, (1997), (1999), Attwood, T, (2000), Wing, L, (1998) 
19 Lena Solders & Anna-Carin Öjteg (2001) Motorisk förmåga hos barn och ungdomar med Asperger syndrom 
och påverkan i vardagen – en kartläggning.Stockholm: Ombergs Tryck,  s.6 
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sina rörelser med andra personer är något som inte är utvecklat. Både fin- och grovmotoriken 

kan vara utsatt, men ofta är grovmotoriken utsatt medan finmotoriken kan vara extremt 

välutvecklad.20 

 

2.2.4 Rutiner 
Rutiner är något som personer med Asperger syndrom i tidig ålder känner ett behov av.  

Barnet kan ha olika vardagsritualer och rutiner som han/hon anser vara viktiga. Om de blir 

störda kan barnet komma ur den planerade rytmen. Utan rutiner kan kaos och osäkerhet 

utbryta, barnet kan tycka att nya oplanerade händelser är outhärdliga. För barn med AS gör 

rutiner livet förutsägbart och skapar ordning. Barnet vill veta hur hans/hennes dag ska se ut, 

helst innan dagen börjat.21 Rutiner är ett sätt att försöka utesluta förändringar. Forskning visar 

att rutinerna blir mer dominerande och utförligare när en förändring inom personens närmaste 

relationskrets inträffat, som medfört att personen tvingats att anpassa sig till de nya 

förhållandena. Nya krav ställs som stör rutinerna och kan framkalla ångest och oro. 

Vanligaste reaktionen på ångest är att barnet utvecklar en ritual eller rutin, till exempel en 

magisk fras som simsalabim, eller att utföra en skrockfylld handling.22  Barnets rutiner ses till 

en början som en övergång, men till skillnad från ”normala” barn ökar behovet av rutiner med 

barnets ålder. Enligt Waclaw, Aldenrud och Ilstedt har nästan alla personer med diagnosen 

AS levt sitt liv efter ett speciellt mönster, detta är något som kan göra dem väldigt sårbara. Ett 

exempel på det är att många barn och ungdomar har svårigheter när det gäller maten, barnet 

kan begränsa sig till att äta en speciell mat som till exempel bara vit mat, såsom filmjölk, 

potatismos med mera. En del barn kan bara äta om det är rätt färger på dukningen. 23 

Gillberg skriver också om att den personliga hygienen är ofta eftersatt hos tonåringar med AS. 

Ungefär tre fjärdedelar har svårigheter med att sköta sin personliga hygien. Svaren på varför 

de gör det är blandade, en del personer säger att tvålen luktar illa medan andra inte tycker om 

att duscha.  De kan ha problem med tandborstningen och klippning av naglar, detta på grund 

av att personer med AS ofta har perceptionsstörningar som gör att tandborstningen kan kännas 

som något väldigt obehagligt och även göra ont på dem. Ovanstående problem kan få en 

snabb förändring och sedan ingå i personens vardagsrutin. Det bör även understrykas att en 

                                                 
20 Attwood, T, (2000) s.126-127 
21 Ehlers, S, Gillberg, C, (1994) s. 13, Gunilla Brattberg (2000):Guide i helvetet. Personlig ordbok om livet med 
Aspergers syndrom. Stockholm, Värkstaden,  s.130   
22 Attwood, T, (2000) s. 117-118 
23 Wanda Waclaw & Ulla Aldenrud, & Stefan Ilstedt. (1999) Barn med autism och Asperger 
syndrom. Praktiska erfarenheter från vardagsarbetet. Linköping: Förlaget Futurum., s.53-55 
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del ungdomar med AS är otroligt noggranna med sin personliga hygien och inte har några 

perceptionstörningar när det gäller, vatten, lukt etcetera.24 

 
2.2.5 Begränsade/monomana intressen  
Vi har tidigare rört vid ett mycket intressant ämne rörande personer med AS, deras 

dominerande specialintresse. Detta är något som bland annat Gillberg och Ehlers beskriver. 

De menar att barn med AS i tidig skolålder kan verka helt ointresserade av läxor och arbeten i 

skolan. Eleverna kan därför anses som avvikande av skolpersonalen. Detta beror på att de 

redan hunnit utveckla ett eller flera specialintressen, denna avskilda sysselsättning dominerar 

helt personens tillvaro och samtal. Intresset är ofta inriktat på att samla objekt och/eller 

information, det kan handla om vad som helst.  Barnet kan ha ett tvångsmässigt behov när det 

gäller sitt engagemang för intresset. Ofta förutsätter barnet att andra människor har lika starkt 

intresse som de själva, vilket medför att samtalet tenderar att enbart handla om 

specialintresset. Intresset kan även bestå av att kunna spela och komponera musik eller att ha 

en konstnärlig förmåga att kunna se en bild, sedan rita av den skalenlig utifrån tavlans storlek 

och även gör en rekonstruktion av bilden ur olika synvinklar. Personen kan ha ett fotografiskt 

minne (för ytterligare intresse hänvisar vi till filmerna Rain Man och Good Will Hunting). Det 

händer att personer med AS skiftar specialintresse, men de lägger ned samma viljekraft i det 

nya ämnet som förut.25  

 

2.3 Skolan och lärarna 
Nedan kommer vi dels utifrån läroplanen lyfta skolans ansvar, vi kommer också att ta upp 

vilka svårigheter som elever med Asperger syndrom kan ha och vad de behöver få extra hjälp 

med när de börjar skolan, men även under senare skoltid. Avsnittet kommer också att 

behandla undervisningen och kontakten med barnets föräldrar.  

 

2.3.1 Läroplan (Lpo94) 
I läroplanen (Lpo94) kan man läsa att skolans uppdrag är att främja lärande där individen 

stimuleras att inhämta kunskaper. Den tar även upp kontakten med hemmet som en viktig del 

för att kunna utveckla eleverna till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

Läraren ska ha kontinuerlig kontakt med hemmet och informera om skolsituationen, samtidigt 

som läraren håller sig informerad om elevens personliga situation. Vidare tar läroplanen upp 

                                                 
24 Gillberg, C, (1997) s. 60-61 
25 Gillberg, C, (1997), Ehlers, S, Gillberg, C, (1994), Attwood, T, (2000), Wing, L, (1998), Thimon, A-C, (2000) 
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att undervisningen ska anpassas till elevernas förutsättningar och behov. Den tar upp att 

målen kan uppnås på olika sätt och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att uppnå målen. All personal på skolan skall uppmärksamma och 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Riktlinjer för lärare är att utgå från varje elevs behov, 

förutsättning, erfarenheter och tänkande. Läraren ska även samarbeta med andra lärare för att 

uppnå utbildningsmålen. Rektorn har det övergripande ansvaret för att skolan uppfyller de 

krav som ställs. Det som berör vårt arbete och som fokus ligger på är följande: 26 

 

• undervisningen och elevvårdverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda 

stöd och den hjälp de behöver. 

• kontakt upprätträttas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter 

för eleven i skolan. 

• resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 

utveckling som lärare gör. 

 

2.3.2 Inlärningsförmåga 

Enligt Gillberg klarar ungefär hälften av barnen med diagnosen AS skolgången utan några 

större problem om skolan har en hög toleransnivå med barnen som kan uppfattas som 

avvikande. 27 Ungefär var tredje elev inom autismspektrumet har inlärningssvårigheter, men 

de andra två tredjedelarna kan ha en väldigt hög inlärningsförmåga. De med Asperger 

syndrom förstår den teoretiska kunskapen som läraren förmedlar, men ser inte meningen med 

att använda den praktisk och därför ignorerar de kunskapen.28 Det är viktigt att läraren 

medvetandegör att kunskapen är av stor vikt för deras framtida betyg, samt att de verkligen 

har nytta av alla ämnen i det vardagliga livet.  

Annat som kan påverka inlärningen är att barnet kan ha dyslexi, dyskalkyli eller hyperlexi. 

Med dyslexi menas en nedsättande läs- och skrivförståelse, svårigheter inom matematiken och 

där kan barnet uppvisa svårigheter med att räkna, dyskalkyli. En annan svårighet är att barnet 

kan ha hyperlexi vilket innebär att barnets läsförmåga är mer utvecklad än andra barn i samma 

ålder. Den visar sig genom att barnet läser mekaniskt och ofta högt, det innebär att barnet kan 

ha svårigheter att läsa tyst och förstå vad han/hon läser.29 Barn med AS har speciella 

svårigheter med att lösa uppgifter som kräver förmåga att leva sig in i och förutse andra 
                                                 
26 Utbildningsdepartementet (1994) Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. 
27 Gillberg, C, (1997) s. 82 
28 Wing, L, (1998), Thimon, A-C, (2000) 
29 Gillberg, C, (1997) s. 82-83 
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människors tankar och känslor. Tidigare har vi påvisat problemet i Wings ”theory of Mind”. 

Förmågan att utföra flera uppgifter samtidigt och att kunna hitta strategier för hur uppgiften 

ska lösas kan vara mycket begränsad, simultankapaciteten är inte fullt utvecklad. Det är 

främst under den tidigare skolåldern som svårigheterna blir mer synliga.30 

 

2.3.3 Behov av struktur och rutin 
Thimon menar att behovet av struktur och ordning är något som läraren måste ta hänsyn till 

när de arbetar med barn och ungdomar med Asperger syndrom. Att de hjälper eleven att 

strukturera sin dag. Genom planering kan läraren förebygga förändringar och eleven vet vilka 

förväntningar läraren har på vad hon/han ska arbeta med. För elever med AS är det viktigt att 

de i förväg vet:31 

 

• när de ska göra något 

• vad de ska göra  

• med vem 

• hur länge 

• vad de ska göra sedan 

 

Thimon menar att genom att läraren i god tid ger svar på olika situationer undviker man dem 

som annars kan upplevas som stressmoment, överraskningar etcetera. Hon menar att läraren 

tillsammans med eleven kan göra ett dag- eller veckoschema, som gör att eleven i ett tidigt 

skede kan se vad som ska hända härnäst. Bestämda tider skapar den ordning som eleven 

behöver. Schemat kan även göras med hjälp av olika färger där elev har ett eget skåp med 

olika hyllor med olika färger. När eleven ser vilken färg på schemat det är så hämtar han/hon 

de arbetsböcker som ligger i facket för den aktuella färgen och börjar då att arbeta med de 

arbetsuppgifter som är inlagda. Läraren förbereder och underlättar då för eleven genom att 

läraren lagt ut arbetsuppgifterna i hyllan. När eleven hämtar sina böcker finns 

arbetsuppgifterna redan där, till exempel i form av en stencil eller annat, och eleven behöver 

då inte koncentrera sig på något mer moment än att just hämta böckerna och börja arbeta med 

uppgiftsstencilen. Planeringen som läraren i samspel med eleven gör måste ändå vara 

kontrollerad av läraren. Detta på grund av att läraren i förväg måste veta hur lång tid 

aktiviteten tar, vilket material som behövs och vilken lärare som har ansvaret för eleven (ofta 
                                                 
30 Ehlers, S, Gillberg ,C (1994) s.22-23 
31 Thimon, A-C, (2000) s.90 
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byter elever på högstadiet lärare när det byter ämne). Förutom att eleven får en skriftlig 

beskrivning av hur dagen ser ut behöver eleven även en muntlig redogörelse som tydliggör 

dagens struktur, även repetition av strukturen är mycket viktigt i arbetet med elever med 

diagnosen AS.32  

Steindal menar att det finns många exempel på hur scheman kan se ut, men att det viktigaste 

är att eleven förstår och kan tyda schemat. Det kan även vara bra att läraren gör en planering 

för en längre tid, till exempel en månadsplanering. En del elever med AS har svårigheter med 

att läsa och då kan schemat bestå utav symboler eller enkla bilder istället för text. För att 

eleven ska veta till vilken lektion han/hon ska till kan även ett foto av läraren vara till stor 

hjälp. Det som är särskilt viktigt att tänka på när man lägger ett schema för barn med 

diagnosen AS är att de alltid är individuella, på grund av att de har olika förutsättningar, 

önskemål och behov. Enligt Steindal bör också elevens specialintresse ingå i schemat, om det 

inte är skadligt för eleven. Med skadligt menas om intresset är av den art att det kan skada 

eleven, antingen fysiskt eller psykiskt. Att barnet får tillgång till en dagbok där den skriver ner 

sitt schema, men även andra saker som berör barnet kan vara ett bra sätt att öka känslan av 

personlig kontroll och överblick. Sedan kan man utveckla användandet av dagboken till att 

skriva ner överenskommelser och/eller sociala träningsfärdigheter i den som till exempel ” 

Taxin hem, Kom ihåg att vänta på din tur i kön”.33  

Attwood framhåller även att miljön i skolan är viktigt för eleven. Barn med diagnosen AS 

tycker inte om stora miljöer. Öppna planlösningar och stora stökiga klassrum är direkt 

olämpliga. Eleverna behöver tysta, välorganiserade klassrum med en bra verbal atmosfär i där 

de blir uppmuntrade för alla de goda saker de gör. Attwood anser att negativ kritik är något 

som inte bör förekomma, då det förmodligen inte hjälper för att förbättra elevens beteende 

eller arbetsvillighet. Om stämningen mellan eleven och läraren fungerar, smittar detta av sig 

på resten av eleverna i klassen, en stödjande och hjälpsam lärare bidrar till att eleverna agerar 

på samma sätt. Om läraren är tvärtom, väldigt kritisk till barnet och nästan ger en tendens att 

vilja bli av med eleven bidrar då detta till att övriga elever agerar på samma kritiska sätt mot 

elever med diagnosen AS. 34 

 

 
 

                                                 
32 Thimon, A-C, (2000) s.90-92 
33 Steindahl, K, (1997) s.33-34 
34 Attwood, T, (2000) s. 202-203 
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2.3.4 Undervisning 
Undervisningens grundtanke måste vara att den ska leda till en fördelaktig utveckling för 

eleven. Arbetet måste vara riktat mot en positiv förändring. För de äldre barnen med 

diagnosen AS kan målet vara personlig utveckling och självständighet. Som lärare eller 

pedagog blir det lättare om man gör tydliga målsättningar med undervisningen. Thimon anser 

följande: 

 
Målsättningar hjälper också till att klargöra tankar och strategier i förhållande till 

pedagogikens olika delar. Vi måste vara på det klara med vad vi vill uppnå med vårt 

arbete och hur vägen dit ska se ut. Med väl definierade mål i sikte minimerar man 

stunder av tvekan. Att ställa upp mål blir en metod att arbeta efter.35 

 

Ett arbetssätt för barn inom autismspektrumet har utvecklats vid Division TEACCH vid 

University of North Carolina i USA. TEACCH står för Treatment and Education of Autistic 

and related Communication Handicapped Children. Det är viktigt att påpeka att Division 

TEACCH inte bara är utvecklat som en undervisningsmetod. Det är ett förhållningssätt och en 

strategi som bygger på 20 års erfarenhet av samarbete mellan lärare och föräldrar för att 

barnet ska uppnå maximal utveckling. TEACCH – pedagogiken arbetar med 

undervisningsmål med utgångspunkt i tre olika tidsperspektiv: 36 

 

1. Omedelbara syften 

2. Intermediära mål 

3. Långsiktiga förväntningar 

 

De omedelbara syftena måste vara klara, precisa och ha kort tidsaspekt. Som ett exempel för 

de äldre barnen kan målet vara att hitta till matsalen eller att ett motoriskt oroligt barn tränar 

på att sitta still lite längre stunder. Målbeskrivningarna måste vara uppnåbara och anpassade 

efter varje enskild individ. För läraren kan ett omedelbart syfte vara att försöka hitta elevens 

kunskapsnivå i ett eller flera ämnen. Efter det kan läraren anpassa undervisningen efter 

                                                 
35 Thimon, A-C, (2000) s.94, Terri Cooper – Swanson 20 ways to...Provide structure for children with learning 
and behavior problems, Robin H. Lock, Dept. Editor, Vol. 40, No 3, January 2005 
36 Eric Schopler & Robert Jay Reichler & Margaret D. Lansing (1993): Volym 2.Lära barn med autism. 
Strategier för föräldrar och professionella. Individualiserad bedömning och behandling av barn med autism och 
liknande utvecklingshandikapp. Stockholm: Natur och Kultur, Eric Schopler & Margaret D Lansing & Leslie 
Waters (1994) Volym 3. Undervisningsaktiviteter för barn med autism. Individualiserad bedömning och 
behandling av barn med autism och liknande utvecklingshandikapp. Av personal och föräldrar vi Division 
TEACCH. Stockholm: Natur och Kultur 
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elevens nivå, det kan röra sig om att materialet måste förtydligas, omstruktureras och/eller 

ändra omfattningen. De intermediära målen är färre och kräver en längre tid innan de uppnås. 

Syftet med den är att genom olika strategier föra eleven vidare i sin utveckling. Ett 

intermediärt mål för de äldre barnen kan vara att lära sig basfärdigheter som läsa och skriva. 

Om eleven har svårigheter att läsa kan pedagogen hitta vägen över specialintresset.  Genom 

att välja den vägen kan specialintresset tillslut omfatta andra ämnen, eleven arbetar tematiskt 

och tvärvetenskapligt. De långsiktiga förväntningarna ska inte vara för många till antalet och 

de ska vara allmänt hållna. Förväntningarna kan innehålla förhoppningar, tendenser eller 

visioner. De ska vara långsiktiga, det vill säga uppnås inom tre till fyra år. För de äldre barnen 

kan målet vara att klara grundskolan och fortsätta med gymnasiet. Den allra största 

förhoppningen för de flesta personerna med diagnosen AS är att kunna leva ett självständigt 

liv med eget boende och ett arbete.37 

Det finns flera olika metoder när det gäller att arbeta med barn med Asperger syndrom. 

TEACCH – gruppen har sina förslag på hur pedagogen kan arbeta.  

  

2.3.5 Föräldrakontakt 
Det finns två viktiga delar i ett barns liv, familjen och skolan. Ett samarbete mellan skolan 

och hemmet måste vara till nytta för barnets utveckling. Samarbetet kan t.ex. vara att eleven 

har en kontaktbok, där föräldrar och pedagoger skriver om barnets utveckling. Föräldrar ser 

kontaktboken som en unik berättelse om sitt barn och den är mycket värdefull för dem.38 

Enligt Hans Östman får skolan den bästa informationen om barnet från föräldrarna och det är 

viktigt att ett möta sker i god tid innan skolstarten. Föräldrarna får genom kontaktboken en 

möjlighet att ge tips och råd, de kan tala om vilka svårigheter barnet har, samt att de kan 

berätta vad barnet har för intressen. Första kontakten med hemmet är mycket viktigt för att 

eleven ska trivas. Föräldrarna ska få gå runt och titta på hur en vanlig skoldag ser ut och om 

de tror att skolan passar barnet eller inte. De bör också träffa rektor och övrig personal i 

skolledning. Detta är enligt Östman viktigt för att ett kontaktnät ska upprättas om det är något 

som berör skolledningen eller om något problem skulle inträffa. 39 Thimon betonar dock att 

det är föräldrarna som är experter på sina barn och att samarbetet därför alltid måste ske efter 

deras villkor. Deras kunskap måste pedagogerna ta tillvara på, särskilt när det gäller barnets 

                                                 
37 Thimon, A-C, (2000) s.94-97 
38 Filipsson, Thomas & Willner, Mats (2005): Erik, Kärleken till ett annorlunda barn. Norrköping: Skrivbyrån 
Norrköping AB, s. 20 
39 Hans Östman (2001): Hur skolan kan hjälpa elever med Asperger syndrom. Mina råd och tips. Stockholm: 
Riksföreningen Autism, s.6 
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situation i hemmet. Gemensamma mål och syften bör upprättas. Dessa överenskommelser bör 

sedan vara skriftligt dokumenterade. Planeringen ska sedan ske i samarbete mellan lärare, 

förälder och elev, för att undvika överraskningar. Elevens delaktighet beror på ålder och 

utvecklingsnivå. Thimon menar också att det bästa är om en bestämd person ansvarar för 

kontakten och samarbetet med föräldrarna. På grundskolan senare år är det en fördel om 

mentorn bär ansvaret. Mentorn bör ha eller skaffa sig kunskap om problematiken bakom 

Asperger syndrom. En av mentorns uppgifter är att fungera som en personlig vägledare som i 

samarbete med föräldrarna ska hjälpa eleven att lära och därmed utvecklas. En annan är att ha 

en helhetssyn på elevens skolsituation. Mentorn ska kunna förklara hur skolan tänker kring 

eleven, till exempel när det gäller undervisningen. Mentorskapets målsättning och mening är 

att framförallt eleven, tillsammans med föräldrarna, ska få tillfälle att: 40 

 

• samtala om sig själv och sin skolsituation 

• möjlighet att formulera synpunkter och frågor kring sina studier 

• utveckla en individuell studieplan tillsammans med lärare och föräldrar 

• regelbundet diskutera sina framgångar respektive motgångar kring skolgången m.m. 

 

Thimon rekommenderar även att studie- och utvecklingssamtal bör hållas minst ett par gånger 

per termin, där mentorn, eleven och föräldrarna träffas. Alla parter måste ha samlat på sig 

information för att samtalets syften ska uppnås. Pedagogen måste ta hänsyn till att en del 

elever inte vill att deras föräldrar ska delta, på grund av att de vill bli självständiga. Eftersom 

en del barn med diagnosen AS har svårigheter med att samtala kan det underlätta att skicka ett 

skriftligt brev hem till dem, där tilltänkta frågor finns och gör det möjligt för eleven och 

föräldrarna att komma väl förberedda. Enligt Thimon kan detta till och med leda till att eleven 

vill ge skriftliga svar, vilket kan bli tydligare svar än det muntliga. Det finns många olika sätt 

att planera ett utvecklingssamtal, men följande områden tycker Thimon bör ingå:41 

 

• Elevens intresse för skolarbete 

• Samverkan och samarbete 

• Ordning och ansvar 

• Problem 

 
                                                 
40 Thimon, A-C, (2000), s.70-72 
41 Ibid, s. 73-78 
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3. Metod  
I detta avsnitt kommer vi att dels redovisa hur vi har gått tillväga med den teoretiska 

bakgrunden till vår forskning. Vidare följer en beskrivning av hur vi gått tillväga och våra 

reflektioner över arbetsmetoden. 

 

3.1 Kvalitativ ansats 
Vår forskning är en kvalitativ studie, vilket innebär att fokus ligger på informantens 

upplevelser. Det är viktigt att vi sedan försöker beskriva hans/hennes upplevelser och 

erfarenheter så korrekt och fullständigt som möjligt. Den kvalitativa studien kännetecknas av 

en fysisk och social närhet Genom att forskaren möter informanten ansikte mot ansikte bildas 

en fysisk kontakt. Den sociala närhetens grund bygger på förtroende och samspel. Homle och 

Solvang Krohn understryker att situationer som bygger på närhet och förståelse skapar även 

särskilda förväntningar. Personerna i undersökningen skapar sig en speciell uppfattning om 

forskaren. Utifrån denna uppfattning försöker kanske informanten uppfylla de förväntningar 

som de tror att forskaren har på dem, istället för att ge den korrekta synen på situationen. 

Därför måste forskaren försöka få fram personens egentliga uppfattning, detta kan bäst uppnås 

genom att anta rollen som den intresserade lyssnaren.42  

För att på bästa sätt genomföra forskningen är det mycket viktigt att skaffa sig en 

förförståelse, att vara väl insatt i ämnet genom de tidigare erfarenheter man inhämtat på till 

exempel lärarutbildningen. Forskaren måste även vara medveten om vilka föreställningar som 

de kan ha. Det är omöjligt att frigöra sig från de föreställningar forskaren har, men han/hon 

måste hela tiden medvetandegöra dem och försöka förhålla sig kritiskt till dem.  

 

3.2 Kvalitativ intervju   
Det talas ofta om två olika typer av intervjuer, kvantitativa och kvalitativa intervjuer. Den 

första bygger på fasta frågor som alla intervjuade får besvara. Den andra är mycket friare 

utformad och frågorna varieras inom området som forskaren är intresserad av. Vi har valt att 

arbeta efter den andra intervjumodellen på grund av att den gör det möjligt för oss att förstå 

elevens/förälderns/lärarens attityder, förhållningssätt, målsättningar och planering. Den 

kvalitativa intervjuns styrka är att den liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal. 

Detta betyder att denna intervju är den form där forskaren minst styr samtalet. Det strävas mot 

                                                 
42Homle, Idar Magne & Solvang Krohn, Bernt (1997) Forskningsmetodik.Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur, s.90-94 
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att undersökningspersonerna ska få påverka samtalets utveckling. Forskaren ska dock se till 

att de frågeområden som undersöks även besvaras. 43 

 
3.3 Etik 
Ett examensarbete måste främst byggas på en respekt för de människor som vill delta. De 

människor som godkänner sitt deltagande får inte undanhållas någon information av något 

slag gällande undersökningens syfte, de måste själva ha fått ett tillfälle att ge sitt godkännande 

till sin egen medverkan och ska även när som helst kunna avbryta sin medverkan utan att det 

skapar några negativa följder för personen.44  

Kvale (1997) presenterar i sin bok: Den kvalitativa forskningsintervjun tre riktlinjer man kan 

ha i åtanke vid det etiska arbetet med människor i ett examensarbete: 

 

• Informerat samtycke  

• Tystnadsplikt och sekretess 

• Konsekvenser 

 

Informerat samtycke innebär att undersökningspersonen informeras om själva 

undersökningen, varför vi gör den, hur den genomförs och vart vi vill att den ska leda till, det 

vill säga vårt syfte med forskningen. Förhoppningsvis leder detta till att 

undersökningspersonen sedan ger sitt godkännande till att delta.  

Tystnadsplikten och sekretessen är väldigt viktig. Detta innebär att i den forskning vi 

redovisar i skriftlig data, får inte redovisa information som kan medföra att en 

undersökningsperson identifieras. I vår undersökning är alla namn fingerade och även andra 

uppgifter som kan identifiera personerna, är borttagna.  

Konsekvenserna som en forskning kan medföra för en undersökningsperson kan vara av både 

för- och nackdelar. Det är viktigt att informationen om själva undersökningen ges på ett 

sådant sätt att undersökningspersonen är väl medveten om vad det skulle innebära att vara 

delaktig i forskningen. Då kan han/hon ta ställning till alla konsekvenser samt fatta ett så 

korrekt beslut som möjligt gällande om han/hon vill delta i undersökningen eller inte. 45 

                                                 
43Johansson, Bo & Svedner, Per Olov ( 2001) Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, s.24 
44 Johansson, B, Svedner, P-O, (2001) 
45 Kvale, S, (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur 
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Genom att följa dessa forskningsetiska anvisningar visar man respekt för personerna som 

deltar i undersökningen, man ökar sitt förtroende inför dem och även motivationen hos dem 

som deltar.  

 

3.4 Urval 
Vi har valt att avgränsa vår forskning till att omfatta tretton individer, sju pojkar med 

diagnosen Asperger syndrom i åldern 12-15, fyra lärare och två föräldrar som har barn med 

AS. Det är ingen slump att vi enbart valt pojkar, eftersom flickor ytterst sällan har diagnosen 

AS. Vi har valt ungdomar som främsta informanter på grund av att vi först och främst vill få 

en uppfattning om hur de upplever sin skoldag. Sedan har vi frågat lärare om målsättning med 

undervisningen med mera. Slutligen har vi samtalat med föräldrar som har ungdomar med 

diagnosen AS om hur de uppfattar barnets skolgång och vad de tycker om den. I en kvalitativ 

studie använder man sig utav ett fåtal intervjuer, på grund av att det är ett tidskrävande sätt att 

inhämta information, men varje intervju kan ge mycket innehållsrikt material.  

 

Intervjuerna har gjorts med fyra kvinnor och nio män i åldrarna 13-56 år. Personerna skulle ha 

en personlig eller yrkesmässig koppling till området. Urvalet skedde genom privata kontakter 

med skolor och ungdomar som vi visste hade en professionell relation till personer med 

diagnosen Asperger syndrom. För att få föräldrarnas samtycke till att använda deras barn i vår 

undersökning samtalade vi med respektive lärare på skolan, vartefter de skrev ett brev hem till 

föräldrarna där de presenterade vår studie och frågade om vi hade deras godkännande att 

samtala med deras barn gällande studien. Några föräldrar kände vi sedan tidigare och deras 

samtycke fick genom att fråga dem personligen. Vi fick godkännande av alla föräldrar, vilket 

har underlättat vårt arbete då vi kunnat koncentrera oss på samtalet utan att behöva känna 

någon stress av att hitta fler kontakter. Intervjuerna är genomförda i två mindre kommuner 

någonstans i mellersta Sverige. 

 

3.5 Intervjuhandledning 
I den kvalitativa intervjun används inte allmänna, strukturerade frågor, på grund av att 

intervjun därmed blir alltför styrd. Det vi vill få fram hos undersökningspersonerna är deras 

egna uppfattningar. Vi har formulerat de frågeområden om Asperger syndrom som vi vill 

undersöka i vad vi kallar vår intervjuhandledning (se bilaga 5). Handledningen måste man 

inte följa i ordningsföljd, men det är viktigt att intervjun behandlar de områden som finns i 

handledningen. Under intervjun kommer det säkerligen att dyka upp andra idéer eller 



21

uppfattningar, som antingen ersätter eller fördjupar de punkter som finns i vår handledning. 

Detta är något som vi måste ta hänsyn till under intervjutillfället.  

 
3.6 Genomförande 

För att intervjuerna skulle utföras på bästa tänkbara sätt var vi noga med att de skedde i en 

öppen och tillåtande miljö som informanterna kände sig trygga i, såsom skolor och hem. I 

skolan hade vi tillgång till ett avskilt rum där vi kunde samtala i lugn och ro. Vi var aldrig 

båda två på samma intervju på grund av att vi tror att intervjupersonen kan ha känt sig 

hämmad av att samtala med två personer. Innan intervjun började redogjorde vi för 

informanterna än en gång syftet med vår studie, vi var även noga med att poängtera att 

samtalet var frivilligt. En del intervjuer blev mer strukturerade än vad som var tänkt. Innan 

samtalet avslutades gick vi igenom vad som sagts och personen fick ytterliggare en chans att 

komplettera med något som vi missat. Intervjuerna är inspelade på kassettband och videoband 

och de tog mellan 40 – 60 min att genomföra. Anledningen till att intervjuerna är genomförda 

med både kassettband och videoband är att vi inte hade tillgång till två stycken 

kassettbandspelare och därför använde vi oss även av en videokamera. Vi frågade 

informanterna om det gick bra att vi videofilmade och påpekade att det endast var ljudet vi 

ville få på bandet och därför riktade vi även kameran emot oss själva vid intervjutillfället.   

 

3.7 Transkription 

Intervjuer är inspelade på kassettband och videoband, men vi har bara gjort en fullständig 

transkribering på två utav de tretton samtalen, på grund av att tiden inte skulle ha räckt till. Vi 

har sedan transkriberat delar av de övriga elva intervjuerna som vi funnit intressant för vår 

studie. 

 

3.8 Bearbetning av data 
Vi har bearbetat den data vi har fått fram genom information från litteratur och de intervjuer 

vi genomfört. Utifrån den ihopsamlade data har vi sammanställt tre huvudrubriker som har 

baserats på studiens frågeställningar. De rubriker som vi kom fram till är:  

 

• Hur elever upplever sin skoldag 

• Resurser och stöd som krävs enligt lärare och föräldrar 

• Lärarnas målsättning med undervisningen 
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Utifrån dessa rubriker har vi sedan valt att använde en metod som Kvale46 kallar för 

meningskoncentrering, på grund av att vi vill få en tydligare struktur på vår resultatdel. Efter 

att vi gått igenom intervjuerna skrev vi ut de delar som vi ansåg ge svar på våra 

frågeställningar. Med huvudrubrikerna som utgångspunkt har vi formulerat underrubriker till 

alla tre teman. Underrubrikerna är följande:  

 

Skolstart 

Undervisning 

Klassrumsmiljö 

Rutin och struktur 

Raster 

Idrott 

Integrering 

Fritid och hem 

Föräldrakontakt 

Hjälpmedel 

Lärare/specialpedagog 

Framtid 

 

3.9 Metoddiskussion 
Vi tycker att de data vi har fått fram genom de metoder vi har använt har varit lyckade. Vi 

tyckte även att det var bra att vi inte var båda två på intervjutillfällena då vi ansåg att det 

kunde missgynna informanten. Vi tycker att den kvalitativa forskningsmetoden har varit ett 

bra sätt att arbeta med och vi anser vi har fått de åsikter som informanterna hade om hur 

skolsituationen är och hur den kan förbättras för en elev med diagnosen AS.  

 

4. Analys 
Vi har valt att presentera vår analys utifrån nämnda huvudrubriker. Under dessa rubriker har 

vi sedan använt de underrubriker som vi speciellt varit intresserade av att undersöka. 

Analysen av svaren presenteras i löpande text, men citat är markerade genom indrag och 

kursiverad stil. För att underlätta för läsaren avslutas varje analys av underrubrik med en kort 

sammanfattning i punktform.  

                                                 
46 Kvale, S (1997) 
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4.1 Hur upplever ungdomar med Asperger syndrom sin skoldag? 
De elever vi har intervjuat ger flera beskrivningar av hur deras skoldag ser ut, detta beroende 

på att de vi intervjuat går i olika skolor med olika arbetssätt. Vi har informanter både från 

särskolor och kommunala skolor. De elever som går på kommunal skola går i olika 

klassammansättningar. En elev är integrerad i en ”vanlig” klass medan fem andra elever går i 

en klass för elever i behov av särskilt stöd. Klassen är alltså en integrerad enhet på den 

kommunala skolan. 

 

4.1.1 Skolstart 
Många elevers första kontakt med skolan sker i god tid innan skolstarten. De besöker skolan 

med sina föräldrar. Det är oftast då en kontakt mellan skolan och hemmet upprättas. 

Anledningen till det är att rektorer, mentorer, assistenter etcetera, vill skapa en god 

personkemi för alla som arbetar kring barnets utveckling. Besöket är även viktigt för de barn 

som ska börja skolan. Eleverna vi intervjuade upplevde detta besök som något positivt.  

 
Jag fick komma hit en stund innan jag typ, skulle börja skolan. Det kändes bra, att 

jag fick komma hit och titta lite innan. Jag tyckte skolan verkade väldigt stor, men nu 

känns det bra.    (elev 1) 

 
Jag började ju här i höstas och jag och mamma var här. Jag kommer inte ihåg så 

mycket om hur skolan var då, men det var ändå bra att få hälsa på, innan. Jag tror 

det i alla fall.     (elev 3) 

       

Lärarna/specialpedagogerna vi samtalat med påpekar att skolan kan underlätta den nya miljön 

för eleven genom att ge eleven en karta över skolans lokaler. På en skola delades kartor ut till 

eleverna innan de började skolan, och eleverna fick besöka varje lokal som de ville besöka, 

såsom hemklassrummet, matsalen, gymnastiksalen, datasalen med mera. I de övriga skolorna 

sattes det endast upp enkla ritningar på väggarna, för att eleven ska kunna lokalisera sig. En 

pedagog påpekar att även om eleven inte kommer ihåg hur han/hon ska kunna hitta till sin sal, 

finns det alltid en klass där som ser till att alla kommer på plats, alla elever hjälper varandra 

att hitta rätt. De flesta eleverna sa att det är viktigt att en vuxen person utanför hemmet följer 

med på första besöket på elevens nya skola.  

 

Enligt en av specialpedagogerna är det viktigt att eleven har förtroende för en vuxen person 

när skolan startar. Eleven behöver en vuxen person som han/hon kan känna sig trygg hos i sin 
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skolvardag. De ungdomar som deltagit i undersökningen menar att de hade samma 

förväntningar inför skolstarten som alla andra barn har. En del var förväntansfulla, att få lära 

sig räkna och skriva, medan andra var oroliga för hur det skulle gå, en del tyckte att det inte 

skulle bli något speciellt. Det som alla var överens om är att skolstarten (i vår studies fall inför 

årskurs 7) är en viktig händelse för dem som bör hanteras på ett bra sätt. Om starten på skolan 

är positiv tycker eleven att det är roligt och enligt informanterna är det mycket roligare att gå 

till något man ser som positivt än något som är mindre roligt.   

 

Sammanfattning skolstarten: 

• Att eleven få besöka skolan i god tid innan 

• Tillfälle att upprätta god kontakt med hemmet 

• Karta över skolan 

• Tidigare personal kan följa med, trygghet för eleven och information till personal 

• Att ungdomar med AS, ofta har samma förväntningar som ”normala” barn. 

 

4.1.2 Undervisning 
Eleverna som vi intervjuade har många tankar om hur de skulle vilja att undervisningen borde 

vara utformad. Många av barnen skulle gärna se mycket mera datorer i klassrummet och i 

undervisningen. De skulle gärna vilja få använda tv-spel i undervisningen och de argument de 

hade var att om man till exempel arbetade med andra världskriget skulle de kunna få spela 

spel om det. 

 
Jag är ju intresserad av datorer, de andra med och jag tycker att vi skulle kunna 

arbeta mer med datorer i skolan. Vi borde ju typ kunna lära oss genom att spela ett 

spel och samtidigt läsa om det ämne som spelet berör. Du vet, många spel är 

baserade på till exempel historiska händelser.   (elev 2) 

                                                   

Lärarna ansåg att det viktigaste med undervisningen var att den skulle vara anpassad till 

eleven, att eleven ska ha samma förutsättningar att kunna uppnå de mål och betyg som alla 

andra elever. Lärarna påpekar att det är av stor vikt att tänka på att det inte finns någon 

universell lösning på hur en undervisning för barn med Asperger syndrom ska vara. Fråga 

eleven och samtala med han/henne, varje individ är olik den andre och alla tycker olika. Det 

gäller att hitta nyckeln till varje elev och se till att undervisningen passar för honom/henne.  
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Ja, att jag ska anpassa min undervisning så att det hjälper honom att nå ett betyg, 

jag menar, han är ju en elev precis som alla andra så han har ju rätt till det.  
(lärare 2) 

           
Det som jag tycker är bra är att lärarna alltmer börjar lyssna på oss elever och våra 

önskemål när det gäller undervisningen,  på den förra skolan sket lärarna i det 

fullständigt, utan de pratade om alla mål som måste uppnås.  (elev 3) 

 

På en skola arbetar de med TEACCH – pedagogiken som utgångspunkt. Lärarna tycker att det 

är bra att ungdomarna ser helheten och inte bara läser ämnena. Därför har de lagt in 

socialträning och ADL-träning (alldaglig träning) på grund av att deras mål är att eleverna en 

dag ska kunna leva ett självständigt liv. Läraren och eleverna menar att man måste anpassa 

undervisningen till varje individ, se vad eleven behöver utveckla och lära. Samtidigt måste 

pedagogen tänka vad de kan göra för att underlätta för eleven. 

 

Undervisningen är baserad på den individuella utvecklingsplanen som varje elev fått vara med 

och påverka, tillsammans med lärare och föräldrar. De arbetar efter sin egen takt på grund av 

att alla har olika förutsättningar för lärande och det medför att de arbetar ofta självständigt. 

Eleverna har olika målsättningar, de kan även ändras utefter hur det går för eleven, antingen 

att målsättningen höjs eller sänks.  

 
Inför skolstarten så skrev jag, eleven, föräldrar och rektor ner en individuell plan för 

elevens skolgång. Den baseras på vilka förutsättningar eleven har. TEACCH- 

pedagogiken är grunden till planen, att se vad som kan utvecklas idag, om en vecka, 

om ett år och så vidare.   (lärare 1) 

                           

Hälften av eleverna tycker att undervisningen inte behandlar alla skolämnen. De tycker att det 

är alldeles för lite tid åt de estetiska ämnena och idrott. De har idrott en dag i veckan och bild 

finns inte med på deras schema. Lärarna anser att idrotten kompenseras genom att de elever 

som vill får gå på en promenad varje morgon. 

 
Jag tycker inte att vi har någon bild eller musik direkt.  (elev 3) 

  
Det är en elev som har musik, gitarrspelning, sedan får vi gå ner ibland och spela 

lite. Jag gillar trummor, det blir ett häftigt ljud, vet du. Men de har ju bytt 
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musiklärare nu och han är inte lika bra som den gamla, men den här har ju sån där 

utbildning.     (elev 4) 

     

Undervisningen utformas ofta genom att läraren ger en kort men tydlig information till hela 

klassen eller enskilt till eleven. Något som både elever och lärare tycker är viktigt är att även 

visuell information ges, till exempel att läraren skriver en lapp till eleven, som kan vara för 

högljudd vid datorn att: Arbeta med svenskan, uppgift 24, sida 26. Tänk på att arbeta tyst! 

Detta på grund av att det förstärker och tydliggör det som läraren har gått igenom, men även 

för att eleven ska kunna se vad läraren vill att de ska träna på. Eleverna anser att lappen 

hjälper dem att förstå hur de ska bete sig i den situationen.  

 
Min lärare burkar skriva små, vad vi kallar minneslappar när det gäller vad jag ska 

tänka på när jag ska jobba. Det hjälper mig att hålla koncentration och jag vet vad 

jag ska göra. Annars uppstår ofta problem, jag kan börja att prata med alla andra 

elever, vilket inte är så bra alltid.    (elev 5) 

 
Lapparna skriver jag för att underlätta för eleven, som annars lätt kan koncentrera 

sig på annat och störa de andra. Jag tycker att lapparna även kan underlätta mitt 

arbete då jag istället för att tjata på eleven visa, tydligt vad det var som han måste 

träna på.     (lärare 1) 

 

Undervisningen sker till stor del teoretiskt, att de läser och lär ur böcker, filmer med mera.  

Den undervisning som sker praktiskt är ofta inom ADL – området, att sköta trädgård, laga 

mat, att åka och handla etcetera. De flesta eleverna tycker att undervisningen är bra som den 

är, men att lärarna ibland skulle ha med mer praktiska moment i undervisningen. En elev som 

är intresserad av matte förstår inte varför läraren inte har matte utanför klassrummet oftare, 

men han påpekar att det har blivit bättre och roligare efter att han talade om vad han tyckte för 

läraren. 

 
Mycket är teoretiskt, men jag gillar praktiskt bäst, men teoretiskt lär man sig ju 

också mycket, kanske mer.    (elev 1) 

 
Ja, det är ju mycket teoretisk undervisning, det är ju så. Men vi hade hoppats att 

även i år få åka till Löfstad Slott men på grund av den geografiska placeringen vår 

skola har samt på grund av de ekonomiska förutsättningarna så funkar det tyvärr 

inte i år.     (lärare 2 ) 
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Sammanfattning undervisning: 

• Mer tekniska hjälpmedel i undervisningen 

• Anpassa undervisningen  efter elevens behov 

• Lyssna på elevens förslag 

• Social och ADL-träning 

• Behandla alla ämnen om önskemål finns 

• Undervisningen måste vara tydlig och strukturerad 

• Utför både teoretisk och praktisk lärande 

 

4.1.3 Klassrumsmiljö 

Klassrummen där eleverna arbetar ser olika ut, men det som är gemensamt är att alla har sin 

arbetsplats. Hos sex av sju elever är den avskärmad och fyra av de sju eleverna vill att 

arbetsplatsen ska vara ordnad på det sätt som den är. De tre andra kan tycka att det är för 

avskärmat och att de skulle vilja ha det lite annorlunda. Arbetsplatsen är avskärmad genom att 

det står ett bord i mitten och sedan finns det två bokhyllor som står på varsin sida av bordet. 

Den elev vars plats inte är avskärmad, har istället en fast bänkplats där han känner sig säker. 

Läraren menar att om denna elev skulle byta plats så som övriga klassen brukar göra, skulle 

han (eleven) bli väldigt orolig och inte riktigt veta hur han ska agera. Övriga elever i klassen 

byter bänkplatser efter några veckor men han har haft sin fasta bänk sedan starten i årskurs 7. 

 
Jag trivs bäst när det ser ut så här, då har jag bäst koll på mina saker. (elev 2) 

    
Jag har funderat flera gånger på varför jag tycker att det är bäst, när jag arbetar. 

Jag vet ju var jag har mina grejor, men jag kan ibland tycka att det kan kännas som 

ett fängelse eftersom vi sitter och tittar mot en jävla vägg.  (elev 3) 

 

Arbetsplatsens är en viktig del av elevernas skoldag. De är mycket noga med att platsen är 

deras och ingen annans och de sätter sin prägel på dess utseende.  Deras platser och personliga 

saker namnmärks för att förebygga konflikter som annars skulle kunna uppstå. 

 
Om någon rör min stol åker de på en smäll, det är min stol och den ska ingen annan 

kladda på. Det är rätt viktigt, bara dem är rena, inget jävla äckligt kladd på dem De 

här har ju tuggummin och så på undersidan eller hade det och så...  är ju mest 

känslig tror jag ,när det gäller det här med beröring, lukter och ljud och så. (elev 2) 
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En del elever är mer känsliga när det gäller att ha sin plats och sin stol En elev 

anser att det är mycket viktigt att det är fräscht vid hans plats, därför har vi valt att 

skriva namn på till exempel stolar, bord, böcker med mera.  (lärare 3) 

 

Även bemötningen är av betydelse för att eleverna skall känna sig tillfreds med sin 

arbetsplats. Tre av eleverna vill arbeta med ett mörkare ljus medan de andra fyra arbetar där 

det är ljust och gärna vid ett fönster. Sedan kan lampan ha betydelse för dem som vill arbeta i 

ljus. Två av de fyra arbetar inte om lampan inte har ett vitt ljus, på grund av att de uppfattar 

det gula sken som en del lampor har som irriterande. 

     
Jag tycker faktiskt att det är för ljust. Jag gillar mörker, jag kan tänka bättre då, att 

sitta och arbeta i.     (elev 6) 

    
Jag hatar min lampa vid bordet, jävla Ikea-lampa, du vet, det blir ett gult sken, inte 

vitt, jag vill ha vitt ljus. Det gula skenet ser ut som någon har pissat i min bok. 
(elev 2) 

      

De två elever som inte gillade det gula skenet tycker också att färgerna i klassrummet har 

betydelse. Det får inte vara för starka färger som till exempel gult och rött, utan de uppskattar 

kalla färger som vit och blått. Övriga elever anser inte att det har någon betydelse utan att 

lärarna får göra som de vill. 

 
Jag och … valde färgerna här när vi målade om. Jag ville ha ett vitt klassrum, 

snyggast så, med blå gardiner. Som du vet så gillar jag ju inte gult och rött. Fy fan 

för Spanien.     (elev 4) 

   

Det är asfult, jag bryr mig inte så mycket om inredningen eller färgerna, det får vem 

som helst sköta. De får ha det som de vill. Jag ska inte vara elak.  (elev 1) 

   

Det som alla elever har starka krav på är var de ska sitta i klassrummet. Ingen av eleverna vill 

sitta längst fram utan alla vill sitta längre bak, gärna längst bak. På den enhet där eleverna 

både har sina avskärmade platser och en öppen yta som liknar ett klassrum uppstod i början 

flera diskussioner om vilka som skulle sitta längst bak. Läraren hanterade det genom att låta 

eleverna som helst arbetade i mörker sitta längst bak. Läraren menade att då kunde de 

lamporna längst bak vara släckta medan lamporna närmast tavlan vara tända. 
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Jag vill gärna sitta längst bak. Det är bäst plats och jag kan se de andra, det som är 

lite roligt är att ….. han gillar ju inte heller ljus, men han sitter längst fram och vi 

kan ju inte ha båda lamporna släckta, så det är ju ett problem.  (elev 6) 

     

…efter ett tag märkte jag att en kille som satt fram också ville arbeta med ett dovare 

ljus, så därför byta jag så att de fick sitta bak.   (lärare 1) 

      

Två av de sju eleverna är känsliga för ljud och speciellt av gnisslande ljud som kan uppstå när 

läraren skriver på en blackboard. Därför uppskattar de att lärarna använder en whiteboard 

tavla och att de även där använder en neutral penna, helst svart eller blå.  

 
Det värsta jag visste när jag gick på mellanstadiet var när min lärare skrev på 

tavlan, det var ju en sån här du vet, svart tavla. … det gnisslade och jag kände som 

mina öron skulle sprängas.    (elev 7) 

      

Sammanfattning klassmiljö 

• Arbetsplatsens betydelse, oftast avskärmad 

• Namnmärk platser och personliga saker 

• Hänsyn till ljus, ljud och färger 

• Placering i klassrummet 

 

4.1.4 Rutin och struktur 
Både elever, lärare och föräldrar är överens om att eleverna behöver tydlig struktur och ha 

dagliga rutiner när det gäller bland annat undervisningen. Eleven måste veta när de ska arbeta, 

vad de ska arbeta med, hur länge de ska arbeta, med vem de ska arbeta med, vad de ska arbeta 

med sedan. Dessa saker måste eleven veta för att undervisningen etcetera ska fungera.  

 
… klarar inte av sin dag om jag inte hjälper honom att skriva upp vad han ska göra, 

annars glömmer han det. Han måste veta vad som förväntas av honom, annars går 

det inte.     (förälder 1) 

  

Arbetsplatsen är välstrukturerad hos sex av sju elever. Eleverna har ett dagligt schema som 

hänger vid deras arbetsplats, där de kan få svar på de frågor som de behöver veta. Även 

uppgifterna är strukturerade. En del lärare använder sig av nummerkoder vilket innebär att 

eleven har olika nummer i en hylla som betyder att när han/hon gjort klart uppgift ett så 
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påbörjar han/hon uppgift två. Exempelvis kan svenska boken ligga under nummer ett på 

vänster sida av bordet, vilket betyder att eleven ska börja med den. Sedan kan matteboken 

ligga under nummer två och så vidare. När eleven är klar med första uppgiften flyttar de 

boken till höger sida av bordet och ofta över en markerad linje vilket visar att uppgiften då är 

färdig. 

 
Struktur, tydlighet och förutseende är något man måste tänka på när man arbetar 

med eleverna. De måste kunna se starten och veta när de är i mål.  (lärare 3) 

      

Ungefär hälften av eleverna har som rutin att på morgonen innan de börjar undervisning gå en 

promenad tillsammans med sina lärare på ungefär 10–15 minuter. Eleverna anser att det 

hjälper dem att koncentrera sig på morgonlektionen som innan ofta var ett problem. Lärarna 

tror också att en morgonpromenad kan vara nyttigt, hälsosamt och få elever att vakna, 

eftersom de flesta åker taxi eller bil till skolan. 

 
Det är bra att vi får ta det lite lugnt och hinna vakna, innan vi börjar. (elev 4) 

     

Om en rutin inte skulle gå att genomföra på grund av att alla eleverna ska åka på en utflykt är 

de viktigt menar både lärare och elever att eleverna i god tid får reda på förändringen. Annars 

är det lätt att eleven känner oro på grund av att de inte tycker om plötsliga förändringar. 

Planering är något som eleverna anser mycket viktigt när det gäller att arbeta med barn med 

Asperger syndrom. Att rubba planeringen utan elevens vetskap innebär av allt att döma att 

förtroendet för läraren ifrågasätts, men om läraren i god tid talar om förändringen stärks 

snarare förtroendet för han eller henne. 

 
…att ha en planering är viktigt för då vet man ju vad man ska göra, skulle den 

ändras måste jag vet det en stund innan, annars blir det problem.  (elev 6) 

      

Sammanfattning rutiner och struktur:  

• Eleverna behöver tydlig struktur och ha dagliga rutiner 

• Arbetsplats och uppgifter ska vara strukturerade 

• Eleverna ska i god tid får reda på förändringar 

• Planering är något som eleverna anser mycket viktigt 
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4.1.5 Raster 
De flesta elever stannar inne på rasterna och spelar dator eller sitter i grupprummet, om 

läraren inte säger åt dem att gå ut. När de har rast utomhus brukar de ofta sitta på en bänk 

utanför dörren till sitt klassrum och prata om sina intressen, ofta handlar det om Xbox eller 

datorer. 
Jag brukar sitta med klasskompisarna och snacka spel, vi har en liten myshörna, 

men vi skulle vilja ha en soffa här uppe, men det finns ingen plats för det. Det ju 

bara plats för tre personer, de andra två för typ sitta på stolarna.  (elev 2) 

       

De vill helst att en lärare är med på deras raster, för de tror att konflikter med skolans övriga 

elever lätt kan uppstå. Lärarna tror att elevernas önskemål beror på deras svårigheter med 

socialt samspel i en kombination med att de saknar en förmåga att mentalisera. Detta kan leda 

till att de säger eller gör saker som irriterar eller sårar andra människor. Eleverna uppfattar sig 

själv som ärliga och anser att det är en positiv egenskap som inte bör leda till konflikter. 

 
Jag tycker att läraren ska vara med på våra uteraster, annars är det lätt att vi blir 

osams med andra elever.    (elev 5) 

    

På alla skolor som vi har befunnit oss på finns det en fritidsgård. Nästan inga elever med 

diagnosen AS går till fritidsgården på sina raster. Om de skulle göra det vill de att en vuxen 

ska följa med, på grund av dels ovanstående svårigheter men även för att de oftast bara är en 

elev som vill gå dit. Eleven som går dit menar att det är skönt att ha någon med sig, samtidigt 

menar han att går man dit själv framstår han som mer avvikande, eftersom i hans ögon är det 

normalt att hela tiden ha en vuxen vid sin sida. 

 

Sammanfattning raster: 

• Sitter helst inne 

• Samtalar om tekniska apparater 

• Vill att vuxen ska delta under rasterna, förhindrar konflikter 

• Går sällan till fritidsgården utan vuxet sällskap 
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4.1.6 Idrott 
Fem av sju elever tycker att idrotten är ett roligt ämne som de gärna vill ha mer av. De säger 

att de inte har tillräckligt med idrott och att de framför allt vill ha idrott med gymnastikläraren 

istället för sina hemklasslärare som hela klassen har idag.  

 
Jag älskar att idrotta, fast jag skulle vilja att vi hade en riktig gympalärare. (elev 3) 

       

När det gäller idrotten har två av eleverna höga krav på att de ska prestera bra resultat. Om 

eleverna inte presterar blir de lätt irriterade. Eleverna som har höga krav utför olika lagidrotter 

på sin fritid och det är något som lärarna tror kan påverka deras höga ambitioner.   

 
Jag vill vara bäst, jag vill prestera… springa snabbast, skjuta hårdast, hoppa längst. 

     (elev 5) 
Hälften av eleverna har svårigheter med fin- och/eller grovmotoriken vilket ofta kan medföra 

att idrott inte är elevens favoritämne. Men dessa elever tycker om idrotten och är väl 

medvetna om sina svårigheter. De säger att det kan uppstå problem i en del idrotter, men att 

det inte är något som ska stoppa dem för att utföra det som de tycker är roligt och gör dem 

glada.    

 
Jag är klumpig och så, men jag tycker att om jag inte rör på mig lär jag bli ännu 

klumpigare, idrott är ju kul.    (elev 7) 

     

Sammanfattning idrott: 

• Roligt ämne 

• En del elever har höga prestationskrav 

• Svårigheter med motoriken behöver inte betyda att eleven inte tycker om idrott 

 

4.1.7 Integrering 
En av eleverna är integrerade i den vanliga undervisningen, han ses som vilken elev som helst 

i klassen, enligt honom själv, assistenten och läraren. Den ända skillnaden är att han arbetar 

tillsammans med en assistent. Försök har gjorts med att sätta en annan elev bredvid honom, 

det fungerade bra men det bästa för eleven är enligt läraren att han har sin assistent bredvid 

sig.  
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Vi hade en tjej som frivilligt satte bredvid honom och hjälpte honom med uppgifterna 

och det funkade väl, men vi kände ändå att det bästa för honom är att han har sin 

assistent vid sin sida, det är då han jobbar bäst och man har bäst kontroll på honom.  

     (lärare 2) 

 

På en skola finns det en integrerad enhet bestående av fem killar. De arbetar med vanliga 

inlärningsmaterial och enda skillnaden är att deras dagar präglas av struktur och visuell 

förstärkning. Tre av dessa fem killar provar på att ha en del ämnen, såsom matte, idrott och 

musik med den klass som de tillhör. De upplever att det fungerar ganska bra och de är 

medvetna om skillnaderna, att de inte kan få lika mycket stöd och hjälp.  

 
Jag vet ju att det inte kommer att vara likt detta, typ som mycket folk i klassrummet, 

du måste alltid vara själv och man kan typ ju inte alltid be om hjälp, i ett och ett, 

men det har jag ju inte heller gjort här så.   (elev 4) 

  

Alla elever som inte går i klass, men som provar, tycker att det är bra att de får möjligheten att 

ha en del ämnen i storklass. Ingen av de grabbarna som går på enheten vill enbart gå i 

storklass utan att de tycker att det är bra som det är. 

 
Jag tycker att storklassen kan vara ett komplement till vår klass, jag kan gå dit 

ibland.     (elev 6) 

      

Till nästa höst ska alla sju eleverna få en möjlighet att prova på ett ämne i storklass, vilket alla 

ser fram emot. De som aldrig provat tidigare tycker att det ska bli spännande att delvis bli 

integrerad i klassen, på grund av att många kamrater i de klasserna frågar efter dem. Lärarna 

tycker att informationen till övrig personal på skolan, om diagnosen AS och hur enskilda 

elever utvecklas, är viktig för att eleven ska kunna integreras.  

 
De vill typ att jag ska börja i deras klass, de frågar, typ, ganska ofta när jag ska 

börja där. Det är härligt.    (elev 4) 

 
Det är viktigt att informationen når all personal innan eleven provar på 

undervisningen.     (lärare 3) 

       

Sammanfattning integrering: 

• Medvetna om skillnaderna 
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• De flesta eleverna vill prova att integreras 

• Information till skolan, lärarna och övrig personal 

 
4.1.8 Fritid och hem 

Eleverna i vår studie har väldigt skilda fritidsintressen. Detta beroende på vilket 

umgängeskrets de har och vilka svårigheter de har inom AS. Tre av eleverna måste ha en 

väldigt strukturerad fritid då de åker taxi hem och sedan alltid har fasta rutiner i hemmet. 

Deras fritid är väldigt strikt på det sätt att det följer fasta rutiner även i hemmet. De anser att 

de inte behöver ha någon umgängeskrets utan får det behovet tillgodosett i skolan.  

 
När jag kommer hem brukar jag göra en del saker som jag jämt gör, jag trivs med 

det, ibland träffar jag kompisar.    (elev  7) 

      

Tre elever har väldigt nära till skolan och går till skolan. De har en del vänner som de umgås 

med, men de sitter gärna vid en dator eller spelar tv-spel. I hemmet är det oftast de tekniska 

artefakterna som intresserar eleverna som till exempel att sitta vid en dator, spela olika sorters 

tv-spel eller att se på film. Dessa intressen för tekniska apparater är återkommande hos alla 

elevers fritidsintressen. 

 
Hemma brukar jag spela Xbox, typ 60%, sen de andra procenten är jag med morsan 

och farsan.     (elev 2) 

      

Två av elevernas fritid går till att idrotta och det är enligt dem själva bra eftersom då tränas 

både den sociala interaktionen samt deras egen kondition. Sporten är något som de är speciellt 

intresserade av och som genomsyrar hela deras vardag. Övriga elever har ett större intresse för 

inomhusaktiviteter än för att röra på sig utomhus. En kille åker varannan helg på läger som är 

arrangerat av Riksföreningen för autism. Där träffar han andra personer med diagnosen AS. 

På lägret umgås de och utför olika aktiviteter som de eventuellt behöver träna på. Det finns 

särskilda lägergårdar som de åker till, till exempel finns det en gård utanför Eskilstuna.  

 
Varannan helg åker jag med ett gäng som alla har Asperger och gör olika 

aktiviteter. Det är Riksföreningen för Autism som håller i lägrena, det brukar var 

roligt. Vi är lika många killar som tjejer.   (elev 4) 
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Sammanfattning fritid och hem: 

• Skilda fritidsaktiviteter 

• Tekniken dominerar på fritid och hem 

• En del ungdomar idrottar på sin fritid 

• En kille åker på läger varannan helg 

 

4.2 Vilka resurser och stöd krävs av skolan och lärarna enligt lärare och 
föräldrar? 

 

4.2.1 Lärare/specialpedagog 
Lärare och specialpedagoger är en självklar resurs som måste finnas till för eleverna. Tyvärr 

finns inte specialpedagogerna till hands för alla elever, på grund av olika anledningar som till 

exempel ekonomiska förutsättningar. När vi samtalat med eleverna om vad de tycker krävs av 

en lärare för att arbeta med dem, återkommer ord som fysiskt och psykiskt stark. De menar att 

det underlättar om personerna är psykiskt stark på grund av att de ibland säger saker som de 

egentligen inte menar. Det är en fördel menar eleverna om läraren är fysiskt starkt eftersom de 

ibland kan få utbrott som kan skada dem själva och andra runtomkring. Tålamod, förståelse 

och att lyssna på eleven är egenskaper som eleverna tycker att en lärare bör inneha.  

 
Jag tror inte att man behöver en massa kunskaper om ämnen och så utan att man 

kan förstå oss mer psykiskt. Och att man är psykiskt stark. I den här klassen, eller 

jag menar i en vanlig klass om läraren skulle säga typ, gör uppgifterna och där, 

säger han alltså, eleven, Okej, okej, måste jag, typ och går med på det till slut. Men 

här kan det ta totalstopp och det måste man alltså kunna klara. Det händer alltså, 

men det är inte klokt att läraren orkar, men hon är stark och klarar det. Det är 

konstigt.     (elev 5) 

 
Bara de fattar att allt man behöver säga till dem är att de är annorlunda och vad de 

har, de behöver inte läst i 20 000 år, typ. bara man är stark psykiskt och vet vad det 

handlar om.     (elev 1) 

     

Lärarna/specialpedagogerna anser att det är de som är resurserna och att deras främsta uppgift 

är att motivera, stötta och hjälpa eleven i sin utveckling för att kunna uppnå de uppsatta 

målen. Eleverna anser att läraren inte ska tjata för mycket på eleven eller ställa för höga krav, 

de menar att läraren då kommer att få konfliktsvårigheter med eleven. Två av tre lärare har 
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god kontakt med rektor när det gäller vilka resurser som pedagogen behöver. Den tredje 

läraren tycker inte att skolan och därmed rektorn lyssnar på de krav som de har för att eleven 

ska få en god kvalité på sin undervisning.  

 

Sammanfattning skolan och lärarna: 

• Lärare är resursen 

• Specialpedagog finns inte alltid tillhanda 

• Pedagogen bör vara psykiskt och fysiskt starka, enlig eleverna  

• Tålamod, förståelse och att lyssna på eleven bra egenskaper 

• Pedagogens främsta uppgift är att motivera, stötta och hjälpa eleven  

• Skolan och rektorns har ansvar gällande resurser 

 

4.2.2 Föräldrakontakt 
Alla föräldrarna till de elever som vi har intervjuat är väldigt engagerade i sina barns 

skolgång. Lärarna har berättat att de träffat på föräldrar som inte bryr sig om sina barn av 

olika anledningar. Utvecklingssamtal mellan skolan och hemmet sker minst två gånger per 

termin. Under samtalet är eleven, mentor, förälder, rektor, psykolog, övriga inblandade lärare 

närvarande. De lärare som har eleven i olika ämnen men som inte är närvarande vid mötet, får 

då den information som det gett vidarebefordrat till sig.  

 
Vi har ju utvecklingssamtal minst 2 gånger per termin, men lärarna ringer hem 

ibland och pratar med mina föräldrar vet jag.   (elev 2) 

    

Alla parter framhåller att kontakten och relationen mellan pedagogen och föräldrarna är 

närmare och förtroendet för pedagogen är allt som oftast väldigt stort, vilket skapar en bra 

relation, både mellan pedagogen och föräldrarna men också även mellan skolan och hemmet. 

Av de pedagoger vi intervjuat, möts föräldrarna och pedagogen upp i slutet på varje vecka. 

Den löpande informationen mellan pedagogen och föräldrarna sker nästan dagligen, antingen 

via telefon eller via ett hembesök. Det kan handla om hur det har gått för eleven under dagen 

eller veckan. Samtalet handlar om vad som varit bra och vad som varit mindre bra, om eleven 

uppnår de mål som är uppsatta för hans inlärning. De pedagoger vi har intervjuat har påpekat 

vikten av att bygga upp ett förtroende mellan barnet och dem själva, det underlättar i 

kontakten med föräldrarna.  
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Det är viktigt att man har en god kontakt med hemmet, det underlättar även för 

eleven i skolan. Har man inte föräldrarnas förtroende måste man försöka få det som 

lärare.     (lärare3) 

    

På en del skolor används dagboken som en kontakt mellan skolan och hemmet. Eleverna 

anser att det är ett bra sätt att kommunicera, föräldrarna får reda på hur det går i skolan och 

lärarna får reda på hur det fungerar hemma. Föräldrarna tycker att dagboken är ett bra sätt att 

se hur barnet har utvecklats under en tid. I boken skriver ofta läraren de framsteg som sker i 

skolan och om vad barnet har lärt sig. Föräldrarna skriver till skolan om vad de ser att barnet 

har lärt sig och vad de lär sig hemma. Dagboken anser föräldrarna vara en mycket viktigt del 

på grund av att de får en berättelse om sitt barn och deras framsteg i livet. 

 
Dagboken är en underbar berättelse om mitt barn och hans framsteg i världen. För 

mig har den en självklar plats i min vardag. Det är ett sätt för mig att kommunicera 

med lärarna och tvärtom.    (förälder 2) 

      
Dagboken är ju viktig, där skrivs ju om dagen och ifall det är något som har hänt, 

jag kan jämföra det med en länk typ som finns på nätet, fast att den nu ska fungera 

mellan skolan, alltså lärarna och mina föräldrar.   (elev 5) 

      

Lärarna uppmuntrar elevernas föräldrar att komma och vara med i den dagliga verksamheten 

om det finns möjligheter till det. Flera föräldrar har besökt barnens skola och deltagit i 

verksamheten. De har fått en positiv syn på hur skolan hanterar barnen, samtidigt som de 

själva får uppleva en dag i barnets skola. 
 

Först efter att jag varit delaktig i verksamheten förstår jag vilket jobb pedagogerna 

lägger ner för att mitt barn ska trivas i skolan.   (förälder 3) 
                    

Sammanfattning föräldrakontakt: 

• Engagerade föräldrar 

• God föräldrakontakt underlättar arbetet 

• Regelbunden kontakt med hemmet 

• Dagbokens betydelse 

• Bjud in föräldrarna till klassrummet 
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4.2.3 Hjälpmedel 
Användandet av datorer är allt tätare som ett hjälpmedel i undervisningen. Två killar har 

varsin dator som de måste ha på grund av att de har motoriska svårigheter när det gäller att 

skriva. De klarar att skriva i kortare stunder, men de blir snabbt trötta och humöret brukar 

svänga i kombination med tröttheten. Eleven som är integrerad i vanlig klass använder också 

en dator när han skriver för hans handstil går inte att utläsa, vare sig av honom själv eller av 

läraren. Tyvärr har han ingen dator tillhands på alla lektioner, men de löser det på bästa sätt 

efter de resurser de har att tillgå.  

 
Jag måste ha en dator, du vet, mina händer skakar rätt mycket så jag orkar inte 

skriva för hand.     (elev 6) 

      
Jag måste ha en dator till hands när jag skriver för jag kan inte ens utläsa min 

egen handstil haha, och det tror jag inte läraren kan heller. Men det är jävligt 

synd att jag inte får ha en laptop för jag vill ha det. Men jag har inte råd, inte 

skolan heller.     (elev 1) 

   

Lärarna är elevernas hjälpmedel för att utvecklas och eleverna är lärarnas hjälpmedel för att 

utvecklas i sin profession. Deras samspel är ett medel som ska bidra till att båda individerna 

får en positiv utveckling. Detta anser lärarna vara en mycket viktig tanke att ha med sig i sin 

yrkes- och personliga ryggsäck, att människor lär sig i samspel med andra människor. 

 
Det är eleverna som lär mig,, visst lär jag dem kunskap också, men samspelet mellan 

människor är det som gör att vi lär oss. Lärandet i sig är inte alltid det viktigaste, 

utan processen.     (lärare 1) 

   

Sammanfattning hjälpmedel: 

• Datorn som hjälpmedel 

• Lärare respektive elev som hjälpmedel för lärande 

 

4.3 Mål med undervisningen 
 
4.3.1 Skola och lärare 

När vi samtalat med lärare om vad deras mål med elevens undervisning och utveckling har de 

alla sagt en och samma sak, att elevens ska få möjligheten att studera vidare på gymnasium 



39

och därifrån ta sig vidare till högskola med mera. Undervisningen ska ge eleven den kunskap 

och de redskap som behövs för att läsa vidare. 

 
Min målsättning med eleverna är att varje elev ska få en möjlighet att söka sig till ett 

gymnasium och sedan till en högskola. Jag har många goda erfarenheter från det 

och genom att motivera eleven kan de nå dit.   (lärare 3) 

      

En annan målsättning som lärarna har är att med hjälp av den alldagliga träningen (ADL) och 

den sociala träningen ska eleven kunna klara sig genom livet olika situationer. Målet är att 

eleverna ska klara sig själva i hemmet och lära sig att umgås med människor. Målet med den 

sociala träningen är att individen ska förstå hur hon/han ska bete sig i olika situationer. De ska 

fungera i olika miljöer utan att stora problem ska uppstå. Lärarna arbetar också mycket med 

att stärka elevens självförtroende. Lärarna menar att de sociala svårigheter som barn med 

diagnosen AS ofta har måste tränas för att de ska klara dagens samhälle, där den sociala biten 

har en viktig del i det man gör. 

 
Det sociala samspelet mellan människor är otroligt viktigt för oss, eleverna måste få 

uppleva situationer som de kommer att ställas inför i livet. Här tränas dessa 

situationer och hur de kan hanteras.   (lärare 1) 

      

Sammanfattning skola och lärare: 

• Ge möjligheter för framtida studier 

• Stärka eleven, till exempel i sociala interaktioner med andra människor 

  

4.3.2 Tankar om framtiden 
Eleverna som vi samtalat med har många tankar om sin framtid. De vill studera på 

gymnasium och de flesta vill studera på en högskola. Många elever vill arbeta inom det 

tekniska området, en vill bli florist, en annan expertkommentator. När de talar om sin framtid, 

gör de det med glädje i rösten. Alla är entusiastiska och vill i detalj berätta om sina framtida 

planer.  

 
… ett brett intresse inom teknik. Men först typ ville jag typ bli helikopterpilot, typ 

flytta till USA och bli helikopterpilot, för de får köra lite olika helikoptrar. Ett annat 

intresse som jag skulle vilja jobba med är att skapa spel.  (elev 4)  
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En elev som i höst ska börja på ett gymnasium anpassat för ungdomar med diagnosen AS i 

höst tycker att det ska bli intressant att få läsa på gymnasium. Eleven berättade att han och 

hans lärare var på ett studiebesök på gymnasieskolan. Eleven sade att skolan verkade helt okej 

och det var ett extra plus att det skulle börja tjejer i klassen eftersom det bara finns killar i den 

klass han nu går i. Eleverna samtalar mycket om att klara sig genom livet. De vill arbeta med 

sina intressen och att de ska få ett självständigt liv. De vill inte vara det ”svarta fåret” i 

familjen, utan de vill visa att de klara av att leva som en ”vanlig” människa. En del elever har 

hört släkt och vänner till exempel säga till deras förälder om: ”hur kommer det att gå för Kalle 

när han blir stor?” eller ”Vart ska han hamna?”. 

 
Jag ska arbeta när jag blir äldre, klara mig själv och visa samhället att vi inte är så 

typ dumma som många tror. Ge oss några chanser innan ni dömer oss. (elev 1) 

      

Föräldrarnas tankar om sina barns framtid stämmer överens med de tankar som lärarna har. 

De vill främst att barnet ska utveckla den sociala biten och att de ska klara att ha ett 

självständigt liv, vilket de påpekar att varje förälder önskar sitt barn, vilket enligt dem innebär 

att de har en utbildning, ett jobb, ett hem och att de har en umgängeskrets. Föräldrarna tror 

deras barn har samma mål som dem. 

 
Jag vill att mitt barn ska må bra, såsom alla föräldrar vill när det gäller sina barn.  

Jag vill att de ska klara sig genom livet och få uppmuntran och stöttning som alla 

människor ibland behöver. De är inte mer avvikande än vad vi gör dem. (förälder 3) 

      

Sammanfattning tankar om framtid: 

• Många olika tankar om framtiden 

• De flesta vill studera på högskola 

• Vill leva ett självständigt liv 

• Föräldrarnas och lärarnas tankar om framtiden överensstämmer med barnets  

 

5. Sammanfattande analys 
Den litteratur (bl.a. Wing –98, Attwood –00, Gillberg –99) som vi läst stämmer väl överens 

med resultatet i vår studie. Litteraturen ger oss en bild av hur elevernas skolsituation ser ut, 

men vi tycker att den största förståelsen för hur lärare kan arbeta med ungdomar med 

diagnosen AS har vi fått från ungdomarna själva. Den valde litteraturen som vi presenterat 
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står till stor del för ett medicinskt perspektiv, vilket vi anser har gett vår studie en grund för att 

gå vidare till ett elev-, lärare- och föräldraperspektiv. Det medicinska perspektivet har gett oss 

en förståelse för vilka svårigheter ett barn med diagnosen AS kan ha, medan främst 

elevperspektivet gett oss kunskap om hur pedagoger kan underlätta skolsituationen för eleven. 

Genom att vi har med lärare- och föräldraperspektivet får vi en helhetsbild om hur det är att 

arbeta och ha ett barn med diagnosen AS. Pedagoger och föräldrar kan genom ett samspel 

med varandra få information om barnet som de annars skulle gå miste om, vilket stärks i läst 

litteratur. En del skolor arbetar efter TEACCH – pedagogiken som vi finner i litteraturen. Det 

som vi delvis saknar i litteraturen är barn som själva skriver om sina tankar om skolan. Det är 

oftast vuxna med diagnosen AS som skriver om när de gick i skolan. Det vore intressant att 

läsa barns tankar om hur de uppfattar sin skolsituation.   

 

Alla ungdomar som vi samtalat med är som vilka ungdomar som helst med tankar, känslor 

och behov. Skillnaden är att de behöver mer hjälp och stöd för att de ska trivas i skolan.  Vår 

studie visar bland annat på betydelsen av att lärarna ser varje person som en enskild individ, 

alla ungdomar med diagnosen AS har inte samma svårigheter. Det är annars lätt att lärarna 

tänker att eleven har diagnosen AS och då gäller detta arbetssättet. Vår studie belyser även 

betydelsen av att det finns ett samspel mellan lärare och elev för att skolsituationen skall 

fungera. 

 

Vår studie har också visat på att många elever, med eller utan diagnos, mår bra av att få välja 

om de vill inkluderas i klassrummet eller inte. Under intervjuerna med ungdomarna är det ett 

ämne som ständigt återkommit, att de i några ämnen vill pröva att gå med sina klasskamrater. 

En del av ungdomarna i vår undersökning tycker att de möts av ett motstånd från sina lärare, 

som tycker att eleverna inte skulle fungera i ”vanlig klass”. Detta kan tolkas som att  lärarna 

stänger dörren till den värld som eleverna anser att kanske skulle må bättre och utvecklas mer 

i.   

 

När det gäller dagens skola och dess undervisning har eleverna ett stort ansvar för sitt lärande. 

De får ofta söka kunskapen själva och de hittar metoder för hur man lär sig att lära. Oftast 

sker arbetet i grupp och bygger på att det sociala samspelet med övriga klasskamrater ska 

fungera. Elever med diagnosen AS får svårigheter att utföra dessa uppgifter på grund av sitt 

funktionshinder. Dessa elever måste, som såväl vår studie som tidigare forskning visat, ha en 

tydlig struktur och veta vad lärarna förväntar att de ska göra. På grund av svårigheter i den 
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sociala interaktionen som kan skapa problem i klassrummet ska läraren tänka på att en elev 

med diagnosen AS kan ha svårt med kollektiva instruktioner. Vår analys visar att läraren även 

bör ge eleven personlig handledning. Eleverna måste ha svar på flera frågor innan de börjar 

arbeta, vilket vi tycker att många lärare inte har med i sin undervisningsplanering. Det kan 

leda till att eleverna tappar kanske den viktigaste källan för att lära, nämligen motivationen. 

Det är mycket viktigt att motivera alla ungdomar att vilja lära sig, men särskilt vikigt när det 

gäller ungdomar med diagnosen AS. Finns inte motivationen, spelar det ingen roll vad du gör 

som pedagog.  

 

Klassrumsmiljön är något som eleverna har olika utformningskrav på.  En del elever vill att 

det ska vara ljust medan andra vill att det ska vara mörkt. Andra är känsliga för färger och vill 

att rummet ska vara målat i en speciell färg. Arbetsplatsen ska för en del elever vara väldigt 

strukturerad medan den för andra kan se ut hur som helst. För att tillgodose detta behövs en 

lyhörd lärare som lyssnar på elevernas åsikter och tillsammans med dem komma fram till en 

lösning som fungerar för alla parter. 

 

Vår studie visar också att kontakten mellan hemmet och skolan är oerhört viktig för elevens 

utveckling. Enligt de lärare vi intervjuat, underlättas deras arbete om ett förtroende från 

eleven och hemmet byggts upp. Skolan och läraren måste i ett tidigt skede upprätta en god 

kontakt med hemmet, helst innan skolstarten. Sedan ska regelbunden kontakt upprättas för att 

följa elevens utveckling både i hemmet och i skolan, detta kan ske med hjälp av en kontakt- 

eller dagbok. Rektorn har ett ansvar att se till att rätt personal är placerad på rätt plats. Vi 

tycker att det bör ses som en utmaning för rektorn. Kunskap om elevens svårigheter är mycket 

vikig för hur arbetet ska planeras och genomföras. Det som vi tycker har brist på de skolor vi 

besökt är att övrig personal inte är informerade om barnens svårigheter eller hur de har 

utvecklas. Det skulle underlätta vid en eventuell integrering.  

   

Den fråga som vi anser att varje lärare bör ställa sig själv är om de har ansträngt sig 

tillräckligt för att lära elever med diagnosen AS de färdigheter som är nödvändiga när de ställs 

inför olika människor och miljöer. Målsättningen med undervisningen anser vi på samma sätt 

som eleverna, föräldrarna och lärarna att varje elev med diagnosen AS ska ha få samma 

möjligheter som vilken annan individ som helst att studera vidare och få ett självständigt liv.  
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6. Slutdiskussion  
Vi har fått en förståelse för hur det är att gå i skolan med diagnosen Asperger syndrom. 

Samtidigt ville vi få kunskap om hur vi som lärare kan bemöta eleven och vad som krävs för 

att de ska känna sig delaktiga i undervisningen. Vi tycker att vi fått svar på våra 

frågeställningar, dels genom den litteratur vi läst, men störst förståelse har vi fått från 

ungdomarna som vi samtalat med.   

 

Inför examensarbetet gick vi en kurs på lärarutbildningen, En förskola, skola för alla. 

Begreppet En förskola, skola för alla är något vi funderat kring under arbetets gång. Vi anser 

att alla skolor bör ha en grundverksamhet som bygger på en helhetssyn på eleven. Skolan ska 

arbeta med hela människan och inte bara de delar som behövs förbättras. Med detta menar vi 

att lärarna måste arbeta både med de bra och mindre bra egenskaper som eleven har, på grund 

av att eleverna annars kan se sig som misslyckade om läraren enbart fokuserar på de sämre 

egenskaperna hos eleven. 

Diagnosen Asperger syndrom hade båda hört talas om innan vi påbörjade undersökningen, 

men ingen av oss visste vad det egentligen innebar. I början när människor frågade om vad 

Asperger innebar, svarade vi ofta: det är ungefär som autism, utan att egentligen ha en aning 

om skillnaderna. Idag vet vi skillnaderna och känner att kunskapen som vi inhämtat kommer 

att hjälpa oss i vårt framtida yrke där vi med stor säkerhet kommer att träffa många barn med 

olika svårigheter.  

 

Vi tycker att det här arbetet har tillfört en synvinkel som många forskare ofta glömmer, 

nämligen barnets eller ungdomens. Flera tidigare undersökningar inom området behandlar 

ofta bara hur lärare och annan personal anser att man ska arbeta med ungdomar med 

diagnosen AS. Vi tycker att vi har fått med den delen som oftast saknas. Samtalen med 

eleverna har gett oss den förståelse och kunskap som gör att vi idag skulle kunna bemöta 

individen, inte diagnosen. Vi har samtalat med många föräldrar och de vuxnas perspektiv är 

absolut inte ointressant, men ungdomarna vet mycket väl vad de själva behöver för att 

utveckla sig. I vår resultatdel tycker vi att eleverna framhäver sina tankar och idéer om hur de 

vill att skolan och undervisningen ska vara utformad efter deras behov.  

 

Bakom varje diagnos finns det en individ som är unik, vi är alla unika med olika egenskaper 

och behov. Det är det som vi anser gör läraryrket till en utmaning, att få möjligheten att under 
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en period arbeta med elevers utveckling och utvecklas tillsammans. Att möta varje elev på 

deras nivå och ha det som utgångspunkt när det gäller den fortsatta utvecklingen. Vår uppgift 

är att förse eleverna med de redskap som de är i behov av för att fortsätta sin utveckling, 

sedan ska det inte spela någon roll om personen har en diagnos eller inte. 

 

7. Vidare forskning 
Förslag på vidare forskning är att göra en parallell undersökning där man tittar närmare på 

annan forskning kring exempelvis dyslexi och jämför dessa båda syndrom och undersöker 

likheter, skillnader och hur man kan arbeta för att underlätta de elever som är i behov av 

särskilt stöd för att de till slut ska kunna integreras i deras ordinarie klass.  
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Bilaga 1  
 
Diagnoskriterier för Asperger syndrom   Enligt Gillberg & Gillberg 
 
1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation:  
(minst två av följande) 
 

a. nedsatt förmåga till kontakt med jämnåriga 
b. likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga 
c. nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 
d. socialt och emotionellt opassande beteende 

 
2. Monomana, snäva intressen: 
(minst ett av följande) 
 

a. som utesluter andra sysselsättningar 
b. som stereotypt upprepas 
c. med inlärda fakta utan djupare mening 

 
3. Tvingade behov att införa rutiner och intressen: 
(minst ett av följande) 
 

a. som påverkar den egna personens hela tillvaro 
b. som påtvingas andra människor  

 
4. Tal- och språkproblem 
(minst tre av följande) 
 

a. sen talutveckling 
b. ytligt sett perfekt expressivt språk 
c. formellt pedantiskt språk 
d. egendomlig röstmelodi: rösten entonig, gäll eller på annat sätt avvikande 
e. bristande språkförståelse inklusive missförstånd ifråga om ordens 

bokstavliga/underförstådda innebörd 
 
5. Problem ifråga om icke-verbalkommunikation: 
(minst ett av följande) 
 

a. begränsade användning av gester 
b. klumpigt tafatt kroppsspråk 
c. mimikfattigdom 
d. avvikande ansiktsuttryck 
e. egendomlig, stel blick 

 
6. Motorisk klumpighet  
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Bilaga 2 
 
Diagnoskriterier för Asperger syndrom   Enligt Szatmari  
 
1.Social isolering:  
(minst två av följande) 
 

a. inga nära vänner 
b. undviker andra 
c. ointresserad av att skaffa vänner 
d. en enstöring 

 
2. Nedsatt förmåga till social interaktion: 
(minst ett av följande) 
 

a. vänder sig till andra enbart för att få sina egna behov tillgodosedda  
b. klumpiga sociala kontaktförsök 
c. enkelsidiga villkor gentemot jämnåriga 
d. svårigheter att uppfatta andras känslor 

 
3. Nedsatt förmåga till icke-verbal kommunikation: 
(minst ett av följande) 
 

a. sparsam ansiktsmimik 
b. går inte att avläsa barnets känslor genom ansiktsuttrycken 
c. kan inte ge menande ögonkast 
d. tittar inte på andra 
e. använder inte händerna för att uttrycka sig 
f. gesterna är stora och klumpiga 
g. kommer för tätt inpå varandra 

 
4. Udda tal 
(minst två av följande) 
 

a. avvikande tonfall 
b. pratar för mycket 
c. pratar för lite 
d. saknar samband med samtalsämnet 
e. egenartad användning av ord 
f. återkommande språkliga schabloner i talet 

 
Uppfyller ej kriterier för autismstörning 
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Bilaga 3 
 
Diagnoskriterier för Asperger syndrom   Enligt ICD- 10 (WHO, 1993) 
 
1. Avsaknad av någon klinisk signifikant generell försening i språklig eller kognitiv 
utveckling. Diagnosen förutsätter att enstaka ord ska ha uttalats vid två års ålder eller tidigare 
och att kommunikativa fraser har använts vid tre års ålder eller tidigare.  
      Förmåga att klara sig själv, adaptivt beteende och nyfikenhet på omgivningen under de tre 
första åren ska ligga på en nivå som överensstämmer med normal intellektuell utveckling.                              
      Den motoriska utvecklingen kan emellertid vara något försenad, och motorisk klumpighet 
är vanlig (dock inget nödvändigt diagnostiskt kriterium). Isolerade speciella talanger, ofta 
relaterade till onormala intressen och sysselsättningar, är vanliga, men krävs inte för diagnos.  
 
2. Kvalitativa avvikelser i ömsesidig social interaktion  
(minst två av följande) 
 
a. kan inte använda blickkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester på ett adekvat sätt i 

umgänget med andra människor 
b.misslyckas med att (på ett sätt som överensstämmer med mental ålder, och trots tillräckliga 

möjligheter) utveckla kamratrelationer som inbegriper ett ömsesidigt utbyte av intressen, 
aktiviteter och känslor 

c. bristande socioemotionell ömsesidighet, som visar sig genom nedsatt eller avvikande 
gensvar på andra människors känslor; och/eller bristande anpassning av beteendet till det 
sociala sammanhanget, och/eller en svag integration av socialt, emotionellt och 
kommunikativt beteende 

d. delar inte spontant sin glädje, sina intressen eller aktiviteter med andra människor (har till 
exempel inget behov av att visa, ta fram, eller peka ut saker som han/hon tycker är 
intressanta för andra människor)   

 
3. Begränsade, upprepade och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter 
(minst två av följande) 
 

a. en överdriven upptagenhet av ett eller flera stereotypa och begränsade intressen, som är 
onormala vad gäller innehåll eller inriktning; ett eller flera intressen, som är avvikande 
vad gäller deras intensitet och begränsade natur, men inte vad gäller innehåll eller 
inriktning 

b. till synes tvångsmässigt beroende av specifika, icke-funktionella rutiner eller ritualer 
c. stereotypa och upprepade motoriska maner som inbegriper antingen hand/fingerviftningar 

eller vridningar, eller komplexa rörelser med hela kroppen 
d. sysselsättning med delar av föremål eller icke-funktionella delar av lekmaterial (som deras 

lukt, upplevelsen av deras ytstruktur, eller oljudet/vibrationen som de ger ifrån sig) 
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Bilaga 4 
 
Diagnoskriterier för Asperger syndrom  Enligt DSM-IV 
 

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av 
följande sätt:  

 
1. påtaglig bristande förmåga att använda varierande, icke-verbala beteenden 

såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i 
den sociala interaktionen 

2. oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån  
3. brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (till 

exempel visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant 
som är av intresse) 

4. brist på social eller emotionell ömsesidighet 
 
B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter 

vilket tar sig minst ett av följande uttryck:  
 

1. omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som 
är abnorma i intensitet eller fokusering 

2. oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 
3. stereotypa och upprepade motoriska manér (till exempel vifta eller vrida 

händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 
4. enträgen fascination inför delar av saker 

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, 
socialt eller i andra viktiga avseenden. 

 
D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (till exempel 

enstaka ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder).  
 

E. Ingen klinisk signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen 
av åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) 
och nyfikenhet på omgivningen i barndomen.  

 
F. Kriterier för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för 

schizofreni är inte uppfyllda.  
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Bilaga 5 
 
Intervjuhandledning 
 
Frågeområden till barnet/förälder/lärare 
 
Inledning 
Presentation, hälsning 
Kort om intervju, syfte, inspelningen, tillvägagångssätt 
 
Självbild 
Presentation 
Intressen, fritid, familj, kompisar 
Regler, hemma – skola, samma/ olika, 
Beteende hemma – skola, samma/snarlik/olika  
 
Diagnos 
Berätta om när du fick din diagnos 
När/var/hur 
Känslor – skönt/ledsamt/chockerande/förståelse 
Skolsituation 
Förändring/hur/metodik 
Tidigare diagnos 
Bättre/sämre/ingen betydelse 
 
Skolstarten 
Upplevelser, känslor, förväntningar. 
Roligt, tråkigt, något som du var rädd för. 
Kamrater 
Bemötande lärare/personal 
Besökt skolan  
Avstånd, går, cyklar, buss, bil. 
Storlek. 
Information/ skola/föräldrar 
Samtalat  
 
Skolan 
Dag i skolan 
Lektionerna  
Roligt/tråkigt 
 
Lärande 
Mål med lärandet  
läsa/skriva/rita/tolka/förståelse 
Svårigheter/språk/motorik/inlärning/socialt samspel 
Hjälp/stöd, hur och av vem. 
Speciellt intresse 
Tillgodoses det , undervisningen/skolan 
Uppmuntran lärare/elever/rektor/övrig personal 
Ansvar/betydelse 
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Klassmiljö 
 
Utseende, färger/mönster/material, 
Planlösning, öppen/isolerad/fönster 
Tavla, whiteboard/blackboard 
Kontakt med personal 
Elev- lärare, Elev- rektor, Elev – övrig personal, lärare- förälder, 
 
Föräldrakontakt 
Kontakt elev/föräldrar/lärare/rektor/annan personal 
Uppfattning  
Positiva/negativa 
Utveckla 
Information/bemötande/tid/regelbundenhet  
 
Undervisning 
Intressebaserad, favoritämne m.m. 
Undervisningsmaterial 
Uppgifter, teoretiska – praktiska, struktur 
Träning /språk/motorik/inlärning/socialt samspel 
Idrott 
 
Arbetsplats 
Utformning 
Läge 
Struktur/rutiner 
Hemma – skola 
Likadant/annorlunda 
Påverkan 
 
Rutiner 
Viktigt 
Klarar av det/inte/ibland 
Lärarens roll, informera tidigt/förklara/utveckla/förebygga/berömma 
 
Lärare 
Bra – mindre bra egenskaper, positivt-negativt, 
Undervisningssätt,  
Uppgifter 
Glädje/uppmuntran/stolt/prestation 
Svårigheter/underlätta/stöd/förståelse 
 
Relationer med vuxna 
Vuxna  
Kontakt 
Stämning 
Relationer med klasskamrater/kamrater 
Klasskamrater 
Umgängeskrets skola/hem 
Bästis/pojke/flicka 
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Rasterna 
Lek, ensam/tillsammans med bästis/ i grupp 
Konflikter 
Hantering/ elev – elev, lärare – elever. 
Syfte med konflikthanteringen  
Rastvakter, . 
Fungerar / inte/vems ansvar 
Samma som i skolan/andra människor/ensam 
 
Resurser 
Tillgång 
Specialpedagog/assistent/material 
Tillgång till fortbildning/information 
Dialog elev/lärare/skolledare  
Förståelse 
Orolig skoldebatten  
Nerskärningar/ny personal/mindre resurser 


