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Bilaga 1. Referat av föreläsningar

            1a. Gunilla Gerland

            1b. Stefan Ilstedt

 Bilaga 1. Referat av föreläsningar

1a. Gunilla Gerland

En torsdags morgon i mars ägde föreläsningen rum. Platsen var en stor aula i en av stadens

gymnasieskolor. Intresset för föreläsningen var över alla arrangörers vildaste fantasi. Aulan

blev snabbt fylld och starttiden för föreläsningen fick skjutas framåt något för att alla

intresserade skulle hitta någonstans att sitta. Gunilla Gerland stod längst fram i aulan, hon

skruvade lite på sig när det började bli fullt i aulan. Kanske var det för att hon som hon senare

uttryckte det ”blir  störd av för mycket sorl”. I början av förläsningen bad hon oss att stänga

av mobiltelefonen eftersom hon då helt kan komma av sig. En person som satt bakom mig

berättade att när hon tidigare varit på en föreläsning av G. Gerland hade en mobiltelefon

plötsligt ringt, vilket  hade till följd att G.Gerland hade stått tyst i nära fem minuter för att i

tankarna försöka komma fram till var hon var i föreläsningen. Gunilla berättade att hon ofta

uppfattas som lite sur av sin omgivning eftersom hon oftast har samma, kanske inte så glada,

ansiktsuttryck. Föreläsningens första del på cirka 1,5 timme handlade om hennes eget liv. Om

hur det var att växa upp med högfungerande autism/Asperger syndrom. Anledningen till att

jag nu skriver på det här viset är att G.Gerland själv uttrycker det: ” Jag tycker inte att det är

viktigt att skilja på begreppen Asperger syndrom och högfungerande autism”. Det som

behandlades under den delen av föreläsningen är ungefär det som står i hennes bok, En riktig

människa.
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Efter en paus på ungefär 20 minuter samlades vi igen för att höra på lite fakta om Asperger

syndrom. Bland annat berättar hon i denna del att: ”Funktionshindret (högfungerande autism/

Asperger syndrom - författarens kommentar) är vad som står definierat i diagnoskriterierna,

men det kan vara mycket mer”. Hon uttrycker vidare att: ”Idag vet man att autism har

biologiska orsaker och att den bästa behandlingen är anpassad pedagogik”.

Hon gav  tips på strategier för vad man kan göra för att hjälpa barn med dessa

funktionshinder:

• Undvika stressituationer. Ta reda på vad det är som är stressande för denna människa.

• Anpassa förhållningssätt. Ge barn information om funktionshindret.

• Anpassa kravnivån. Ställ lagom stora krav.

• Förklara självklarheter. Inga långa invecklade förklaringar, utan konkreta. Ett sätt kan

vara att skriva sociala berättelser.

• Bryt ned uppgifter i mindre enheter.

• Se till att dagen/ livet ska bli förutsägbart. Undvik överraskningsmoment.

• Vid koncentrationsproblem. Ta reda på hur lång tid det tar innan koncentrationsproblem

uppstår.

• Var förutsättningslös när du möter personer med dessa problem, man kan inte utgå från

sitt eget sätt att se.

Det var en givande föreläsning som bekräftade mycket av det jag redan visste om Asperger
syndrom.

 1b. Stefan Ilstedt
Stefan Ilstedt är Leg. psykolog sedan 28 år. Han arbetar bland annat med att göra
psykologiska utredningar på barn och vuxna. Han håller dessutom i studiedagar, föreläser på
skolor osv och sysslar med handledning, dessutom arbetar han som fotograf. I 15 år har han
arbetat inom barn och ungdomshabiliteringen, men sedan sommaren 1999 arbetar han
självständigt.
Namnet på föreläsningen, som ägde rum en torsdag i början av april, var Asperger syndrom
och 9-årskrisen. Asperger syndrom var det huvudsakliga innehållet på föreläsningen, det var
givet redan från början.
Ilstedt började med att ge oss stora delar av sitt overheadmaterial på fotostat kopior i en mapp.
Det underlättade antecknandet under förläsningen avsevärt anser jag, dessutom tycker jag att
man får ut mer av föreläsningen om man inte behöver känna att man måste anteckna allt.

Föreläsningen inleddes med att Ilstedt presenterade sig själv och vad han arbetade med. Han
förtydligade efter det att denna föreläsning till huvudsak skulle komma att handla om As,
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endast en kortare stund skulle bearbeta 9-årskrisen, Tourettes Syndrom och Non-verbal
Learning Disability (NLD-syndrom).

Asperger syndrom - autismspektrat
Ilstedt berättade att As tillhör autism spektrat. Han sa dessutom att As inte är samma sak som
högfungerande autism. De med  högfungerande autism har ”svårare med språket” än personer
med As.

TEACCH- programmet
TEACCH- programmet nämndes som en metod att arbeta med barn med detta handikapp.
Han beskrev i stort vad programmet innehöll:
• Samverkan (familj och olika enheter)
• Långsiktiga mål (sikte på vuxenlivet)
• Visuellt tydliggörande pedagogik (”kungsvägen till kunskap” enligt Ilstedt)
• Individualsering.

Visuell pedagogik
I den  visuellt tydliggörande pedagogiken ansåg Ilstedt att personen inför varje situation måste
få svar på fem frågor. Dessa frågor var:
• Vad göra?
• Var?
• Hur?
• Hur länge?
• Vad sedan?

Handlade man inte på detta sätt kunde eleverna bli oroliga och ibland sticka iväg.

Dags- och arbetsschema
Ilstedt nämnde även dags- och arbetsscheman. Han nämnde att dessa kunde tydliggöras
visuellt med hjälp av:
• Objekt – föremål (för personer på låg utvecklingsnivå)
• Bilder (för personer som kan tolka bilder)
• Ord (för personer som kan läsa)
Han tryckte på vikten av att personen förstod vad bilden föreställde eller ordet betydde innan
man använde det.

Vi fick förslag på vanliga bilder som används som hjälpmedel:
• Nilbilder (ett märke på en serie bilder)
• Bilder tagna med digitalkamera
• Pictogrambilder
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Diagnos
Ilstedt sa att diagnos tidigast kunde ställas vid 4-5 års ålder. Han nämnde att det mestadels var
pojkar som fått diagnosen, men att det troligen berodde på att flickor fått en annan felaktig
diagnos. Flickor ansåg han var underdiagnostiserade.

Typiska drag för As
Svårigheter med social kompetens (inklusive språket)

1. Barnen har svårt att leka, samspela med jämnåriga. De har bristande inlevelse gentemot
andra. De fungerar dock bättre tillsammans med vuxna och yngre än med jämnåriga. De
har svårigheter att behålla hemligheter.

Råd: Pressa inte barnet att vara kompis. Han/ hon trivs oftast med att vara ensam och ordna
med sitt eller att prata med någon vuxen.

2. Barnet har svårt att tyda ”sociala koder” och ”umgängessignaler”. Svårigheten kan ligga i
att läsa av ansiktsuttryck, blickar, kroppsspråk, gester. Han/ hon går oftast för nära andra,
samtidigt som han/ hon kan bli arg då någon kommer för nära honom/ henne.

Råd: Lära barnet socialt umgänge. Det kan vara sociala regler om hur man brukar göra i olika
situationer, artighetsfraser, att imitera andra och att regler faktiskt kan vara flexibla, till
exempel mattider och spelregler. Lär barnet var kroppsspråket innebär, till exempel
ansiktsuttryck, blicken, gester och reviret. Ett sätt kan vara att använda enkla rollspel.

3. Barnet har konkret språkuppfattning, bokstavlig tolkning. Han/ hon missuppfattar ofta
skämt, ironi, metaforer, ordspråk och abstrakta ord.

Råd: Träna barnet att förstå skämt och ironi. Be dem att fråga om de är osäkra på om det var
till exempel ett skämt. Prata om eller visa bilder som förklaring på metaforer och ordspråk.
Gör en lista med abstrakta ord och dess förklaringar. Undvik att ställa frågor som ” skulle du
kunna…?” om du menar att han/ hon ska utföra ett visst uppdrag.

4. Barnet har oftast en plötslig språkutveckling, först inget tal alls för att i nästa sekund tala
bra som helst. Barnet kan ibland börja prata med hela meningar. Många är förtjusta i svåra
ord. De anses ofta som lillgamla. De pratar gärna om ”sitt” (det som de är intresserade av).
De har svårigheter med turtagning i samtal, använder sig ofta av monologer, har ibland
inte den ”normala” prosodin utan talar ofta med entonig stämma. Har ett omständligt tal
och berättar gärna detaljerat om saker. Har en omogen mentalisering, tror att vi vet det
han/ hon vet.

Råd: Försöka träna barnet på turtagning i samtal, lära han/ hon strategier.

5. Barnet kan använda opassande eller sårande uttryck. Det är på grund av sina brister i
inlevelse som han/ hon använder dessa, inte av elakhet. Oftast noterar inte barnet
reaktionen från personen som tar emot uttrycken.
Personer med As gör oftast det han/ hon tycker oberoende av vad andra anser, många
framstående vetenskapsmän hade/ har troligen As.
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Råd: Lära personen att vissa uttryck kan såra samt lära dem att känna igen ansiktsuttryck
och miner.

6. Barnet kan ha brister i ADL (activities of daily living, eller anpassning till daglig
livsföring), tillexempel hygien, klädsel och mode.

Råd: Lära honom/ henne steg för steg hur man tillexempel duschar eller klär sig. Man kan
också hjälp dem att hitta lämpliga fritidssysselsättningar som exempelvis simning eller
bowling.

Svårigheter med exekutiva funktioner( avsiktligt, framtidsorienterat beteende)
1. Barnet kan ha svårt med planering, tidsuppfattning, koncentration.

Råd: Hjälp barnet med struktur och planering. Han/ hon behöver alltid veta vad han/ hon ska
göra.

2. Synintryck är oftast bättre än hörselintryck.

Råd: Ge visuell information istället för auditiv. Ha alltid ett anteckningsblock tillgängligt att
rita och skriva i.

3. Ofta svårt med tidsuppfattningen. De är ofta långsamma, kommer ofta för sent eller för
tidigt, har svårt att avgöra tidsåtgången.

Råd: Prata om tid. Gör den synlig via klockor och almanackor. Visa konkret på en klocka hur
lång tid det tar att göra olika saker.

4. Personer med As ses ofta som rigida. Det ska vara som de har tänkt, de är ofta envisa,
ibland tvångsmässiga, har ibland ”färdiga lösningar” i fel sammanhang och så kan de ha
svårt att välja.

Råd: Låt barnet välja på ett begränsat antal. Om man ska ändra något låt barnet få veta det i
förväg. Förhandla vid problem, ibland kan det vara bra att gå halva vägen var. Om barnet
fastnat i ett helt felaktigt beteende kan man vara mycket bestämd och säga ungefär ” vi har
bestämt att från och med måndag så….” Ofta kan barnet acceptera förändringen efter ett
initialt motstånd om han/ hon vet vad som gäller.

5. Ofta, men inte alltid, har de ett speciellt intresseområde där de är duktigare än sina
jämnåriga. Flickor har ofta mer ”sociala” intressen än pojkar.

Råd: Använd specialintresset konstruktivt. Datoranvändning passar ofta deras sätt att tänka.

Svårigheter med central koherens (att se sammanhang)
1. De är bra på detaljer, har bra detaljminne, men ser inte helheten. Får inte fram hur saker

hänger ihop, svårt att sovra vad som är viktigt i till exempel en text.
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Råd: Begränsa miljön, låt eleven få ett eget rum eller avskild plats. Det är bra med fasta
platser exempelvis viloplats, matplats och arbetsplats. Det egna arbetsrummet/platsen behöver
inte ha kala väggar

2. En del har annorlunda verklighetsuppfattning. De kan ha föreställningar om orsaker och
sammanhang som vi inte anar. Ett exempel på det är synestesi, det är när man ser olika
färger när man pratar med olika tonfall. Ett annat exempel (som jag inte vet namnet på,
författarens kommentar) är när man hör olika toner när man tar på olika delar av kroppen.

Råd: Som vuxen försöka förstå hur han/ hon tänker. Läsa självbiografiska böcker till exempel
”En riktig människa” av Gunilla Gerland, Förlag Cura.  Titta på videofilmer ihop med
personen med As och stanna ibland och prata om vad som har hänt i filmen och om relationer.

3. Barnen kan ha svårt med lagarbete och lagsport.

Råd: En ordentlig genomgång av regler innan man startar, stor tydlighet om vad det ska gå ut
på. Det går oftast bättre om barnet med As får göra aktiviteten själv eller enbart med en eller i
alla fall så få personer som möjligt.

4. Barn med As känner ofta oro när det är för mycket människor närvarande, när det är rörigt
och när det inte är givet vad som ska hända, till exempel fri lek eller fria aktiviteter.

Råd: Undvik röriga situationer, låt personen få göra egna val av lugnare miljö. Förbered på
vad som ska ske. Vid skolbyten, besök skolan och träffa lärarna innan han/ hon börjar där och
se till att han/ hon lär sig hitta på den nya skolan. Gör ”sociala berättelser” (berättelser när
man beskriver hur han/ hon bör handla i olika situationer).

5. En del kan vara mycket ljudkänsliga, och då oftast enbart för vissa ljud. Vissa är känsliga
för beröring, ljus m.m.

Råd: Minimera sinnesintrycken just han/ hon reagerar på. Träna på att klara av dem.
6. Många har tvångsidéer. Ritualer och rutiner är väldigt vanliga.

Råd: Försök att begränsa rutinerna till att bara gälla morgon och kväll. Om personen med As i
förväg får veta vad som ska hända förebygger det ofta oro, aggressivitet och tvångsidéer.

7. De som har As kan verka obegåvade. De kan ha svårt att omsätta kunskap i praktiken. De
är ofta ojämna i sina kunskaper och intressen.

Dålig kroppsuppfattning
De är ofta klumpiga, stela, ointresserade av gymnastik, mimikfattiga och har en bristande
finmotorik (till exempel skrivstil).

Råd: Att barnet får delta i det som passar just honom/ henne.

Biologisk orsak
Ärftligheten är hög cirka 50%. Ofta finns en del av kännetecknen hos några släktingar.
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Stefan Ilstedt avslutade föreläsningen om Asperger syndrom med att nämna några viktiga
punkter att tänka på.

v ”Alla människor med Asperger syndrom är individer med olika personligheter!”

v ”De är i första hand människor. I andra hand har de speciella svårigheter (och
tillgångar!) som vi sammanfattningsvis kallar Asperger syndrom.”

1. Bakgrund

Under en kurs ”Elever med sociala och emotionella svårigheter, 5p” som jag

läste under vårterminen 1999 väcktes mitt intresse för Asperger syndrom. Jag

hade aldrig tidigare hört talas om det begreppet och kände i övrigt att jag hade

väldigt dålig kunskap om någon form av autism. Jag gjorde under kursens gång

ett fördjupningsarbete om just Asperger syndrom. Det här arbetet var på två

poäng och jag kände då att jag bara snuddat vid problematiken, jag ville

fördjupa mig ytterligare. Det är av den anledningen jag valt att skriva om detta

ämne.

Aspergers syndrom kallas numer allt oftare Asperger syndrom. Anledningen till

ändringen av språkbruket i Sverige är att det internationellt blir allt vanligare att

de olika namngivna syndromen presenteras utan s-genitiv, till exempel Down

syndrom, Angelman syndrom och Rett syndrom.

Eftersom Asperger syndrom är ett så långt namn har jag, för att underlätta

läsandet, valt att variera texten med förkortningen AS för Asperger syndrom.

Jag har även på ett flertal ställen valt att skriva ”barn med autism” då det även

gäller autistiska barn som inte har fått diagnosen Asperger syndrom.

När jag började mitt arbete med mitt examensarbete började jag med att läsa en

skönlitterär självbiografisk berättelse om AS. Boken jag läste heter En riktig

människa, den är skriven av Gunilla Gerland. Jag valde att börja mitt examens-

arbete på detta sätt för att om möjligt få en inblick i hur det kan vara att leva
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med AS. När jag hade läst denna bok började jag samla fakta om AS. Jag läste

allt jag kom över och när jag kände att nu är jag redo att börja skriva, då valde

jag ut de böcker jag tyckte hade mest med mitt examensarbete att göra. Att jag

valde Christopher Gillberg är inte så svårt att förstå. Han är svensk och är

dessutom en av de främsta forskarna inom området, han är professor i barn- och

ungdomspsykiatri vid Göteborgs Universitet och överläkare vid

Barnneuropsykiatriska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Många författare hänvisar till Christopher Gillberg. Wanda Waclaw har arbetat

som psykolog i ett 20-tal år med barn med Asperger syndrom och autism inom

Habiliteringen i Östergötland. Hennes bok är spännande eftersom den ger en hel

del konkreta tips på hur man kan arbeta med dessa barn. Så gör även Ann-

Christin Thimons bok. Hon är en vidareutbildad speciallärare och talpedagog

som är mycket uppskattad för sina föreläsningar inom sitt specialområde.

Gunilla Gerland, ja kan man få en mer insatt källa än den som själv har

Asperger syndrom? Dessutom kan hon skriva om det på ett lättåtkomligt sätt.

Tore Duvner är specialist inom barn- och ungdomsmedicin, skolhälsovård, barn-

och ungdomspsykiatri. Stephan Ehlers är barn- och ungdomspsykiatiker

biträdande överläkare vid Barnneuropsykiatriska kliniken i Göteborg. För att få

en mer nyanserad bild av AS valde jag att använda dessa författare som skriver

ur så olika perspektiv. Allt från egen erfarenhet till forskar perspektiv visas via

dessa författare.

Vidare fortsatte jag mitt examensarbete genom att gå på en föreläsning av just

Gunilla Gerland. Hon kom så passande till den stad jag bor och arbetar i för att

föreläsa om Asperger syndrom. Där hon höll en föreläsning på cirka tre timmar,

föreläsningen avslutades med en frågestund. För att få en bild av hur man jobbar

med barn med AS på en skola i den mellanstora svenska stad  jag bor i, avtalade

jag en tid för intervju med en lärare som jobbar med barn med autism. Jag deltog

i ytterligare en föreläsning, av Stefan Ilstedt, om Asperger syndrom. Stefan
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Ilstedt är legitimerad psykolog sedan 28 år. Han arbetar bland annat med att göra

psykologiska utredningar på barn och vuxna. Han håller dessutom i studiedagar,

föreläser på skolor osv och sysslar med handledning, dessutom arbetar han som

fotograf. I 15 år har han arbetat inom barn och ungdomshabiliteringen, men

sedan sommaren 1999 arbetar han självständigt.

2. Syfte och problemformulering

Syftet med detta examensarbete är att få mer kunskap om hur AS kan yttra sig

hos barn i åldern 7-12 år och hur man kan göra för att underlätta för dessa

individer i skolan. Som utgångspunkt har jag följande frågeställningar:

Vad kan man som lärare göra för att underlätta skolsituationen för dessa elever?

Hur kan AS yttra sig hos barn i skolåldern?

Jag begränsar studien till att gälla elever i åldrarna 7-12 år.

3. Metod

Syftet med mitt arbete har i första hand varit att försöka beskriva den kunskap

som finns om barn med Asperger syndrom och om hur lärare i skolan kan

underlätta situationen för dessa barn. Jag har därför läst litteratur i ämnet och

bevistat två föreläsningar som behandlat Asperger syndrom. För att ytterligare

belysa skolsituationen för barn med AS har jag dessutom genomfört en intervju

med en lärare som jobbar med bland annat autistiska barn. Resultatet av mitt

arbete kommer därför att utgöras av dels en litteraturgenomgång, med tonvikt på

beskrivning av särskilda drag hos barn med AS samt pedagogiska metoder som

kan användas med dessa barn, dels referat av två föreläsningar samt en intervju.
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4. Litteraturgenomgång

4.1 Inledning

Att Asperger syndrom är en form av autism är det ingen som tvivlar på av de

författare jag läst. Den ligger enligt dem så nära högfungerande autism att de

båda diagnoserna går i varandra. Gunilla Gerland själv anser att högfungerande

autism och AS är samma sak. (Gerland 1997)

Detta är något som t. ex. Ilstedt däremot förnekar. Han menar att det finns en

skillnad mellan högfungerande autism och AS. Skillnaden ligger i att de med

högfungerande autism har svårare med språket än de med AS. (föreläsning av

Ilstedt, se bilaga 1b)

Föreningen Asperger/HFA (HögFungerande Autism) skriver på sin hemsida att

AS ”är en sorts autism alt. ett med autism besläktat tillstånd hos personer med

normal eller hög begåvning.”  I Ehlers bok från 1994 kan man läsa att Lorna

Wing menade att tillstånden för AS och autism är så likartade ”att de kan ses

som två grenar på samma träd.” Vidare skriver Ehlers att autism och AS är

delar av ett spektrum där det finns tre gemensamma nämnare. Dessa

gemensamma nämnare är:

1. ”oförmåga till social interaktion, särskilt med jämnåriga

2. nedsatt verbal och icke-verbal kommunikativ förmåga

3. begränsad inre föreställningsvärld, ersatt av repetitiva aktiviteter och/eller

ensidiga intressen.” (Ehlers 1994, sid. 25)

4.2 Historia

Första gången någon i litteraturen nämnde svårigheter som liknade de vid AS

var år 1926. Då publicerade den ryska neurologen Eva Ssucharewa en artikel, på

tyska, om schizoida personlighetsstörningar.
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1944 publicerade Hans Asperger, en barnläkare från Wien, sitt arbete om

autistiska personlighetsstörningar hos barn. Han hade innan han publicerade

arbetet föreläst om ämnet i flera år. Arbetet publicerades på tyska och kanske

var det på grund av tyskans impopularitet som verket inte hade någon genom-

slagskraft under efterkrigstiden. Kanske hade Hans Asperger själv AS eftersom

de flesta eller rent av alla personlighetsdrag som beskrivs som typiska förekom

hos honom enligt hans dotter Maria Felder-Asperger.

Det dröjde till efter 1981 innan personlighetsdragen för AS uppmärksammades

på allvar i hela världen. Lorna Wing skrev då en artikel med 34 fall av det hon

kallade ”Asperger syndrom”. (Gillberg 1997)

4.3 Diagnos

Enligt Gillberg (1997) kan inte diagnos ställas med säkerhet förrän efter 4 års

ålder, mer vanligt är i skolåldern. Ilstedt nämner i detta sammanhang åldrarna 4-

5 år (se bilaga 1b).Denna sena diagnostisering gör att föräldrar och barn går

miste om den tidiga hjälp de så väl behöver. (Waclaw 1999) Även Thimon

(1998) nämner svårigheten att fastställa en diagnos på små barn. Hon menar att

dragen visserligen finns även hos små barn men att dessa drag är svåra att tyda.

Hon anser att det först i skolåldern är möjligt att ställa diagnos. I åldrarna 7-12

år brukar symtomen vara som mest uttalade eller karaktäristiska, enligt  både

Thimon (1998) och Gillberg (1997).

Det finns flera olika diagnoskriterier för AS. Dessa används parallellt i dags-

läget. Med det menas att de inte har ersatt varandra när de efterhand blivit

publicerade. De första systematiska diagnoskriterierna sammanställdes 1988 av

Carina och Christopher Gillberg. Kriterierna publicerades 1989 internationellt

och vidareutvecklades sedan 1991. Dessa kriterier bygger helt på Aspergers
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egna fallbeskrivningar av barn med det som senare kom att kallas AS.

Kriterierna anges i tabell 1 (s.11).

Diagoskriterierna som kom närmast efter makarna Gillbergs publicerades 1989

av Peter Szatmari. Skillnaden mellan hans och makarna Gillbergs kriterier är

först och främst att diagnos inte kan ställas om kriterier för autismdiagnos är

uppfyllda enligt Szatmari.

_________________________________________________________________
 Tabell 1. Diagnoskriterier för Aspergers 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. Tvingande behov att utföra 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 inkl missförstånd ifråga om ordens bokstavliga/ underförstådda

innebörd
5. Problem ifråga om icke-verbal kommunikation:
(minst ett av följande)
a) begränsad användning av gester
b) klumpigt, tafatt kroppsspråk
c) mimikfattigdom
d) avvikande ansiktsuttryck
e) egendomlig, stel blick
6. Motorisk klumpighet
Dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning
________________________________________________________________
(Tabellen är hämtad från Gillberg 1997, sid.22, tab 2.1)



22

1993 utkom WHO (världshälsoorganisationen) med sina kriterier ICD-10. För

att kunna fastställa diagnos enligt dessa kriterier får inte kriterierna för

autismdiagnos ha varit eller vara uppfyllda. Vidare ska språkutvecklingen och

den tidiga sociala utvecklingen, manifesterad i nyfikenhet på omgivningen, ha

varit normal under de första tre åren.

Fjärde diagnoskriterierna, DSM-IV, utkom 1994. Det är de första amerikanska

kriterierna. Dessa kriterier är i det närmaste identiska med ICD-10. Skillnaden

mellan dessa kriterier är att i DSM-IV krävs det att ”störningen orsakar klinisk

signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra

viktiga avseenden.” (Thimon 1998, sid. 34-35). Fakta till denna del av avsnittet

”diagnos” är hämtat från Gillberg 1997 och Thimon 1998.

En utredning för att eventuellt ställa en diagnos har två huvudsyften. Det ena är

att klargöra om symtomen och svårigheterna är typiska för AS samt att bedöma

barnets utvecklingsnivå och begåvningsprofil. I den ena delen av undersök-

ningen ingår noggrann anamnes (sjukdomshistoria), läkarundersökning och

testning av psykolog. Även en logoped kan kopplas in då en specifik språklig

bedömning behövs. Ett andra huvudsyftet är att försöka komma fram till varför

barnet har AS. Detta görs genom att titta på barnets släktförhållanden samt

genom att göra en kromosomanalys, för att om möjligt se om det finns några

förändringar i arvsmassan. Andra undersökningar är EEG (electroencefalo-

gram), som mäter hjärncellernas elektriska urladdning, och ABR (hjärnstams-

audiometri). ABR ger ett mått på hur den del av hjärnan fungerar som bland

annat reglerar vakenhet. Även andra undersökningar kan bli aktuella vid vissa

specifika problem eller frågeställningar. (Ehlers 1994)
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4.4 Orsaker

Ärftliga faktorer kan man finna hos hälften av de konstaterade fallen, resterande

hälft anses bero på antingen medfödda eller tidiga skador på nervsystemet.

(Thimon 1998, Gillberg 1997)

4.5 Förekomst

3-7 barn av 1000 uppvisar enligt Thimon (1998) alla symtom på AS. Gillberg

(1997) nämner i detta sammanhang siffrorna 3-4 av 1000. En studie av barn,

med syftet att mäta frekvensen av barn med AS, gjordes i Göteborg på

1990-talet. Där framkom det att 0,36 procent av barnen i studien hade typiska

Asperger syndrom. Liknande studier har kommit fram till ungefär samma

siffror. I Göteborgsstudien visade det sig att fyra gånger fler pojkar än flickor

hade AS, medan det enligt ICD-10 är åtta gånger så vanligt hos pojkar som hos

flickor. (Thimon 1998)  Gillberg (1997) skriver att vart femte fall är en flicka.

Vidare påpekar han att symtomen ofta skiljer sig mellan pojkar och flickor.

Flickor har ofta inte lika tydliga specialintressen. De har ofta mer socialt

inriktade intressen, dessa blir inte så uppenbara för omgivningen. Gillberg får

medhåll av Ilstedt (se bilaga 1b) i detta påpekande. Waclaw (1999) och Ilstedt

(se bilaga 1b) tror att flickor är underdiagnostiserade, ”d v s de har inte fått rätt

diagnos i den omfattning som motsvarar den faktiska frekvensen.” (Waclaw

1999, sid. 121) Även Gillberg (1997) och Duvner (1994) tror att detta är möjligt.

4.6 Typiska drag för AS

4.6.1 Barn i åldrarna 7-12 år med AS

Barnen, som nu är så stora att deras drag kommit fram mer, börjar ofta förstå att

de inte är som alla andra. Insikten leder ofta till villrådighet och undran. Det kan

dock fortfarande vara svårt att sätta fingret på problemet för lärare och föräldrar.
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Många barn uppfattas som ointresserade av skolarbetet och lite avvikande.

(Thimon 1998 och Gillberg 1997)

4.6.2 Specialintressen

Thimon (1998) och Gillberg (1997) skriver att en del barn med AS redan nu har

utvecklat specialintressen som fullständigt kan sluka dem. Inte sällan är just

specialintressena ett stort problem i den här åldern. Deras förmåga att lära sig

saker utantill gör att de kan få mycket goda kunskaper i ett eller flera ämnen.

Däremot kan de sakna kunskap om hur man gör de mest enkla uppgifterna i

något annat. Duvner skriver även han om dessa smalspåriga ofta udda intressen.

Många pojkar har någon form av tabellariska faktakunskaper som special-

intressen medan flickor ofta har mer passande intressen om man ser till deras

ålder. Flickornas särintressen är därför ofta svåra att upptäcka. Flickornas

särintressen är liksom pojkarnas utantillbetonade. (Thimon 1998 och Gillberg

1997)

Specialintresset kan vara samma hela livet, liksom det kan växla. Det är vanligt

att personer med AS är bra på datorer. Troligen är det förutsägbarheten och den

logiska uppbyggnaden som faller dem i smaken. (Waclaw 1999) Nästan alltid är

specialintresset isolerat på så sätt att det inte väcker intresse för angränsande

områden. (Gillberg 1997)

Enligt Thimon (1998) har inte alla detta drag, men när det finns kan det vara så

dominerande att det tar all kraft och energi. Ilstedt berättade också under sin

föreläsning att barn med AS ofta, men inte alltid, har ett speciellt intresse-

område. ( Se bilaga 1b)
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4.6.3 Tvångstankar och rutiner

Tvångstankar, tvångshandlingar, rutinbundenhet och ritualer är andra vanliga

drag hos barn med AS. Det är snarare regel än undantag att övriga i deras

familjer på något sätt dras in i deras ”idéer” och får anpassa sitt liv efter dessa.

(Thimon 1998, Gillberg 1997, Duvner 1994 och Ilstedt, se bilaga 1b)

4.6.4 Brister i det sociala samspelet

Något samtliga författare och föreläsare är överrens om är att de flesta barnen

med AS har brister i förmågan till social interaktion. Barnen kan verka ego-

centriska och saknar ofta en naturlig känsla för samspel, de förstår oftast inte

samspelets funktion. De flesta har inte behov av social kontakt med andra män-

niskor. Vissa barn med AS har dock kompisar men oftast ser då relationen lite

annorlunda ut. Relationen har oftast ingen djupare social dimension. Barnet med

AS vill ofta antingen bestämma allt, leka enbart bredvid eller underkasta sig helt

någon annan ledares regler, utan att ställa några som helst krav. Eftersom dessa

barn saknar den naturliga känslan för vad som är socialt acceptabelt får de lära

sig hur man ska bete sig och vad man ska säga (eller inte säga) i olika situationer

istället, spela olika roller. (Thimon 1998 och Gillberg 1997)

4.6.5 Verbal kommunikation

Barn med AS pratar på ett för oss annorlunda sätt, personen de pratar med får

ofta höra långa monologer om deras specialintressen. Småprat brukar inte

intressera personer med AS. De tolkar oftast det som sägs bokstavligt och

konkret. Av den anledningen bör den som pratar med dem undvika metaforer,

ironi och ordspråk om han/hon inte vill förklara för dem vad det är han/hon

menar. Den som talar med barnet med AS får tänka på hur han/hon uttrycker sig

t. ex. ska han/hon inte säga: kan du hämta boken som ligger i skåpet? om

han/hon menar att barnet ska hämta den. För det mest troliga är att den som ställt

frågan här får ett Ja, till svar och sedan händer inget mer. Att säga att någon ska
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gå och dränka sig kan alltså ha förödande effekt. Många barn med AS har svårt

att förstå att samma mening kan betyda olika saker om den sägs i olika samman-

hang eller har olika satsmelodier. Många med AS talar lite otydligt eller tyst när

det är som mest viktigt att man artikulerar, medan samma person vid tomma

fraser kan tala väldigt tydligt. Vid samtal kan personer med AS ha svårt att

avgöra när de förväntas prata, det blir ofta onaturligt tempo i samtalen. Individer

med AS har ofta gäll, entonig eller ”tillgjord” röst. De kan i vissa fall prata med

ett mycket lillgammalt eller överdrivet formellt språk, nästan som om de läste

texter ur böcker. De kan ha svårt att anpassa tonläget till hur långt mottagaren

står ifrån dem. De lär sig ofta långa haranger utantill men kan inte sätta in dem i

rätt sammanhang. En del har en tendens att avbryta eller mala på, gärna om sitt

specialintresse men det kan också vara om en helt obetydlig detalj. (Thimon

1998, Gillberg 1997, Duvner 1994 och Ilstedt, se bilaga 1b)

4.6.6 Ickeverbal kommunikation

Ett typiskt drag är oförmågan att uppfatta ickeverbal kommunikation såsom

gester, mimik och kroppspråk (Thimon 1998, Gillberg 1997 och Duvner 1994).

Många av dessa barn har själva fattigt kroppsspråk. De har svårt att avgöra hur

de bör stå när de ska prata med någon. Att stå med ansiktet vänt mot den man

lyssnar på och att stå på lagom avstånd är inte självklart för dem. (Thimon 1998,

Gillberg 1997 och Ilstedt, se bilaga 1b)

4.6.7 Ser detaljer men inte helheter

Barnen kan ha svårt att observera helheter, de fastnar lätt på detaljer. De flesta

personerna med AS har svårt att veta hur och vad  de ska göra för att nå ett i

förväg uppsatt mål. Egen organisation och planering kan också räknas som en

del av svårigheterna. Det kan gälla insikten om att saker sker i en viss ordning,

att vänta på sin tur eller att överhuvudtaget komma igång med uppgiften.

(Thimon 1998, Gillberg 1997 och Ilstedt, se bilaga 1b)
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4.6.8 Mentaliseringsförmåga

Mentaliseringsförmågan (vetskapen om att andra människor har idéer och

tankar) befinner sig hos de flesta barn med AS på en omogen nivå. Det betyder

enligt Gillberg (1997) att de har brister i sin empatiska förmåga, detta är något

Duvner (1994) håller med om. Ilstedt kommenterade också i sin föreläsning

omognaden i mentalisering hos personer med AS (se bilaga 1b).

4.6.9 Motorik

Nästan alla med AS har en på något sätt avvikande motorik. Gången kan vara

lufsig och i det närmaste rytmiskt vaggande, stel som en tennsoldats eller så

saknar den i det närmaste medrörelser. Speciellt i sociala sammanhang kan

finmotoriken vara illa koordinerad, medan när det gäller saker de är intresserade

av eller motiverade till kan de visa en förvånansvärd skicklighet. Grovmotoriskt

är det problem för de flesta, antingen de har intresse eller ej. (Gillberg 1997)

Ilstedt kommenterade också han deras klumpiga, stela motorik, samt bristande

finmotorik. (Se bilaga 1b)

4.6.10 Stereotypier

Stereotypier förekommer vid AS, det kan vara allt från översträckta fingrar nära

munnen till minimala handviftningar. De försvinner ofta innan vuxen ålder och

är inte alls lika vanliga som vid klassisk autism. (Gillberg 1997) Stereotypi

förklaras som ”oföränderligt upprepande av vissa rörelser, ord e.d.” (Bonniers

lilla uppslagsbok 1992, sid. 400)

4.6.11 Vanliga drag vid AS

Dessa drag  ingår ej i diagnosen men de är ändå relativt vanliga: överaktivitet,

särpräglade matvanor eller avvikande ätbeteende, sömnstörningar, egendomlig
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perception (t. ex. ljud, smärta, värme, köld och beröring) samt avvikande

språklig satsmelodi. (Thimon 1998)

4.6.12 Annorlunda perception

Svårigheter att sköta hygien kan bero på deras annorlunda perception. Vissa

beskriver det som nålar då vattnet sprutar från duschen. Att klippa hår och

naglar kan av samma anledning ställa till med problem. (Thimon 1998)

Många barn med AS har taktilaperceptionssvårigheter och –avvikelser. Det kan

medföra att kläder skaver. Några få tycker att det är smärtsamt då någon tar

försiktigt eller löst i dem, de föredrar att man tar i dem hårt. Annorlunda ljud-

perception är i det närmaste en regel vid AS. Vissa ljud kan få håret på kroppen

att resa sig av avsky, som t. ex. gymnastikskor mot golvet. Andra ljud kan få

dem att rysa av välbehag. En del reagerar oerhört starkt på ytterst svaga ljud.

Blotta åsynen av vissa saker kan skapa panik och ångest hos en person med AS.

Väldiga reaktioner på smak och lukt är också vanliga. En del kan ha svårigheter

att känna igen ansikten trots att de sett ansiktet flera gånger sk prosopagnosi.

(Gillberg 1997) Även Duvner (1994) och Gerland (1997) nämner deras

avvikande reaktioner på sinnesintryck.

4.7 Åtgärder för att underlätta skolsituationen för barn med AS

4.7.1 Matsituationen

Waclaw (1999) anser att den vuxne naturligtvis bör tydliggöra för barnet att det

är dags att äta innan någon sätter sig vid bordet för att äta. Att ha samma plats

vid matbordet, samt samma glas, tallrik och bestick varje dag kan vara väldigt

viktigt för barn med autism. Det är ofta bra om det inte står karotter på borden

utan att var och en får maten på sin tallrik. Förutom det nödvändiga på bordet

(tallrik etc.) är det bra om bordet är tomt. Det bör vara så för att inte distrahera
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barnet, det kan få en negativ inverkan på det lugn som behövs vid en matsitua-

tion. När folk rör sig i omgivningen, till exempel för att hämta mer mat eller ta

fram något någon glömt, kan det autistiska barnet bli oroligt. Därför är det bra

om matgruppen har som vana att sitta kvar vid bordet tills alla ätit upp sin mat.

En fysisk begränsning av var tallrik, glas och bestick ska stå kan ibland vara

nödvändig, man kan då ha hjälp av enfärgade tallriksunderlägg där tallriken,

glasen och besticken ritas av. Barnet med AS kan också behöva en speciell stol

med karmar för att tydliggöra gränsen för var han/hon och den som sitter

bredvid sitter.

Matvägran eller avvikande ätbeteende av något slag är, som jag tidigare nämnt,

relativt vanligt vid autism, det kan vara att bara äta vit mat (exempelvis fisk,

potatis) eller att vägra äta om det är något rött på bordet (exempelvis ketchup,

morötter), detta nämner såväl Waclaw (1999) som Gillberg (1997). Det är bra

om hem och skola gemensamt (och eventuellt fler instanser) kan komma över-

ens om hur alla ska gå tillväga för att upphäva barnets vägran.(Waclaw 1999)

Enligt Gillberg är det många av dem som fått diagnosen Anorexia nevrosa som

också har någon form av autistisk störning. (Gillberg 1997)

4.7.2 TEACCH

TEACCH-programmet (Treatment and Education of Autistic and related

Communication handicapped Children) är ett pedagogiskt program som ofta

används i Sverige för autistiska barn. TEACCH-programmet kommer

ursprungligen från North Carolina i USA där det har utvecklats under drygt 30

år. De som utvecklat detta program är bland andra Dr. Eric Schopler och Dr.

Gary B. Mesibov. Programmet vänder sig till personer med olika former av

autism samt till deras föräldrar. ( Waclaw 1999, Thimon 1998)
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Programmets huvudpunkter är:

1. ”Samverkan: Nära samarbete mellan föräldrar och olika enheter som

förskola, skola och korttidshem.

2. Långsiktiga mål: Träningen har siktet inställt på vuxenlivets behov.

3. Individualisering: Alla barn är unika och pedagogiken måste anpassas efter

det.

4. Visuell pedagogik: För att tydliggöra vad barnet skall göra. ”

( Waclaw 1999, sid. 11)

TEACCH- pedagogiken har tre olika tidsperspektiv på sina undervisningsmål

dessa är:

1. Omedelbara syften med ett kort tidsperspektiv

2. Intermediära mål med mål från tre månader upp till ett par år

3. Långsiktiga förväntningar med framtidsutsikter

Vad de olika målen innehåller är olika för person till person men ett omedelbart

syfte kan vara att få barnet att kunna vänta på sin tur. Gemensamt för de omedel-

bara syftena är att de måste vara klara, precisa och ha kort tidsperspektiv. De

intermediära målen är färre till antalet och sträcker sig således över längre tid.

Exempel på det kan vara basfärdigheterna läsa och skriva. De långsiktiga för-

väntningarna ska vara få och allmänt hållna. Här kan det vara fråga om förhopp-

ningar, tendenser eller visioner. (Thimon 1998) Även Ilstedt nämnde TEACCH-

programmet under sin föreläsning (se bilaga 1b).
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4.7.3 Schema/struktur

Att göra dagen (helst livet) förutsägbart för individer med AS underlättar situa-

tionen. Om detta talade Gerland i sin föreläsning (se bilaga 1a). Ett sätt att göra

det är genom att göra dags- och arbetsscheman.

När någon gör ett dags- och/eller arbetsscheman till ett barn med någon form av

autism är det enligt Waclaw (1999) och Ilstedt (se bilaga 1b) mycket viktigt att

barnet får svar på följade frågor:

1. ”Vad ska jag göra nu?

2. Var ska jag vara ?

3. Hur mycket ska jag göra?

4. Hur länge ska jag göra detta?

5. Vad ska jag göra sedan? ”

(Waclaw 1999, sid.11)

Även när barnet med autism ska syssla med något och vem som ska vara med är

frågor som bör finnas med i dags- och arbetsschemat med, enligt Thimon

(1998).

För att förhindra stressmoment, överraskningar, förändringar eller svåra val, dvs

några av de saker barn med autism har svårt med, är det bra om barnet kan få

svar på dessa frågor i dagsschemat. (Thimon 1998) Planeringen för barnen med

AS måste vara mycket väl genomtänkt. Den som gör schemat måste räkna ut hur

lång tid varje aktivitet bör ta, vad barnet med AS ska göra, vilket material som

behövs samt vilken lärare som är ansvarig. Detta förs sedan över till ett dags-

schema. (Thimon 1998)

Barn med AS eller annan form av autism har enligt Waclaw (1999) ofta lättare

att förstå visuella instruktioner än auditiva. Det är därför bra om den som

planerar kan skriva och/eller rita ned barnets dagsschema speciellt anpassat för

det barnet. Är inte barnet tillräckligt läskunnigt (eller om det av någon annan

anledning har lättare att förstå symboler än skrivna ord) kan det vara bra att ha
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bilder på alla dagens händelser. Eller som Thimon (1998) föreslår en kom-

bination av dem båda. Bilderna kan vara ritade, det kan vara foton eller köpta

svartvita bilder. Dessa svartvita bilder, sk Pictogrambilder, med lättförståelig

text, är speciellt utvecklade för denna typ av kommunikation. Det Ilstedt trycker

extra på när han pratar om dessa bilder är att det är viktigt att barnen förstår vad

bilderna betyder.

Dagsschemat kan för vissa barn innehålla alla dagens händelser för att inte i

onödan oroa barnet. Det kan vara allt från toalettbesök till att sitta i samling med

de andra barnen, vilken ordning barnet ska ta på sig kläder vid idrott osv. Dags-

och arbetsscheman är väldigt individuella och olika barn kräver i olika samman-

hang olika många instruktioner. (Waclaw 1999)

En förklaring av begreppen arbets- respektive dagsschema är: I ett dagsschema

står det vad barnet ska göra moment för moment under dagen. I ett arbetsschema

står det hur och i vilken ordning barnet ska göra vissa av de moment som är med

på dagsschemat. (Waclaw 1999) Efter dagens slut är det bra om assistenten och

eleven gemensamt går igenom dagen för att kunna analysera om det är något

som gått snett. Assistenten och eleven bör också gå igenom kommande dags

dagsschema. (Waclaw 1999)

4.7.4 Karta över byggnaden

Vissa barn kan behöva en karta som visar vägen från klassrummet till toaletten/

matsalen/ gymnastiksalen. Kartan bör ha ”hållpunkter” som barnet uppmärk-

sammas på, för att göra kartan extra tydlig. (Waclaw 1999) Ett annat sätt att få

barnet att hitta kan vara att ha olika stationer för barnet på skolan. På de olika

stationerna ska barnets dagsschema sitta. Kommer då barnet bort sig, eller om

han/hon inte vet vad han/hon ska göra är det bara att gå till någon av stationerna

och titta. (Thimon 1998)
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4.7.5 Förändringar

Ge förklaringarna inför förändringar i tid. Onödiga missförstånd eller annor-

lunda förväntningar kan annars utlösa oro eller aggressioner. Förklara eventuellt

med både bild och ord vad förändringen innebär för personen med AS. (Waclaw

1999)

4.7.6 Aggressioner

De flesta med AS kan sägas vara fridsamma personer, men nästan alla kan

provoceras till extrema, ibland mycket skrämmande, vredesutbrott. Det finns

mycket som kan utlösa aggressioner. Otydliga eller oplanerade förändringar, för

stora krav eller stressituationer, frustationen över svårigheter att förmedla sina

behov till andra, missförstånd eller besvikelser, listan kan nog bli längre än så.

Men ”Man bör alltid utgå ifrån att det finns ett samband mellan barnets

beteende och upplevelser.” (Waclaw  1999, sid. 91)

Det kan vara svårt att se vad det är som utlöser aggressionen eftersom vissa har

fördröjd reaktion (med det menas att det kan gå dagar mellan det som hände och

reaktionen på det). Fördröjt reaktionsätt är något även Gillberg (1997) och

Duvner (1994) kommenterar på samma sätt som Waclaw (1999). Vid oro är det

bra att ta barnet till ett lugnare rum där någon som känner barnet kan prata

lugnande med barnet. Att lyssna på lugn musik kan också ha en lugnande

inverkan på barnet. Det är viktigt att personen som pratar med barnet bekräftar

för barnet att han/hon tycker om honom/henne men att den vuxne inte tycker om

de handlingar barnet utför vid aggressionsutbrotten.(Waclaw 1999) Barnen med

AS kan vara utåtagerande eller självdestruktiva. Båda uttryckssätten kan vara

svåra att åtgärda och att bearbeta, det kan vara lättare att förebygga beteenden

innan något händer.(Waclaw 1999)



34

Av Gillberg (1997) får man tipset att aldrig skämta med någon som har AS som

nyss haft ett aggressionsutbrott eller för stunden är påtagligt aggressiv. Dess-

utom säger han att lugnande prat med många ord kan vara ödeläggande. Det är

först sedan utbrottet varit över i flera minuter som det kan vara någon mening

med att tala vänligt, lugnande och avledande, utan att skämta, med personen.

4.7.7 Information innan skolstart

De elever som ska gå i samma klass som barnet med AS måste få information

om elevens funktionsstörning för att kunna förstå dennes svårigheter. Även all

personal på skolan bör få information om eleven, dess svårigheter och beteende.

För att skapa förståelse och acceptans från föräldrar i klassen vore det bra om

man på ett föräldramöte innan skolstart berättade om eleven. (Waclaw 1999)

Thimon (1998) anser att det är viktigt att skolan har en beredskap att ta emot

barn med AS. Personalen på skolan kan inte ta för givet att ett barn med AS som

flyttar automatiskt tar med sig erfarenheter från den förra skolan och applicerar

dessa på den nya utan personalen måste på nytt lära eleven om skolans struktur

eller system. Även Waclaw (1999) nämner vikten av att eleven får lära känna all

personal på skolan.

4.7.8 Social träning

Waclaw (1999) ger förslag på sex områden som kan finnas med i en social

utvecklingsplan för barn med AS. Dessa är:

1. Klassrummet: komma i tid till lektionerna, inte uppträda störande, ta ansvar

för böcker och annat skolmateriel. Ett tips Waclaw (1999) ger, för att inte

störa övriga i klassen, är att ha ett block på bänken för att barnet skriftligen

ska kunna kommunicera med sin assistent.
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2. Kapprummet: träna på att klä av och på kläder i samma tempo som övriga

barn. Till en början kan det vara nödvändigt att eleven klär sig på andra

tidpunkter än andra barn eller i en lugnare del av kapprummet. Anledningen

till det är att barn med AS lätt irriteras av trängseln och de höga ljud som

förekommer i kapprum. Irritationen leder ofta till provocerande uttalanden

från personen med AS som i sin tur leder till konflikter med de övriga

barnen.

3. Matsalen: stå i matkö utan bråk eller andra orosmoment. Äta i lagom takt och

med bra bordsskick.

4. Omklädningsrummet till gymnastiken: klä om i tid till lektionen. Tvåla in sig

på rätt sätt (från huvud och ned), duscha lagom länge, ett tips här kan vara

om assistenten har en ljudsignal som berättar när det är dags att sluta

exempelvis en äggklocka.

5. Rasterna: assistentens uppgift är här att se till att eleven inte kommer i

konflikt med de andra barnen eller att han/hon inte uppträder provocerande.

Målet är att försöka lära eleven umgås med andra på ömsesidiga villkor. En

hjälp på vägen kan vara att ge eleven regler att hålla sig till.

6. Fritiden: umgås med jämnåriga istället för vuxna. Ingen ska tvinga eleven att

delta i sociala aktiviteter om han/hon inte har behov av eller uppskattar det.

Praktiska saker som att själv skriva och posta brev, samt veta hur man uppför

sig när man åker buss är något personer med AS kan behöva hjälp med.

(Waclaw 1999)

4.7.9 Klassrummet

Läraren (eller pedagogen) bör tänka på att barn med AS lätt blir distraherade av

olika ljud- och synintryck. Tydliga gränser med exempelvis bokhyllor eller

flyttbara skiljeväggar rekommenderas för att minimera störande intryck från

andra delar av rummet. Olika delar av klassrummet kan även skärmas av för att

skapa olika miljöer där eleverna kan syssla med specifika arbetsuppgifter,
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exempelvis en läshörna, ett ställe att syssla med eget arbete etc. Tydliga

instruktioner, gärna med kompletterande bilder, på hyllor, skåp och lådor kan

vara till hjälp för eleven med AS. Att märka dörrarna för att förklara vart de

leder är också ett sätt att underlätta för dessa barn. Klassrum med många dörrar

bör om möjligt undvikas eftersom det finns risk att dörrarna hela tiden öppnas

och stängs. Det finns då en risk att barnen med AS endast koncentrerar sig på

dörrarna och inte uppfattar något annat. Ett för litet rum med få möjligheter till

förvaring är ofta obekväma att arbeta i. För barn med AS är det bra om klasserna

som har sina klassrum placerade i närheten har barn i samma ålder. Detta för att

eleven med AS mer eller mindre ska bli tvingad att umgås med jämnåriga barn.

Att markera med tejp på golvet på vilket avstånd barnet med AS bör stå när

han/hon tvättar sina händer eller andra dylika gränser underlättar ofta hand-

lingarna för dessa barn. Arbetsplatsen för en elev med AS bör inte ligga vid ett

fönster, en spegel eller en dörr. Barnet kan då lätt bli distraherat. Synintrycken

bör man minimera genom att göra omgivningen närmast barnet så sterilt som

möjligt, inga störande planscher eller tavlor. Det är i övrigt bra om man kan

undvika att ha fläktar som brummar i klassrummet. (Thimon 1998)

Ilstedt ansåg att synsättet att göra klassrummet sterilt för barnen med AS var

föråldrat. Han menade att det var mycket olika för olika barn hur deras om-

givning ska utformas. Vissa barn med AS kräver en steril omgivning medan de

flesta ej kräver det. (se bilaga 1b) Att tydliggöra rummens funktion genom att

sätta upp bilder på dörren kan vara ett sätt att underlätta för personen med AS

(Waclaw 1999).
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5. Intervju av en lärare

Efter ungefär tio till femton försök att få tag i en lärare, villig att ställa upp på

en intervju om hur de jobbar med barn med Asperger syndrom, lyckades jag

komma i kontakt med en kvinnlig lärare på en mellanstor skola/träningsskola.

Anledningarna till att jag inte tidigare lyckats har varit skiftande. De har varit

allt från att läraren själv ansett sig kunna för lite, att det av olika skäl inte

”fungerat” med dessa elever i klassen till att rektor på skolan avrått mig

eftersom han/hon har ansett att elever och lärare inte jobbar så bra ihop ännu.

Den lärare jag pratade med har arbetat som lågstadielärare i 30 år. Hon arbetar

sedan två år tillbaka på en träningsskola för barn med olika handikapp. Barnen

hon har hand om är helt/ delvis eller inte alls integrerade i grundskolan. Hon har

bland annat hand om barn med autism. Ett av de barnen tror hon skulle få

diagnosen Asperger syndrom om han/hon omdiagnostiserades nu. Hon har alltså

för tillfället inte hand om något barn som har diagnosen Asperger syndrom men

hon har själv forskat i ämnet för något år sedan. Hon arbetar med dessa barn

utifrån TEACCH-metoden.

Metoden jag använde mig av vid intervjun var kvalitativ. Eftersom mitt syfte

med intervjun var att få fram hur en person jobbar med barn med autism ansåg

jag att en kvalitativ metod var den mest lämpliga i detta sammanhang (Trost

1993, Magne Holm m. Fl.,1993). Nu blev det dessutom så att jag bara gjorde en

intervju och då var ändå en kvalitativ intervju den enda möjliga. En ledtråd till

när man bör göra en kavantitativ respektive en kvalitativ studie ger Trost (1993).

Han säger ”Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så

skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att

förstå eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie.” (Trost

1993, sid. 13)
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Innan jag genomförde intervjun hade jag noggrant satt mig in i ämnet (AS);

dessutom hade jag utarbetat några hållpunkter som intervjun senare baserade sig

på. Dessa hållpunkter hade inte någon statisk ordning under intervjun utan

samtalet fick styra vilken ordning de behandlades.

Hållpunkterna var:

ü Placeringen av dessa barn i klassrummet

ü Kommunikation

ü Struktur/ schema

ü Sociala kontakter med barn och vuxna

ü Läromedel

ü Ny elev kommer till klassen. Han har AS hur rekommenderar ni att man går

tillväga?

5.1 Placeringen av dessa barn i klassrummet

Samtliga barn hade sin plats i en ytterkant. Det hade de för att de skulle se så bra

som möjligt och för att de inte skulle bli distraherade av att ha klasskamrater

runt omkring. Helst skulle kamraterna sitta så de satt enbart åt ett håll, sett från

barnet med AS. Barnen med AS satt nära en vägg, inte nödvändigtvis längst

fram i klassrummet. Dessa barn kräver lite (eller mycket) annat material än de

andra barnen i klasserna. Det materialet behöver de ha nära sin plats, även detta

har påverkat deras placering i klassrummet.

Alla barn satt i grupper med bänkarna/borden i dessa klasser, så även dessa barn.

Det var mycket individuellt om de kunde ha sin plats vid ett fönster eller ej. En

del av dem blev mycket distraherade av att sitta så. Möjlighet att gå undan till ett

eget rum eller egen hörna krävde dessa elever. Bänkarna var inte utformade på

något speciellt sätt.
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5.2 Kommunikation

För de barn som inte klarar av auditiv kommunikation rekommenderar läraren

att ha med ett block och rita och skriva det som sägs. Det har varit till stor hjälp

för en av hennes elever.

5.3 Struktur/ schema

Läraren brukar schemalägga dessa barns arbete, eftersom hon anser allt annars

skulle rasa ihop för dem. Strukturen på dagen för dessa barn styrdes oftast av

klassens schema. Schemaläggningen gjorde de genom att göra:

Veckoschema – Detta är schemat för den klass som detta barn tillhör. Den

ordinarie klassläraren och eleven med autism fyllde varje vecka

gemensamt i vad han/ hon skulle arbeta med under en vecka framåt.

I veckoschemat fyller man inte i så exakt vad som ska hända som i

dagsschemat eller arbetsschemat, utan man anger mer hur många

sidor eller dylikt som eleven ska hinna med under en vecka i t. ex.

matematik (Ma), svenska (Sv) och i orienterings ämnena (Oä).

Dagsschema – Läraren visade här två olika förslag på hur det kunde se ut.

Ett skriftligt där eleven själv i samråd med läraren fyllde i vad som

skulle göras under dagen. Här angavs tid, vad som skulle hända, var

det skulle hända och med vem han/ hon skulle göra det eller om han/

hon skulle göra det själv. Han/ hon visste med hjälp av detta schema

alltid vad som skulle hända när han/ hon var klar med den aktivitet

han/ hon för tillfället sysselsatte sig med. Dagsschemat skrevs i slutet

på dagen och gällde alltså dagen efter det skrivs.

Det andra dagsschemat jag fick se var en pärm med två kardborre-

band på höger sida om uppslaget. På dessa sattes lappar, med kard-

borreband på baksidan, med instruktioner. Instruktionerna var i både

ord och bild. När uppgifterna var utförda lades instruktionerna i en
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påse i en ficka på vänstersidan i pärmen. Detta schema hade alltså

inga tider, instruktioner om var man skulle vara eller med vem, utan

det var ordningen på aktiviteterna som var viktig här.

Arbetsschema – Här anges exakt hur man ska gå till väga för att göra en viss sak

eller ett visst moment. Detta schema låg hos dessa barn i nära

anslutning till det material de skulle arbeta med.

Läraren berättade att dessa barn hade problem med tidsbegrepp. Hon gav dem

av den anledningen alltid en start och en sluttid.

5.4 Sociala kontakter med barn och vuxna

De sociala kontakterna måste hela tiden tränas för att utvecklas. Ett av sätten är

att göra klasskamraterna medvetna om barnets svårigheter. Läraren berättar att

det är lättare för dessa elever att arbeta tillsammans med så få barn som möjligt.

Det gäller alltså att hitta aktiviteter där man kan vara 3-4 personer och träna det

sociala samspelet där. Rasterna är ett tillfälle då socialt samspel tränas mycket.

Då är det en fördel om assistenten kan finnas i närheten för att ge tips. Exempel

på tips kan vara att förklara hur man gör när man vill leka med någon, vad man

kan fråga då, hur man beter sig och hjälpa eleven genom att sätta upp sociala

regler. Sociala berättelser används bland annat för att hjälpa eleven att förstå.

Läraren säger även att det gäller att ta varje naturligt tillfälle i akt att träna de

sociala kontakterna. Hon berättade att alla elever med dessa problem, som hon

har stött på, har en assistent. Alla har dock inte en på heltid. Hon ansåg att det

var nödvändigt att alla hade en assistent.
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5.5 Läromedel

Eget material tillverkas i stor utsträckning till de barn som är på grund/sär-

skolenivå (träningsskolan är på särskolenivå). Till de barn som går enbart på

grundskolan tillverkas en del eget material, men inte i lika stor utsträckning.

De äldre eleverna klarar ofta av tryckt eller skrivet läromedel medan de yngre

kan behöva mer anpassat material. Hur mycket egentillverkat material som

behövs till varje elev är mycket individuellt. Det läromedel som köps in till

klasserna diskuteras inte med träningsskolan. De autistiska barnen får därför

följa dem i den utsträckning det går. Med egentillverkat material menar jag

material som inte köps färdigt utan tillverkas av personal (eller elever kanske) på

skolan. Uppgifter till barnen begränsas alltid så att de från början vet var de

börjar och slutar. Läraren berättade att dessa elever annars ser uppgiften som

oändlig.

5.6 Ny elev kommer till klassen. Han har AS hur rekommenderar ni att

man går tillväga?

Man bör som lärare se till att man kan en hel del om AS. Det kan man lära sig

genom att gå på föreläsningar, läsa litteratur i området, gå en TEACCH- kurs

eller göra besök i klasser där det går bra.

Är föräldrarna till barnet med AS positiva till att man berättar för klasskamrater

och övriga föräldrar om deras barns svårigheter tycker den lärare jag intervjuade

definitivt att man bör göra det. Hon berättar sedan att det tyvärr inte är alla för-

äldrar som vill att man gör det och då är det inte mycket man kan göra.

Läraren berättade under samtalet att dessa barns specialintressen ibland kunde

användas i undervisningen. Hon nämnde att det kunde vara bra att ha som en

”morot” (om du gör det här, då få du…). Man kunde också låta dem få bli

experter.
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Några kloka ord som läraren sa under intervjun: ”Man måste verkligen känna in

varje barn. Det är inte säkert man lyckas rätt från första början, man måste

kunna ändra sig efterhand också.”

6. Diskussion

Alla människor är individer, antingen man har AS eller ej. Det finns troligen

ingen människa som med AS fungerar exakt likadant som någon annan med AS,

det är precis så som det är för oss som inte har AS. Att inte ”dra alla personer

med AS över en kam” det är något man som medmänniska måste tänka på.

Att ha AS innebär att man har svårigheter av olika grader på vissa områden.

Dessa områden omfattar bl a sociala samspel, egen planering och kommunika-

tion (verbal och  ickeverbal).

Genom litteraturen jag läst och de människor jag träffat och pratat med om AS

har jag förstått att man kan underlätta livet betydligt för de personer som har AS

genom att ta reda på hur de fungerar. Kunskap om svårigheterna är väldigt

viktigt att man har när man möter dessa barn, det är först då man kan underlätta

skolsituationen för dem, något som påpekas av såväl föreläsare (Gerland, Ilstedt,

bilaga 1) som författare.

Vad är det de gör som beror på deras svårigheter och vad är det de kan göra

något åt? Att förneka deras svårigheter och kräva saker man inte kan begära av

dem vore, som jag ser det, som att säga åt en rullstolsburen att resa sig upp och

springa och hämta en sak.
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Vi kan lära personerna med AS olika strategier för att det inte i så stor utsträck-

ning ska märkas att de har dessa svårigheter, t. ex. genom att förse dem med

individuella arbetsscheman så som man gör i TEACCH-programmet (Thimon

1998, Waclaw 1999) eller använda någon annan visuell och välstrukturerad

pedagogik som förordas av Ilstedt och Gerland (bilaga 1). Frågan är för vems

skull vi gör det. Är det för att vi som inte har AS tycker att det är jobbigt att

möta personer som kanske inte beter sig som vi förväntar oss? Kanske vore det

bättre om vi kunde acceptera att inte alla människor är lika, att vi alla är unika.

Alla lösningar fungerar inte för alla, det vore ju konstigt om det gjorde det. Det

gäller bara att inte ge upp innan man hittar en som är bra för just den personen.

Jag kan inte säga att ”det här är bra att göra om man har en elev med AS”, för

det är individuellt. Det många blir hjälpta av är dock, enligt samstämmiga

vittnesmål från såväl forskare som praktiker, att få hjälp med att strukturera upp

dagarna, göra dem förutsägbara och minska på eller helt slopa överrasknings-

momenten. Detta framhålles mycket starkt av Gerland, som själv har dessa

problem, men också av erfarna psykologer (Ilstedt, bilaga 1b), psykiatriker

(Duvner 1994, Ehlers 1994, Gillberg 1997) och pedagoger, som t. ex. den lärare

jag intervjuade.

Jag tycker att det är sorgligt att det finns så många lärare som inte fått till ett

fungerande skolarbete för barnen med AS. Så var åtminstone fallet i den stad jag

lever i. De främsta orsakerna till detta är nog brister i information och kunskap i

kombination med fördomar mot avvikande människor. Det faktum att jag hade

svårigheter att hitta någon som var villig att låta sig intervjuas talar sitt tydliga

språk.
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Min förhoppning är förstås att situationen för dessa barn ska bli bättre. Jag tror

att ytterligare forskning, den uppmärksamhet för ämnet som varit de senaste

åren och mer lättillgänglig  information om AS är till dessa personers fördel.

För att ytterligare fördjupa detta examensarbete hade det varit intressant att

samtala med elever med AS, ytterligare personal på en skola samt en psykolog.

Eftersom AS och autism, tillsammans med ett flertal andra liknande tillstånd,

har fått allt större uppmärksamhet under 1990-talet, är förutsättningarna för att

de barn som diagnostiseras ska få en fullvärdig skolgång och så småningom ett

fullvärdigt liv betydligt bättre nu än de var för tio år sedan. Till detta har inte

minst forskningen inom barnpsykiatrin bidragit. Därigenom har vi fått bättre

diagnosmetoder och kriterier för att ställa rätt diagnos (se Gillberg, 1997).

Ytterligare forskning om hur situationen för elever med AS ser ut i den svenska

skolan idag tycker jag vore intressant att ta del av. Har alla assistenter? Hur stor

del av dessa barn är inskrivna i särskolan? o.s.v. Förmodligen är det så att denna

forskning fortfarande väntar på att bli genomförd.
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