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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund

Jag har alltid intresserat mig extra mycket för de elever som har särskilda behov

i skolan. Eftersom det är vår plikt som lärare att se till att dessa elever får så

långt som det är möjligt samma utgångsläge som de övriga eleverna vill jag
försöka skaffa mig så mycket kunskap som möjligt för att på detta sätt kunna

möta alla elever lika rättvist. I slutet på utbildningen skrev jag tillsammans med
två andra lärarstudenter ett arbete om DAMP. Detta arbete bidrog till att min

kunskapsgrund blev bredare och i och med detta kände jag att det var viktigt att

gå vidare i kunskapssökandet vad gäller barn i behov av särskilt stöd. Jag har
inte kommit i kontakt med Aspergers syndrom i något annat sammanhang under

studietiden och därför kändes detta som ett bra val när det var dags att välja
ämne för examensarbete. Att valet blev just Aspergers syndrom beror också på

att det i min blivande klass finns en flicka som har detta syndrom. I och med

detta kändes det ännu mer relevant att koncentrera sig inom detta område. Jag
har valt att koncentrera mig på att försöka skapa mig en förståelse angående hur

en person med Aspergers syndrom ser på sig själv och sin situation som helhet,
både i och utanför skolan. Detta tillvägagångssätt har jag valt därför att jag då

hoppas kunna skapa mig en djupare förståelse för individen.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att jag ska få en inblick i hur personer med Aspergers

syndrom upplever sin egen omgivning och genom detta skapa mig en större
kunskapsgrund. Detta handikapp följer personen livet igenom men jag har valt

att fokusera mig på situationen i skolan och går därför inte djupare in kring livet

som vuxen med Aspergers syndrom.



3

1.3 Problemformulering

Dessa frågor har jag som avsikt att besvara under arbetets gång:

•  Vad är Aspergers syndrom?
•  Vad är skillnaden mellan Aspergers syndrom och autism?

•  Vad säger Lpo-94 angående barn i behov av särskilt stöd?
•  Hur upplever personer med Aspergers syndrom sin situation?

•  Vilken roll spelar föräldrar, lärare och andra vuxna för personer med

Aspergers syndrom?
•  På vilket sätt arbetar lärare och andra vuxna för att kunna stödja personer

med Aspergers syndrom?

1.4 Metod

Enligt Hartman finns det ett beroende mellan forskarens problemställning,

material och metodval. Dessa tre begrepp är de viktigaste när det gäller

forskningens uppläggning. Man kan använda metodbegreppet på olika sätt, ett
sätt är att beskriva hur man gått tillväga vid insamlandet av material. Vid andra

tillfällen används metod som beskrivning av hur materialet bearbetas.
Begreppet metod kan också innebära val av forskningsmetod och hur detta

analyseras. Det finns ytterligare sätt där det handlar om forskaren och hur den

tänker och förhåller sig till uppgiften.1

   Jag har använt mig av metodbegreppet på så sätt att valet varit det mest

framträdande. Detta på grund av att jag ansett att fallstudie tillsammans med
intervjuer skulle leda till att jag då hade störst möjlighet att komma fram till det

tänkta syftet med arbetet.

   Datainsamlingen består av en litteraturstudie och en empirisk studie. Den
empiriska undersökningen består av en fallstudie och ett fåtal intervjuer.

Undersökningen har genomförts i sydöstra delen av Sverige.
   Jag valde att göra en fallstudie gällande en flicka och intervjuer med de

personer som flickan kommer i kontakt med. Intervjuerna har genomförts i en

liten kommun i norra Götaland med cirka 16 000 invånare. De intervjuer som
jag har genomfört har jag valt att dokumentera genom att föra anteckningar

under intervjuernas gång samt att spela in intervjun med kvinnan vid

                                                  
1 Hartman G, Sven (1993) Handledning
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habiliteringen på band. Intervjuerna är av ostrukturerad form vilket innebär att
jag tillsammans med den intervjuade har haft ett samtal utifrån frågorna.

Fallstudien genomfördes under två hela skoldagar plus en halv skoldag. Under

dessa dagar följde jag flickan och hennes assistent under dagens alla aktiviteter.
Jag pratade med både flickan och hennes assistent men var mestadels endast

åskådare och observatör.
   Begreppet fallstudie innebär att man observerar en utvald person under en viss

tidsperiod. Som tidigare nämnts följde jag flickan under 2 1/2 skoldag. Under

dessa dagar skrev jag ner alla mina tankar och sammanfattade dessa efter att
observationen var avslutad. Vid ett flertal tillfällen pratade jag med flickan, både

för att lära känna henne men också för att uppnå en så naturlig situation som
möjligt. Jag valde detta tillvägagångssätt på grund av att jag redan innan hade

erfarenhet av att det kan vara svårt att få ett rättvist resultat genom att endast

intervjua barn. Med hjälp av detta tillvägagångssätt hoppas jag att det slutliga
resultatet ska kunna återspegla verkligheten på ett mera rättvist sätt.

   De intervjuade personerna är flickans assistent och en kvinna från

habiliteringen som har nära samarbete med flickan och hennes familj. De
metoder som lärare och andra vuxna kan använda sig av redovisas under rubrik

3.5 och dessa har kvinnan på habiliteringen delgivit mig. Ett samtal med
flickans mamma har även ägt rum, men detta samtal har jag endast valt att

använda mig av som en jämförelse med mina egna iakttagelser. Intervjun med

flickans assistent ägde rum i den byggnad där flickan mestadels befinner sig och
intervjun varade i ungefär en timme. Denna intervju genomfördes inte med hjälp

av några exakta frågor utan var snarare ett samtal mellan mig och flickans
assistent. Jag valde detta tillvägagångssätt för att jag då på minsta möjliga sätt

skulle kunna påverka resultaten och så att mina iakttagelser kunde bekräftas.

Intervjun med kvinnan från habiliteringen ägde rum på kvinnans kontor och
varade i ungefär en och en halv timme. Jag valde att ställa vissa frågor och

utifrån dessa sedan gå vidare i kunskapssökandet. Intervjun spelades in på band
som sedan skrivits ner nästintill ordagrant.

1.4.1 De viktigaste källorna

I litteraturgenomgången har jag använt mig av både facklitteratur och
skönlitteratur. Genom att läsa Gunilla Gerlands bok En riktig människa och

Susanne Schäfers bok Stjärnor, linser och äpplen, att leva med autism har jag
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skaffat mig en vidare förståelse för hur det måste kännas att leva med detta
handikapp. Under litteraturgenomgången använder jag mig i vissa fall av direkta

citat tagna ur de skönlitterära böckerna för jag anser att dessa speglar den

facklitterära texten på ett rättvist sätt.
   Eftersom Ann-Christin Thimon som har skrivit boken Bråkiga ungar och

snälla barn är speciallärare och talpedagog är boken skriven utifrån ett
pedagogiskt perspektiv. Detta bidrar till att jag efter att ha läst boken erhållit

många tips och idéer angående hur man på bästa möjliga sätt kan jobba med och

bemöta dessa barn.
   Autism och Aspergers syndrom är skriven av Uta Frith och är en mer

medicinskt inriktad bok. Dess huvuddrag består av en diskussion om Aspergers
syndrom bör diagnostiseras som en särskild form av autism och angående theory

of mind- hypotesen. I boken finns även Hans Aspergers avhandling översatt.

   Tore Duvner är författare till Barnneuropsykiatri, MBD/DAMP, autistiska

störningar, dyslexi och även denna bok fokuserar på det medicinska spektrat.

Duvner är verksam på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Danderyds

sjukhus och är specialist inom både barn- och ungdomsmedicin.
   Om Aspergers syndrom skriven av Tony Attwood är en alldeles nyutkommen

bok inom detta område. Attwood är psykolog och har specialiserat sig inom
området Aspergers syndrom och har mer än 25 års erfarenhet från denna

verksamhet. Boken är skriven på ett lättförståeligt sätt och den innehåller många

praktiska tips och idéer om hur man kan hjälpa barn med detta funktionshinder.
Detta är verkligen ett bra exempel på en bok som kan vara bra att införskaffa

med tanke på kommande yrkesutövning.
   Jag har även läst Barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom

normala, geniala, nördar? skriven av Christopher Gillberg. Gillberg är

professor i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare och har arbetat med
dessa människor i över tjugo år. Huvuddragen består av att försöka förklara vad

detta syndrom är för något och den innehåller även ett antal fallbeskrivningar.
   Utöver fakta- respektive skönlitterära böcker har jag sökt på Internet. Jag har

bland annat använt mig av hemsidor av Riksföreningen Autism (RFA) och

Föreningen Asperger/HFA. Jag anser dessa källor som tillförlitliga och väl
uppdaterade.
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2. LITTERATURGENOMGÅNG

2.1 Historik och bakgrund

Hans Asperger (1906-80) och Leo Kanner (1896) föddes båda i Österrike men

de möttes aldrig. 1943 introducerade Kanner beteckningen tidig infantil autism.

Samma år lade barnläkaren Asperger fram sin avhandling vars ämne var
autistisk psykopati (autism). Kanner och Asperger beskrev alltså helt ovetande

om varandra samma typ av störning. Kanners avhandling angående autism blev
vida känd medan Aspergers endast blev tillgänglig för de tyskspråkiga. Vid en

jämförelse mellan Kanners och Aspergers avhandlingar kan man se flera

likheter. Till exempel betonade båda överrepresentationen av pojkar och
egocentricitet och bristande intresse för andra människor.2

1944 publicerade Hans Asperger sin sammanfattning om barn med en speciell

kombination av kontakt- och beteendeproblem.

   1981 publicerade den engelska barnpsykiatern Lorna Wing en artikel
angående Aspergers syndrom och gjorde därmed syndromet känt även i

England. Wing föreslog att Aspergers syndrom skulle få detta namn för att
kunna särskiljas från autism.3

2.2 Vad är autism?

Vid autism finns det störningar främst inom områdena kontakt, kommunikation
och beteende. När det gäller kontakt tycks det som om barnet lever i sin egen

värld och föräldrar och andra i dess omgivning får ingen respons vid försök till
kontakt med barnet. Ju äldre barnet blir desto större problem innebär det att leka

med andra barn, just på grund av svårigheter med att umgås med andra

människor. Att föreställa sig hur människor i ens omgivning tänker, känner och
reagerar är oerhört svårt för personer med autism. Detta bidrar till att barnet får

svårt att kommunicera och personer med autism har ofta svag mimik och

                                                  
2 Frith, Uta (1998) Autism och Aspergers syndrom
3 Ehlers, Stephan och Gillberg, Christopher (1994) Aspergers syndrom – en översikt
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ögonkontakt. Om barnet börjar prata så sker detta senare än vanligt och dess
förståelse och sätt att använda sig av språket blir avvikande genom hela livet.

   Beteendet liksom språket visar hur människan tänker. Eftersom personer med

autism inte har något medfött intresse för andra människor och saknar insikt
angående människors handlande blir de ofta irriterade över att personer i deras

omgivning försöker ingripa i deras aktiviteter. Autism uppträder under
barnaåren, ofta före 3 års ålder och pojkar dominerar, 3-4 gånger så många

pojkar som flickor drabbas.4

Autism beror på en speciell störning i hjärnan och kan framförallt ha tre orsaker:

genetisk skada, hjärnskada eller hjärnsjukdom.5

Förmåga till koncentration är nödvändig för att man på ett medvetet sätt ska

kunna styra tankar och handlingar. Just detta är ett exempel på vad personer med
autism har svårigheter med. Koncentrationsförmågan kan delas in i fokusering,

uthållighet och delad uppmärksamhet. Fokusering innebär att man begränsar

antalet sinnesintryck och tankeprocesser. Uthållighet medför en förmåga att
hålla kvar uppmärksamheten på en punkt tillräckligt länge. Slutligen innebär

delad uppmärksamhet att besitta en förmåga att vara uppmärksam angående
flera händelser samtidigt utan att dessa stör uppmärksamheten på den händelse

man just för stunden valt som det mest väsentliga.6

Personer med autism har ofta väldigt smala intresseområden, vilka de ofta

utvecklar stor faktakunskap inom. Deras minne är också vanligtvis oerhört
detaljerat.7

                                                  
4 Duvner, Tore (1994) Barnneuropsykiatri MBD/DAMP, autistiska störningar, dyslexi
5 Frith (1998)
6 Frith (1998)
7 Frith (1998)



8

2.3 Vad är Aspergers syndrom?

Lorna Wing anser att följande huvuddrag kännetecknar personer med Aspergers
syndrom:
•  Bristande empati
•  Naiv, inadekvat och ensidig interaktion

•  Nedsatt eller ingen förmåga att etablera vänskapsrelationer
•  Pedantiskt, repetitivt tal
•  Svagt utvecklad icke-verbal kommunikation
•  Helt uppslukad av vissa ämnen
•  Klumpiga, dåligt koordinerade rörelser och märkliga kroppsställningar.8

Autismliknande störningar likt Aspergers syndrom uppkommer hos ca 5 per

1000 barn och det är flest pojkar som drabbas. Möjligtvis är det svårare att
upptäcka flickorna eftersom de ofta utvecklar en bättre empatisk förmåga och

därför inte märks lika påfallande som pojkarna.9

Den viktigaste bakgrunden till Aspergers syndrom anses vara ärftliga faktorer.

Även skador eller sjukdomar under graviditeten samt någon slags hjärnskada
kan vara orsaker.10

Liksom vid varje autismliknande störning har personer med Aspergers syndrom
svårigheter med empatin. Ofta kan barn med Aspergers syndrom finna det

lättare att umgås med barn som är yngre än dem själva eftersom dessa barn vid
många tillfällen underordnar sig. Det kan också vara lättare att umgås med

vuxna eftersom de är mer hänsynstagande. Hos ett barn med Aspergers syndrom

verkar det inte som om  det finns någon medvetenhet angående andras
reaktioner. Barnet verkar inte alls intressera sig för konsekvenserna hos andra

människor av ett visst handlande hos barnet, det är självcentrerat. Barnet har
svårt att inse att omgivningen inte vet vad barnet själv vet och detta medför

oförståelse inför att till exempel svara på en fråga.

                                                  
8 Attwood, Tony (2000) Om Aspergers syndrom Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar sid. 22
9 http://www.aspergercenter.nu/vaderas.htm#Hur%20vanligt%20‰r%20det 01-09-07
10 http://user.tninet.se/~fxg297r/asperge.htm 01- 09-04



9

En annan svårighet som personer med Aspergers syndrom har är att uttrycka sig
angående det egna känslolivet. Genom att endast se ett annat barn gråta kommer

inte barnet med Aspergers syndrom till insikt om den egna upplevelsen av

ledsenhet.
   Tänkandet är konkret och ej flexibelt och detta kan till exempel medföra att

kritik från omgivningen kan uppförstoras till en känsla av mobbing.
Föreställningar, fantasier och att kunna se flera möjligheter är svårt för personer

med Aspergers syndrom. De har också svårigheter att uppfatta olika tidsbegrepp

beroende på sitt konkreta synsätt. När det gäller inlärning av kunskap är detta
ofta inget problem, men användandet av kunskapen på ett flexibelt sätt innebär

svårigheter liksom kombinering av flera kunskaper. Eftersom språket likt
tänkandet är konkret leder detta ofta till svårigheter med förståelsen av vissa

uttryck såsom "hoppa över frukosten". De tolkar språkliga bilder bokstavligt.11

Personer med Aspergers syndrom har ofta speciella begränsade intressen. Dessa

kan sträcka sig från till exempel musik till kylskåpets historia. Fastän intressena

skiljer sig åt finns det dock vissa kännetecken. Personen är ofta ensam om sitt
intresse i sin omgivning och kunskapen är faktabaserad och utantillinlärd.

Intresset är kunskapsmässigt snävt och närbelägna områden ointressanta. Ofta
känner personen ett starkt behov av att ägna sig åt sitt intresse och det skulle

kunna uppta hela dygnet om personen själv skulle få avgöra. Omgivningen får

ofta stå ut med att vara åhörare till samma sak åter och åter igen. Det hjälper inte
med påpekanden från omgivningen att vilja byta samtalsämne eller önskan att

kommentera, för personen fortsätter med sin monolog. Detta mönster fortsätter
ofta genom hela livet men det är inte säkert att personen håller fast vid samma

intresse utan dessa kan skifta under livets gång.12

Det kan innebära svårigheter för personer med Aspergers syndrom när tolkning

av verbala budskap ska ske snabbt och de kan därmed ha svårt för att föra en
konversation. Flertalet har en entonig röst som antingen är för stark eller för

svag. Vissa går alldeles inpå eller står för långt bort från den person samtal ska

ske med. Blicken kan också vålla svårigheter vid ett samtal eftersom personer

                                                  
11 Duvner (1994)
12 Ehlers (1994)
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med Aspergers syndrom ofta har en blick som kan uppfattas som hård,
granskande eller stirrande.13

   Jag har så ofta försökt kontrollera eller förändra tonfallet eller ljudstyrkan, att jag inte längre
vet om jag någonsin har haft en egen röst. Jag tror dessutom att den varierar från en situation
till en annan.14

2.4  Skillnader mellan autism och Aspergers syndrom

En avgörande skillnad mellan Aspergers syndrom och autism är skillnaden
gällande "theory of mind". "Theory of mind" innebär att personer med autism

har problem att kommunicera med andra människor beroende på svårigheter

med förståelse för att "vanliga" människor har ett inre liv med tankar och
känslor. Däremot befinner sig personer med Aspergers syndrom i denna värld

men på sina egna villkor. Yngre barn med autism har ofta en språkstörning men
väl utvecklad grovmotorik medan barn med Aspergers syndrom har ett utåt sett

bra talspråk men svagt utvecklad grovmotorik.15

   Utöver detta finns det fler likheter än skillnader mellan autism och Aspergers
syndrom.16

2.5 "Theory of mind"

Enligt Uta Frith innebär detta begrepp att man på olika nivåer kan reflektera

över tänkandet både hos sig själv och andra människor.
Nivå 1 "Jag förstår att Du tänker" denna nivå måste finnas för att det ska kunna

äga rum en kommunikation och denna finns redan hos spädbarnet eftersom

intresset för andra människor är medfött.
Nivå 2 "Jag förstår att Du förstår att jag tänker" denna färdighet utvecklas under

förskoleåren. Nu börjar barnet förstå andra människors reaktioner på barnets
handlingar. Denna nivå lägger grunden för byggandet av samvetet och att kunna

                                                  
13 http://user.tninet.se/~fxg297r/asperge.htm 01- 09-04
14 Schäfer, Susanne (1996) Stjärnor, linser och äpplen att leva med autism sid. 41
15 Duvner (1994)
16 Attwood (2000)
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följa gemensamma regler och normer och att kunna acceptera krav uppställda av
andra människor.

Nivå 3 "Jag förstår att Du förstår att jag förstår att Du tänker" framträder

vanligtvis under skolåren. Denna nivå leder till att barnet lättare ser
konsekvenser i samspelet mellan flera människor som till exempel i familjen.17

Vanligtvis har barn i fyraårsåldern börjat förstå att andra människor har tankar,

kunskaper, uppfattningar och önskningar som påverkar deras beteende. Men

barn med Aspergers syndrom har svårigheter att föreställa sig och förstå andra
människors tankar och känslor.18

   Jag kände alltid att det var något jag inte riktigt förstod. Den känslan var evig och den följde
mig överallt. Även när jag förstod mycket återstod alltid något - själva hur allt hängde ihop.19

2.6 Perceptionsstörningar

Det är relativt vanligt att personer med Aspergers syndrom har olika former av

perceptionsstörningar. En del personer reagerar starkt på svaga ljud medan andra
besväras av vissa klädesmaterial.20

   Perceptionsstörningar kan vara en bidragande orsak till att barnet avskärmar

sig från omgivningen. Här kan leken spela en viktig roll, bland annat vid taktil
överkänslighet. Genom att stimulera barnets hud kan överkänsligheten mer eller

mindre tränas bort. Det som barnet inte naturligt känner på sig måste läras in.
Därför är det är viktigt att den vuxne förenklar lekuppgifterna och skapar tydliga

sammanhang. Genom leken kan något så abstrakt som tid och andra komplexa

sammanhang få en innebörd för dessa barn. Osäkerhet och otrygghet leder ofta
till motstånd angående förändringar i vardagen, missuppfattningar och

koncentrationssvårigheter.21

Det är viktigt att barn med Aspergers syndrom får möjlighet att tidigt börja träna

och lära sig saker, och att man inte väntar på att barnet ska uppnå en viss inre
                                                  
17 Frith (1998)
18 Attwood (2000)
19 Gerland, Gunilla (1996) En riktig människa sid. 23
20 http://user.tninet.se/~fxg297r/asperge.htm 01- 09-04
21 Duvner (1994)
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mognad. Detta gäller speciellt de sociala spelreglerna. Det är av avgörande
betydelse att barnet redan från början får träna sig i att lära.22

Olika perceptionsstörningar som till exempel känsel och smak kan också
påverka skolarbetet. Vissa känner stort obehag inför stora lokaler som kan vara

svårt att lokalisera sig i. Det är också relativt vanligt att personer med Aspergers
syndrom saknar förmåga att sovra bland intryck och detta kan i sin tur leda till

att allt uppmärksammas så som färgen på mattan, stolar, bord, fönster med mera.

Detta är oerhört påfrestande och kan leda till att barnet endast känner igen sig i
ett rum om det kommer in från ett speciellt håll.23

2.7 Är Aspergers syndrom en psykisk sjukdom?

Aspergers syndrom kan enligt Aspergercenter, Handikapp & Habilitering inte

betecknas som en psykisk sjukdom fastän den finns med i psykiatriska

diagnoshandböcker och läroböcker. Aspergers syndrom är "ett sammansatt,
komplext neuropsykiatriskt funktionshinder." Med syndromet följer att man är

extra benägen att utveckla andra psykiatriska symptom som till exempel ångest,
ångestattacker eller tvångstankar.24

2.8 Diagnostisering av Aspergers syndrom

Det är komplicerat att med säkerhet fastställa en diagnos hos ett litet barn.

Dragen finns visserligen även hos väldigt små barn men symptomen är svåra att

tyda och ser lite olika ut från barn till barn, bland annat beroende på att barns
personlighet skiljer sig åt. Ju mer barnet utvecklas desto mer synliga blir

symptomen.25

                                                  
22 http://www.aspergercenter.nu/vaderas.htm#Hur%20vanligt%20‰r%20det 01-09-07
23 http://www.aspergercenter.nu/vaderas.htm#Hur%20vanligt%20‰r%20det 01-09-07
24 http://www.aspergercenter.nu/vaderas.htm#Hur%20vanligt%20‰r%20det 01-09-07
25 Thimon, Ann-Christin (2000) Bråkiga ungar och snälla barn
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Diagnos kan därför inte fastställas förrän efter 4 års ålder, men ofta kan
diagnosen inte fastställas till fullo förrän i skolåldern. Detta beror på att

symptomen ofta är mest uttalade i åldern 7 till 12 år.26

Det är inte förrän i skolåldern som de typiska aspergerdragen framträder, fastän

man ofta långt tidigare märkt att barnet beter sig annorlunda jämfört med andra
barn. Inte sällan är det svårt för föräldrarna att konkret beskriva vad som skiljer

barnet från andra.27

Det förekommer ganska ofta att personer som får diagnosen Aspergers syndrom

visar likheter med den diagnos man ser hos personer med DAMP eller ADHD.
En överlappning mellan dessa symptom är relativt vanlig och diagnoserna går

ibland i varandra.28

I vissa fall kan det vara svårt att dra en gräns mellan svår DAMP och Aspergers

syndrom. En del barn med Aspergers syndrom har även tics och risken för detta

ökar om det också finns en DAMP-problematik. Tics kan visa sig på många
olika sätt, till exempel som ofrivilliga, snabba och plötsliga muskelryckningar.

De kan även vara av vokal art då barnet avger olika ljud.29

Dessa tics är också exempel på symptom vid Tourettes syndrom. Ticsen

förvärras vid stress och upphör eller minskar vid sömn. Tvångstankar, stamning,
inlärningssvårigheter och brist på kontroll angående impulser kan också

förekomma.30

Att det kan vara svårt att dra en gräns mellan DAMP och Aspergers syndrom

beror på att många barn med svår DAMP har olika grader av autistiskt beteende
vilket i sin tur kan innebära att barn med Aspergers syndrom först får diagnosen

DAMP. Det händer även att Aspergers syndrom och DAMP förekommer
samtidigt.31

                                                  
26 Thimon (2000)
27 http://www.aspergercenter.nu/vaderas.htm#Hur%20vanligt%20‰r%20det 01-09-07
28 http://user.tninet.se/~fxg297r/asperge.htm 01- 09-04
29Attwood (2000)
30 http://www.aspergercenter.nu/vaderas.htm#Hur%20vanligt%20‰r%20det 01-09-07
31 http://www.aspergercenter.nu/vaderas.htm#Hur%20vanligt%20‰r%20det 01-09-07
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Så sent som 1988 ställdes de första systematiska diagnoskriterierna upp av

Carina och Christopher Gillberg. Kriterierna byggde på Hans Aspergers egna

beskrivning av tillståndet. 1993 kom Världshälsoorganisationen, WHOS,
kriterier enligt ICD-10 (internationella diagnosklassifikationen). 1994 kom

DSM-IV, som är de amerikanska kriterierna. De sistnämnda skiljer sig endast åt
genom att DSM-IV kräver att "störningen orsakar kliniskt signifikant

nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra viktiga

avseenden".32

Vid diagnostisering av Aspergers syndrom kan man använda sig av två olika
steg:

•  Föräldrar eller lärare fyller i ett frågeformulär eller skattningsskala som kan

användas som underlag.
•  Diagnostisk bedömning som utförs av kliniker och beteenden, förmågor och

färdigheter undersöks.33

Diagnoskriterier för Aspergers syndrom enligt DSM-IV (APA 1994) finns som

Bilaga 2.

2.9 Flickor

Ofta uppvisar flickor och pojkar samma symptom men flickor kan i vissa fall ha
en lite annorlunda symptombild. Ibland har flickor inte de typiska

specialintressen som annars är typiska för personer med Aspergers syndrom.

Språket kan också skilja sig genom att inte vara fullt så högtravande och de är
ofta tystlåtna. Det sociala intresset är ofta lite större hos flickorna och de kan

därför stå bredvid och tittar på utan att veta hur de ska göra för att komma in i
gruppen.34

                                                  
32 Thimon (2000) sid. 35
33 Attwood (2000)
34 Attwood (2000)



15

Flickor med Aspergers syndrom brukar ofta anses som omogna snarare än udda.
De kan i vissa fall beskrivas som det "osynliga barnet" och de är sällan speciellt

stökiga i klassrummet.35

2.10 Lpo - 94

Angående en likvärdig utbildning står det skrivet om att "undervisningen skall

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och hänsyn skall tas till
elevernas olika förutsättningar och behov." Det står också skrivet om att det

finns olika vägar för att nå de uppsatta målen och här har skolan ett särskilt
ansvar. Skolan är skyldig att för de elever som av olika anledningar har

svårigheter att nå målen se till att undervisningen ligger på en lämplig nivå.

"Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla."36

2.11 Vad krävs av skolan och lärarna?

Det är viktigt att lärare och pedagoger försöker att förstå och sätta sig in i hur en
person med Aspergers syndrom tänker och ser omvärlden. Detta bidrar i sin tur

till att förståelsen ökar, det blir lättare att hjälpa och att föra en kommunikation.

Det är nödvändigt att komma till insikt om att personen själv inte kommer att
ändra på sig, utan därför blir uppgiften att de runt omkring personen med

Aspergers syndrom måste ändra på sitt bemötande.37

Lärarens personlighet och läggning och skolans möjlighet till resurser och stöd

är av avgörande betydelse. Lärarens temperament måste vara lugnt och detta
leder i sin tur till att personen är mera förutsägbar i sina emotionella reaktioner.

Läraren måste även vara flexibel angående det material som används och vara
lyhörd för förändringar i undervisningen. Det är också av stor betydelse att

läraren kan sätta barnets positiva sidor i fokus. Det är viktigt att alla runt barnet

är medvetna om att symptomen vid Aspergers syndrom varierar från dag till

                                                  
35 http://user.tninet.se/~fxg297r/asperge.htm 01- 09-04
36 Utbildningsdepartementet, (1994) Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna

sid. 6
37 http://www.aspergercenter.nu/vaderas.htm#Hur%20vanligt%20‰r%20det 01-09-07
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dag. Det som ena dagen fungerar utmärkt kan nästa dag te sig helt omöjligt.
Under de sämre dagarna mår barnet bäst av att jobba med väl inövade moment

och koncentrera sig på repetition för att lättare kunna stärka sin självkänsla.38

Storleken på klassrummet är viktig för barn med Aspergers syndrom. Dessa

barn behöver gå i tysta, välstrukturerade klasser med en positiv atmosfär. Det
avgörande för om ett positivt klimat kan skapas är om eleven och läraren

fungerar tillsammans. Fungerar denna relation sprider sig denna positiva anda

automatiskt till resten av klassen. Har läraren ett hjälpande och stödjande
förhållningssätt kommer de andra eleverna att ta efter detta. Detta gäller såklart

även omvänt förhållningssätt.39

   Lärare och skola måste vara villiga att göra vissa undantag för barn med

Aspergers syndrom.40

   Trots att klassrummet var det lugnaste stället i skolan för mig hade jag svårt att lyssna när
lärarinnan pratade. Jag gled in i mig själv och försvann och det gjorde att jag flyttades runt.
Hörde jag dåligt? Såg jag dåligt? Inte visste jag. Jag fick byta bänk, jag flyttades längst bak.
Sedan satt jag längst fram, flyttades till mitten, och så tillbaka längst bak igen. Det blev inte
bättre hur jag än satt. Varje position i klassrummet var förenad med olika problem.
För mig var det bäst att sitta längst bak, även om det inte alltid var bäst för skolarbetet. Jag
kände mig mer lämnad ifred där och det var skönt att inte ha någon bakom mig. Hela
klassrummet var egentligen fel för mig. Frökens pratande röst blev i mina öron bakgrunden

till de andra ljuden - prassel med papper och skrap med en stol, en hostning. Jag hörde allt.
Ljuden gled över i varandra och blandades. Jag kunde inte stänga dem ute och lägga frökens
röst i förgrunden. Hade jag tyckt att det hon pratade om var viktigt och intressant hade jag
kanske manuellt kunna sortera intrycken för att lyssna. Men det fröken pratade om var sällan
de kunskaper jag sökte. Jag behövde förstå världen och det kunde hon inte hjälpa mig med.41

2.12 Förskoleåldern

Vid denna ålder upptäcks det ofta att barnet på olika sätt skiljer sig från övriga

barn. Den naturliga nyfikenheten och lusten att undersöka är inte lika markant

som hos andra barn. Vissa barn med Aspergers syndrom är obekymrade av
främmande människor. Fastän den främmande människan tydligt visar på ett

                                                  
38 http://user.tninet.se/~fxg297r/asperge.htm 01- 09-04
39 Thimon (2000)
40 Attwood (2000)
41 Gerland (1996) sid. 95
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sökande efter kontakt kan barnet helt ignorera detta. Andra barn kan plötsligt
stelna i sina rörelser eller upplevas som framfusiga när kontakt med främmande

människor äger rum.

   När det gäller språkets utveckling hos små barn kan barnen med Aspergers
syndrom uppmärksammas i och med språkförsening eller upprepning eller

uteslutande av vissa ord. Vissa barn leker och bollar med ord på ett ovanligt sätt.
Många barn i denna ålder upprepar och härmar de vuxnas språk på ett mer

mekaniskt sätt än andra barn.

   Börjar man jämföra beteendet vid lek med andra barn finns det ofta mycket
som skiljer dem åt. Barn med Aspergers syndrom är sällan intresserade av att

umgås med jämnåriga. De leker hellre vid sidan om eller iakttar bara de andra
barnen utan att själv vilja delta. Det är vanligt att samma sysselsättning upprepas

gång på gång. När det gäller läsningen finns det många barn som redan i

förskoleåldern kan läsa men det sker ofta mekaniskt och utan någon direkt
förståelse för ordens innebörd. Vissa barn lägger sig till med ett korrekt men

stelt språk och uppfattas därmed lätt som lillgamla.42

2.13 Tidiga skolåldern

Nu blir avvikelserna ännu tydligare och vissa barn med Aspergers syndrom

börjar att förstå att de skiljer sig från mängden. Men fastän barnet har kommit
till denna insikt kan det fortfarande vara svårt för lärare och föräldrar att göra

denna upptäckt. Många barn har nu utvecklat ett specialintresse som helt slukar
deras fritid.

   Eftersom barn med Aspergers syndrom har förmåga att lära sig utantill innebär

detta att kunskapen i skolans olika ämnen blir väldigt ojämn.
    Tvångstankar, rutinbundenhet och ritualer är andra drag som barn med

Aspergers syndrom visar och dessa kan involvera både föräldrar och skola.
   De flesta förefaller egocentriska och saknar känsla för samspel och dess

funktion. Att sitta och småprata intresserar dem inte men däremot att hålla långa

monologer angående till exempel sitt specialintresse. De tolkar det som sägs
bokstavligt och konkret och detta innebär att det är nästintill omöjligt för ett

barn med Aspergers syndrom att till exempel förstå ordspråk.

                                                  
42 Thimon (2000)
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   Att kunna ta till sig erfarenheter för att kunna använda dessa i en annan
situation är svårt för dessa barn. Eftersom de har problem med socialt samspel

kan de ofta inte se vitsen med att vistas i en grupp. Just att många barn med

Aspergers syndrom saknar kamrater hänger ihop med problem att delta i ett
normalt socialt samspel.43

Sammanfattningsvis kan man i skolan se tre grupper bland barn med Aspergers

syndrom:

1. De tysta och försynta
2. De utåtagerande och distanslösa

3. De som pendlar mellan tystnad och försjunkenhet och stunder av utåtriktat
och öppet beteende.44

2.14 Föräldrar

I ett barns liv kommer familjen på första plats och därefter kommer skolan. I och
med detta är det nästintill självskrivet att ett samarbete mellan dessa två alltid

påverkar barnet positivt. För att samarbetet mellan skolan och hemmet ska bli så
givande som möjligt måste samarbetet dock alltid ske på föräldrarnas villkor.

Det är föräldrarna som är experter på sina barn och de vet vilka starka respektive

svaga sidor barnet har. De har även kunskap om hur barnet kan tänkas reagera i
olika situationer, något som kan gynna närvaron i skolan.45

Skolans bild av barnet i hemmet respektive föräldrarnas bild av skolan är ofta

begränsade. Familjen och skolan måste därför arbeta fram gemensamma mål

och syften för att samarbetet och samverkan ska kunna fungera. Planering ska i
möjligaste mån göras tillsammans med barnet, allt för att öka gemenskapen och

möjlighet till strävan mot samma mål.46

Det är av stor betydelse att föräldrarna till ett barn med Aspergers syndrom får

möjlighet att träffa andra familjer som befinner sig i samma situation. På detta

                                                  
43 Thimon (2000)
44 Thimon (2000)
45 Thimon (2000)
46 Thimon (2000)
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sätt minimeras risken till att bland annat skuldkänslor utvecklas. Genom att
träffa andra i samma situation blir också risken mindre att familjen blir ensam

och därmed isolerar sig från omvärlden.47

2.15 TEACCH - metoden

TEACCH- metoden står för Treatment and Education of Autistic and related

Communication handicapped Children. Metoden kommer ursprungligen från

North Carolina i USA där den utvecklats under ungefär 30 år av bland annat Dr.
Eric Schopler. Metoden vänder sig till personer med olika former av autism och

deras föräldrar.
   Några viktiga delar som metoden innehåller:

•  Struktur, organisation, rutiner och system

•  Samarbete med föräldrarna
•  Individuella scheman för eleverna

•  Visuella instruktioner48

Målet med detta arbetssätt är att göra barnet så självständigt som möjligt vilket

endast kan ske genom ökad gemensam förståelse och respekt för den enskilda
individen. Genom att barnet blir medveten om sitt funktionshinder ökar

möjligheten till självständighet. Det är viktigt att komma ihåg att man varken

kan eller ska försöka göra om en person med Aspergers syndrom.49

Metoden arbetar med mål angående undervisningen sett från tre olika
tidsperspektiv:

•  Omedelbara syften med kort tidsperspektiv

•  Intermediära mål, från tre månader upp till ett par år,
•  Långsiktiga förväntningar, med framtidsutsikter50

De omedelbara syftena måste vara klara, exakta och ha kort tidsaspekt. I

förskolan kan detta innebära att hjälpa barnet att hantera vissa sociala

situationer, som att vänta på sin tur. För lärarens del kan detta syfte innebära att

                                                  
47 Thimon (2000)
48 Thimon (2000) sid. 64
49 Thimon (2000)
50 Thimon (2000) sid. 95
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hitta elevens kunskapsnivå i ett eller flera ämnen och utifrån detta anpassa
undervisningen.

   De intermediära målen innebär att författa tänkbara strategier för att barnet ska

kunna komma vidare i utvecklingen. Att läsa och skriva kan vara exempel på
dessa mål.

   De långsiktiga förväntningarna kan innebära förhoppningar, tendenser eller
visioner. Dessa mål är långsiktiga så det måste vara mål av det slaget att det

finns möjlighet att kunna sikta mot dem. När det gäller yngre barn kan målet

vara att gå i en vanlig klass.51

                                                  
51 Thimon (2000)
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3. RESULTAT

I resultatdelen kommer jag att sammanfatta det första mötet med Lisa, samtalet

med Lisas assistent, en av Lisas gymnastiklektioner och intervjun med kvinnan
på habiliteringen. I slutet av resultatdelen presenterar jag olika förhållningssätt

som kan användas av lärare och andra vuxna som möter personer med Aspergers
syndrom.

3.1 Första mötet med Lisa

Lisa (fingerat namn) har Aspergers syndrom och är 8 år och går i årskurs 2. Hon
pratade väldigt tidigt men började att gå sent. Som liten tyckte hon om att sitta

stilla och sjunga sånger och titta i böcker.
   Hennes dag i skolan består av att hon pendlar mellan att gå iväg med sin

assistent, Mona (fingerat namn) till en närliggande byggnad och att vara med i

klassen och följa deras aktiviteter.
   Denna morgon befinner sig inte Lisa i klassrummet utan är med sin assistent i

den närliggande byggnaden. Byggnaden består av ett stort rum där det finns
tillgång till dator, lek- och skrivhörna. Det finns en hylla i mitten av rummet där

det bland annat finns spel och pussel. Detta rum används av flera barn än Lisa

och ibland är de allihop tillsammans och kallas för den "lilla gruppen".
   Jag och Mona diskuterade om vi skulle berätta för Lisa att det var henne jag

var mest intresserad av att följa men vi beslutade att vi skulle förklara min
närvaro med att jag skulle observera hela klassen. Detta beslut fattade vi

eftersom vi då förhoppningsvis sparade Lisa mycket funderingar och jag på ett

enklare sätt skulle kunna flyta med och lättare observera.
   När övriga klassen har satt sig på en matta på golvet för att lyssna på

högläsning av fröken, Sonja (fingerat namn) kommer Lisa och Mona in. Lisa går
med hjälp av instruktioner från Sonja och sätter sig på mattan bredvid två

klasskamrater medan Mona ställer sig längre bort. Det första som jag märker är

att Lisa har svårt att sitta stilla, hon vaggar hela tiden fram och tillbaka medan
hon lyssnar till sagan som berättas. Efter sagan samtalas det kring elevernas

gosedjur som för dagen är medtagna till skolan. Alla får berätta någonting om
sitt eget gosedjur och samtidigt visa upp för klassen. När det blir Lisas tur visar
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det sig att hon har glömt sitt gosedjur hemma, men att hon gärna berättar om det
"ur minnet" som hon själv uttryckte sig. Jag lägger märke till att Lisa pratar med

ett högt tonläge och jag får känsla av att hennes kropp och röst inte stämmer

överens med varandra. Under samlingen kommer vaktmästaren in i klassrummet
och ska borra fast en hylla i väggen. Alla eleverna håller för öronen men Lisa

böjer även huvudet i knät som för att söka extra skydd för oväsendet. När
vaktmästaren är klar utropar hon:

- "Vilket oväsen!"

Efter samlingen sätter sig eleverna vid sina platser. Bänkarna är ställda i ett

hästskoformat och Lisa sitter längst ut och längst fram. Bredvid henne finns ett
bord placerat där Mona befinner sig. Nu tar jag chansen att presentera mig för

Lisa. Jag hinner emellertid inte göra detta för Lisa hinner före:

- "Hej, jag heter Lisa och jag har Aspergers syndrom!"
Det förvånar mig att ett barn kan vara så oerhört medveten om sin situation och

att hon inte är som alla andra.

   Nästa uppgift för klassen blir att måla av sitt gosedjur med hjälp av
vattenfärger. Under tiden som Sonja förklarar hur klassen ska gå tillväga börjar

Lisa högt och tydligt förklara på sitt sätt. Hon pratar på utan att egentligen
lyssna på någon och min reaktion är att Lisa har ett högtravande språk för att

vara så ung. Eftersom det blir mer och mer livat i klassrummet efterhand som

målandet fortskrider bestäms det att Lisa, Mona och jag ska gå till det andra
huset. Först ska eleverna ha en liten rast och denna rast fungerar inte bra för

Lisa. Det blir meningsskiljaktigheter mellan henne och en annan elev och Lisa
boxar till denna elev när Lisa blir tillrättavisad av denne. Efter rasten pratar jag,

Mona och Lisa om hur rasten varit. Hon säger att hon fortfarande känner sig

ledsen men att de båda hade bett om ursäkt. Hon förstår att hon gjort fel som
slagit till den andra eleven men avslutar diskussionen med att ta fram sin

"skolmus" (ett gosedjur som bor i skolan) och konstaterar sakligt:
- "Det är ändå lättast att prata med gosedjur, de blir aldrig arga och säger emot!"

Vi pratar vidare kring relationer med andra människor och det visar sig att Lisa
har en kompis som går i 1:an som hon brukar leka med. Lisa berättar att likt

henne själv har den här flickan livlig fantasi och att det är därför de tycker om
att umgås med varandra. Under rasterna brukar de hålla till i en skogsdunge och

leka fantasilekar med hjälp av vad naturen har att erbjuda. Lisa säger:
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- "Hon vet hur jag tänker, och därför bråkar vi aldrig!"

När det är dags att gå och äta tar Lisa med sig sin egen tvål till matsalen. Hon

tycker att skolans tvål luktar illa och vägrar att använda den. Hon sitter
tillsammans med Mona vid ett bord med andra elever, men bordet är satt i

hörnet av ett mindre rum där endast ett fåtal av eleverna sitter. Hon har svårt att
förstå vad varsågod betyder och börjar att äta innan alla hunnit sätta sig till

bords. För dagen står det fisk på menyn men jag får veta att hennes favoriträtt är

pannkakor. Hon äter med god aptit men vill inte ha någon sås till potatisen och
fisken.

   Sista lektionen ska Lisa vara tillsammans med klassen igen för det är dags för
redovisning av ett temaarbete eleverna genomfört tillsammans med

parallellklassen. Lisa får sitta i en "riktig" stol i mitten av åhörarna och jag slås

av tanken att det är modigt av henne att sätta sig just där. Det visar sig att det är
oerhört påfrestande för henne att sitta och försöka koncentrera sig på de som

berättar samtidigt som de andra eleverna viskar till varandra. Lisa utbrister vid

ett flertal tillfällen att de som berättar ska prata högre och tydligare för hon hör
inte vad de säger. Ju fler gånger hon påpekar detta ju mer irriterade blir övriga

gruppen och de börjar efterhand klaga mer och mer på Lisa att hon själv ska
vara tyst istället för att klaga på andra. Även här är det nära att det slutar med

handgripligheter, men istället väljer Lisa att flytta sig och sitta framme bredvid

dem som redovisar för att på detta sätt kunna höra bättre.
    Lisa är väldigt duktig när det gäller att både läsa och skriva. Hon skriver

gärna långa berättelser där hennes fantasi verkligen får utlopp. Hon har svårt att
skriva med gemener så när hon skriver fritt använder hon sig endast av versaler.

Inga bilder används för att förenkla det schema som beskriver skoldagens

upplägg. Dagen skrivs endast ned på ett papper som sätts upp så att Lisa vid
behov kan gå och läsa.

   Jag hör mig för vilka intressen Lisa har och det visar sig att djur och natur är
det hon tycker om bäst. Hon är uppvuxen i närheten av en skog och dit tycker

hon om att gå och leka.
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3.2 Samtal med assistent

Bakgrund: Kvinna som är utbildad behandlingsassistent. Hon har under årens

lopp jobbat inom skolan på många olika sätt, både som klasslärare och
elevassistent. Det är dock första gången som hon är assistent åt en flicka och det

är också första gången hon stöter på ett barn med Aspergers syndrom.

Angående Lisas situation: Mona ser Lisa som ensam både på gott och ont. Hon

försöker ofta att ta kontakt med andra människor men har väldigt svårt för detta.
På rasterna händer det att Lisa leker med andra barn men ofta är hon själv vid en

skogsdunge där hon sysselsätter sig med att fantisera kring till exempel löv och
stenar. Mona säger att Lisa ser sig själv ofta som annorlunda och kallar sig

ibland för "sist och seg". Lisa har en tjejkompis som är ett år yngre än hon själv,

men i skolan har de inte alltid samma raster vilket ställer till lite problem. Mona
tror att de kommer så bra överens bland annat på grund av att de har lika livlig

fantasi. Visst umgås Lisa med andra barn men Mona ser inget direkt

kompisbegär som man kan se hos många andra barn.
   Ofta är Lisa och Mona ensamma i den närliggande byggnaden, där både lek

och undervisning sker. Byggnaden består av ett stort ljust rum indelat med hjälp
av en bokhylla. I ena delen finns en soffa, en fåtölj och ett antal kuddar. Där

finns också ett bord med några tillhörande stolar. En "vanlig" skolbänk finns det

också och på väggen bredvid bänken finns Lisas schema uppsatt. Eftersom Lisa
kan läsa så pass bra räcker det att schemat endast innehåller text.

   På andra sidan av bokhyllan finns det plats för ordinär undervisning, en tavla
är uppsatt på väggen och några skolbänkar finns framför. Här finns även

möjlighet för läraren att sitta. Denna del används endast när det vid något

tillfälle finns flera barn i rummet samtidigt. Slutligen innehåller rummet en liten
lekhörna med både leksaker, spel och pussel.

   Mona berättar att en av de viktigaste sakerna är att man förklarar varför saker
och ting är som de är. Detta innebär att man måste vara mycket tydlig och

strukturerad för att det inte ska uppstå missförstånd som i sin tur kan leda till

onödiga tråkigheter. Genom att hon är tydlig och konkret i sina handlingar kan
till och med dagens schema brytas utan att detta innebär några problem. Ett

exempel som visar hur man på ett enkelt sätt kan förändra ett beteende genom
att förklara varför, inträffade i omklädningsrummet inför en idrottslektion. Lisa

släckte vid flera tillfällen lampan i omklädningsrummet samtidigt som en del
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barn fortfarande befann sig i duscharna. Mona försökte då förklara att Lisa
skulle sluta med detta eftersom det innebar stor risk att de barn som duschade

kunde halka och slå sig eftersom det var så mörkt. Denna förklaring räckte för

att Lisa skulle sluta upp med att släcka lampan. Detta exempel visar på att dessa
barn inte alltid är så logiska i sina handlingar men i sinnet.

   Enligt Mona vore det optimalt för Lisa att få gå i en fast grupp med några
enstaka barn för att på bästa tänkbara sätt möjliggöra en fortsatt utveckling. Att

vara ensam som Lisa till och från är idag tror inte Mona är bra heller, för det är

lätt att skolan blir likt en skyddad verkstad. Det är väldigt lärorikt för dessa barn
att ha möjlighet att höra andras åsikter för att på detta sätt kunna utveckla sin

förståelse för andra människor och deras handlande och reaktioner.
   En annan sak som också är otroligt viktig är att prata och diskutera olika

känslor, som till exempel ilska, för att på detta sätt minimera risken att endast

handgripligheter används. Det gäller att reflektera kring situationer som uppstår
och på detta sätt minska risken att samma misstag görs om igen. Det är också av

avgörande betydelse att klasskamraterna får chans att vara med vid vissa

diskussioner och förklara hur de ser det sett ur sin synvinkel för att på detta sätt
öka förståelsen för att saker ter sig som de gör.

   Angående specialintresse säger Mona att Lisa många gånger står närmare
djuren än människor. Djur och natur ligger henne väldigt varmt om hjärtat och

hon har en egen kanin som hon gärna berättar om, både nu och då. Hon älskar

att vara ute i skogen och detta märks eftersom hon ofta tar sin tillflykt till
skogsdungen på skolgården.

3.3 Gymnastiklektion

Jag hade möjlighet att vara med när en gymnastiklektion ägde rum. Lektionen

ägde rum inomhus och Lisa var med tillsammans med de andra barnen under
hela lektionen. Det är endast under idrottslektioner och under fritidstid som hon

är med övriga klassen.

   Innan lektionen började gick Lisa och Mona lite i förväg för att byta om, detta
så att ombytet av kläder skulle få ske i lugn och ro och på så sätt minska risken

för stress. Mona berättade att hon vid vissa tidspressade situationer är tvungen
att gripa in, för annars är det lätt att Lisa till exempel missar bussen.
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   Lektionen innehåller en ganska tuff uppvärmning och sedan övergår man att
leka olika bollekar.  Lisa kämpar på bra fastän hennes motorik gör att hon

antagligen får jobba dubbelt så mycket som de andra. Hennes rörelser är

klumpiga och hon springer stelt utan någon spänst i kroppen. Hon blir fort trött
och sätter sig då en stund på bänken, men är snart uppe med de andra barnen

igen. Det ser ut som om hon stormtrivs fastän det måste vara jobbigt. Något som
förvånar mig är att Lisa kan tolerera den höga ljudnivån, som beror på både

elevernas aktivitet och musik som strömmar ut i rummet. Mona tror att Lisa

under årens lopp har tränat upp sin förmåga att stänga ljud ute, så att hon helt
enkelt inte hör allt som vi hör.

   En övning innehåller flera olika instruktioner och vissa barn blir frustrerade
över att de inte förstår. Men eftersom gymnastikläraren är väldigt konkret och

tydlig i sitt sätt att förklara hänger Lisa med och blir en av de som förklarar för

de andra eleverna. Här syns det tydligt att Lisa på detta sätt får en plats i
gruppen och accepteras av de andra eleverna.

   Efter lektionen berättar gymnastikläraren att detta år fungerar bättre för Lisa

än föregående år.
- "Då stod hon mest i ett hörn med armarna i kors och såg sur ut".

Troligtvis har sommaren inneburit att hon mognat mycket mentalt och detta

leder kanske till att gymnastiken fungerar bättre. Lisa älskar att cykla och har en

trehjuling hemma som hon cyklar mycket på.

3.4 Intervju med personal på habiliteringen

Intervjufrågorna finns som Bilaga 1.

Erfarenhet och utbildning:

Kristina (fingerat namn) är utbildad lärare och gick den ”gamla”
speciallärarutbildningen 1981, samt har jobbat inom särskolan, sedan 1986 har

hon jobbat med ungdomar och barn med autism. 1995 fortbildade Kristina sig
genom att läsa 20 poäng special pedagogik kring autism i Stockholm. Hon har

även jobbat som pedagogisk handledare kring barn och vuxna med autism.

Sedan 1999 jobbar Kristina på barnhabiliteringen där alla typer av
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funktionshinder finns representerade, men också många med neuropsykiatriska
problem kommer hit. Hennes erfarenheter kring dessa människor är att det är

viktigt att känna igen beteendet och därigenom jobba utifrån personens

möjligheter. Eftersom vi alla är inbördes olika varandra så är det nödvändigt att
se de gemensamma grundläggande svårigheterna som är de samma för alla med

detta funktionshinder. För att kunna jobba utifrån ett sådant perspektiv är det av
stor betydelse att alla berörda parter innesitter med kunskap kring dessa

svårigheter. Detta ställer krav på oss människor som finns runt omkring dessa

personer och det är viktigt att vi är lyhörda och ställer om oss för varje individ är
ingen annan lik. Sammanfattningsvis kan man säga att det är jätteviktigt att

personalen har kunskap om funktionshindret och att personalen består av rätt
personer som har intresse och förmåga att förstå att det här är någon som

fungerar annorlunda och barnet behöver ett annat bemötande och speciella

verktyg.

Kontakten med dessa barn:

Alla barn kommer hit via remiss. Remisserna kan komma från olika instanser.
Från BVC, barnkliniken, skolläkare, logoped, psykologer till kommunernas

skolor. Barnet kommer ofta till habiliteringen med en frågeställning. Det kan till
exempel vara så att vid BVC har barnet ej klarat 2 1/2 års kontrollen och då

kommer barnet hit via den frågeställningen. Då görs en utredning om barnen är

så pass gamla som 5 1/2 år. Man tittar då utifrån våra olika professioner,
motoriskt, både fin och grovmotorik, språket, logopeden gör en språkbedömning

och ett psykologtest görs och hon som pedagog går ut och gör observationer. Är

det ett barn som ligger på tidigare utvecklingsnivå så gör man ett så kallat PEP-
test om man har misstanke om autism. Då kan man avgöra lite grand barnets

funktionsnivå inom olika områden. Detta används till barn som inte har så stor
språklig förmåga. Är det yngre barn som kommer hit när de är 2-3 år så är det

inte så lätt att fastställa diagnos. Det är dock viktigt att påpeka att utredningen

dels ligger till grund men det som man ställer diagnos utifrån är dessutom hur
vardagen ser ut. Det är ju utifrån beteendeavvikelser, beteendekriterier som man

ställer en diagnos. Man väger ihop både den utredning habiliteringen utfört,
denna utredning ska ju bekräfta de svårigheter man ser i vardagen. Men hos ett

yngre barn med mera ”normal begåvning” är det svårare att sätta en diagnos

tidigt, ofta kommer inte dessa barn till habiliteringen förrän vid 5-7 års ålder.
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Det är då det blir tydligare och tydligare. De som ligger på lägre utvecklingsnivå
kommer ofta när de är yngre. Då ser man också oftast de här

beteendeavvikelserna tydligare hos de barn som har utvecklingsstörningar.

Upplevelser som påverkat:

Första barnet Kristina träffade på med autism var på Vipeholm, 1972. Då var

hon tillsammans med några andra där och gjorde observationer på barn med just
autism, det var hennes första upplevelse. Barnet hade en utvecklingsstörning och

mycket stereotypier. Det var en rätt så häftig upplevelse, väldigt annorlunda och
svårt tyckte Kristina att det var. Det var en nästintill chockartad upplevelse.

Detta också på grund av att hela miljön var så artificiell, med låsta dörrar och

kala väggar. Man fick en känsla av institution och det var ju ett av de gamla
specialsjukhusen.

Rollen till exempel föräldrar spelar för dessa barn:

Föräldrar till barn med de här störningarna har en väldigt ansträngande situation.

De får ju hela tiden fungera som en slags ambassadörer för sina barn eftersom
det är ett funktionshinder som är så svårt att förstå. Från habiliteringens sida gör

ju de sitt bästa för att stötta föräldrarna och för att fungera som deras

ambassadörer för att de inte ständigt och jämt ska behöva kräva och förklara och
beskriva. Men trots detta har dessa föräldrar en väldigt tung börda att bära

eftersom det är så svårt för många att förstå. Skolan har ju sitt tydliga uppdrag
att ge alla barn undervisning utifrån deras nivå, men detta är inte så enkelt gjort.

Ibland blir det lite likt ett experiment kan man känna. Ofta är det ju så att de här

barnen fungerar någorlunda i en grupp medan de är förskolebarn, och en
förutsättning är att de får extra stöd och hjälp av en vuxen. Men när de sedan

kommer till skolan så ställer det större krav på prestationer, ställer större krav på
att kunna vänta på sin tur, svårare miljö i många avseenden. Det är mycket

människor och matsalar. Det är många förändringar som blir svåra för dessa

barn. Kristina tror att det måste till att de i skolan får tillgång till ett arbetsrum,
att de får extra vuxenstöd och kanske av och till också att det finns en mindre

grupp som barnet vid vissa tillfällen kan få vistas i, och sedan ha möjlighet att
gå tillbaka till den stora gruppen. Men att hon säger att det blir likt ett
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experiment beror på att det inte alltid finns förståelse för att bygga upp detta från
början utan att det är något som tas till när det kör till sig vilket det oftast redan

gör efter ett par månader. Skolan har ju sitt uppdrag som är väldigt tydligt men

jag tror ofta att man har lite orealistiska förväntningar på många av de här
föräldrarna att de ska förklara på föräldramöten om sitt barns funktionshinder

och så vidare. Detta kan vara jättetufft för många föräldrar. Men där har ju man
en roll från habiliteringen att de blir en slags ambassadörer för att hjälpa

föräldrarna, plus att föräldrarna kan få samtalsstöd och så härifrån också.

Tankar kring hur dessa barn upplever sin situation:

Genomgående upplever de sig själva annorlunda och känner ett utanförskap. De

som har Aspergers syndrom eller högfungerande autism hos dem är det
genomgående att de känner så. Kristina var på ett seminarium i Växjö med fem

unga vuxna med Aspergers syndrom och de beskrev detta väldigt tydligt att de
allihop kände ett utanförskap. En tjej beskrev det som att, hon kallade det till

och med autismkultur kontra ”vår vanliga kultur”. Vi har ett flockbeteende som

de med Aspergers syndrom inte har. Detta stämmer ju faktiskt att vi är väldigt
inriktade på att ha social kontakt. Tjejen beskrev hur annorlunda det kan vara att

till exempel anmäla sig till en studiecirkel. För henne var skälet till att hon
anmälde sig beroende av att hon var intresserad av ett ämne och ville fördjupa

sig kring detta. De allra flesta som kommer dit är huvudintresserade av

fikastunden, kaffebrödet och att sitta och prata med varandra och drar därför
gärna ut på den tiden och för tjejen var detta oerhört frustrerande. Detta är nog

genomgående, går man till exempel på restaurang tillsammans så är det i ”vår

kultur” inte så mycket för matens skull utan för stämningen och för att träffas,
umgås och för att prata. För de som har Aspergers syndrom är detta jättesvårt att

förstå. Susanne Schäfer har skrivit en av de bästa självbiografiska böckerna, hon
beskriver sig själv som en utomjording. Denna syn på sig själv tror Kristina är

genomgående. Man har så olika sociala behov så att säga. Det är så mycket de

måste jobba med, allt från hur man samtalar, allt det här sociala kittet, hur man
kommer med följdfrågor och sådant här tomt snack som vi är experter på som

till exempel hur är vädret?… Detta är jättesvårt för dem. För dem är meningen
med ett samtal att föra fram ett budskap och den här turtagningen, bollandet är

jättesvårt. Sedan över till allt som har med de sociala reglerna att göra, det är

mycket och svårt.
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Vad lärare ska tänka på:

Man måste titta på varje barn för sig. Alla barn är olika och vissa kan ha en
otrolig matematisk förmåga medan andra är jätteduktiga, som Lisa då med att

läsa och skriva och göra små historier. Man måste titta på varje individ för sig.
Men det som är gemensamt för dessa barn som har detta funktionshinder är ju

att de har svårt att ta andra människors perspektiv. De som har Aspergers

syndrom kan lära sig det, det så kallade ”theory of mind”. Barn med
utvecklingsstörning eller lägre begåvning har väldigt svårt att lära sig detta. Det

är en svårighet som de har livet igenom. Men med begåvning kan man lära sig
att det är så här, när jag säger så här betyder det det här, då blir människor störda

eller sårade.

   Lisa är väldigt uppriktig och öppen och detta kan vara positivt men också vålla
problem för henne. Att förstå det här med perspektivtagning, att det tar tid, är

något som hon måste lära sig och det måste hon få chans att få möjlighet att lära
sig. Det gör ju att man inte blir irriterad om man vet om detta.

   Att vänta är svårt för Lisa, där kan man ju hjälpa henne genom att skriva ner

lite regler om så här är det och på detta sätt helt enkelt ge henne strategier.
Många barn med Aspergers syndrom och autism har perceptionsstörningar och

de konsekvenser det får. Det betyder bland annat att det är jättesvårt med höga
ljud och röriga miljöer där det är mycket människor som rör sig hit och dit.

Detta är påfrestande för dem som har de här störningarna. Då måste man utgå

från varje barn och hur det ser ut. Det kan ju betyda att man behöver en liten
hörna i klassrummet som man kan göra till barnet och att det får hörselskydd

och kan sitta och läsa för sig själv och kan stänga ute ljuden från övriga

klassrummet. Eller att barnet får tillgång till ett annat rum där det har möjlighet
att få fylla på sin energi och kan sitta och jobba.

   Kristina tror att man ofta behöver den här växlingen, och sedan är det ju från
individ till individ hur många barn man klarar av att vara tillsammans med.

Vissa kan vara så känsliga att de inte klarar av mera än 5-6 stycken, medan

andra klarar av att växla mellan att vissa stunder vara tillsammans med 20 barn
men då måste man kunna gå tillbaka till det här rummet och fylla på sin energi.

Man måste ta hänsyn till de här perceptionsstörningarna och att man tar hänsyn
till svårigheter att ta andras perspektiv, det är väldigt viktigt. Lisa har

jätteresurser inom vissa områden, därför är det viktigt att inte ha den här mallen
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på hur alla fungerar utan att vissa barn är mer fyrkantiga och då måste man
stoppa dem i det fyrkantiga hålet istället.

   Ett barn som är så välbegåvat som Lisa är det stor risk att hon blir uttråkad om

hon ska behöva sitta tillsammans med de andra och gå igenom saker som hon
kunnat sedan länge. Man måste ta mycket individuell hänsyn, och att hon då kan

få göra saker för sig själv eller tillsammans med en assistent. Hon måste få
utmaningar också för att inte bli uttråkad.

   Det är också viktigt att man aktivt jobbar för att få in henne i klassen/gruppen.

Lisa har ju förmågor som man gärna kan lyfta fram som också kan göra att hon
får lite respekt hos de andra. Att man tänker på raster, detta kan vara en svår

situation om det inte finns vuxenstöd ute. Barnet kan lätt hamna i konflikter med
andra barn för det reagerar lite utifrån sitt eget manuskript. Ett exempel kan vara

om ett barn har lovat Lisa att de ska gunga på rasten och då vill barnet plötsligt

inte det. Då blir det svart i skallen på Lisa. Då har hon i sin planering tänkt ut
det här, nu ska det bli så här, och då kan hon inte reflektera, att barnet inte vill

just nu och därför måste jag göra något annat. Då blir det istället bara svart och

detta kan leda till konflikter i sådana situationer. Därför är det viktigt med vuxna
ute på rasterna, för det är ju den sociala biten som är den största svårigheten.

   Angående den teoretiska biten har hon ”+++” i jämförelse till sina
klasskamrater men det är den sociala delen hon måste ha hjälp med. Det är

skolans uppgift att jobba med det sociala och inte bara det teoretiska. Vi ska

utveckla individerna. Det är inte bara de här barnen som behöver hjälp med den
biten.

Skillnader mellan pojkar och flickor:

Eftersom Kristina inte har mött så många människor med Aspergers syndrom

har hon svårt att bilda sig en uppfattning. Men bland många människor med
ADHD och som även har autistiska drag, de begåvade, så är det markant

skillnad mellan flickor och pojkar. Flickorna är lugnare, de har inte så många

aggressiva uttryck. Pojkarna är mera impulsiva och ofta blir det aggressiva
uttryck hos dem. Detta är rätt så genomgående. Flickor med Aspergers syndrom,

och detta hävdar också litteraturen, har mindre med specialintressen än vad
pojkarna har, detta är en vanlig skillnad. Lisa har god fantasi som är lite ovanligt

att det förekommer hos dem med Aspergers syndrom och högfungerande

autism. Lisa har väldigt välutvecklad fantasi. Vet inte om detta är ett särdrag hos
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flickor men har ej mött någon pojke under årens lopp. Det är ett spännande
område för det är först sista åren som diagnostisering av Aspergers syndrom har

kommit igång. Det kommer att hända mycket mer framöver. Detta är väldigt

intressanta människor.

Erfarenheter av till exempel TEACCH:

Kristina använder sig hellre av visualiserad pedagogik än av TEACCH. Hon har
sett lite negativa avarter av att man har gått en TEACCH-kurs och så tycker man

att man kan det här. Kristina finner inget negativt angående metoden, hon jobbar
själv med denna. Metoden bygger på att ge förutsägelser och att de ska få

förutsägelser genom bilder. Materialet är upplagt på ett systematiskt sätt. Hon

har en känsla av att man ibland gick in för metoden som den enda med ett
gravallvar och det kändes ibland nästan som om någon hade dött. Det finns inte

en metod som är den rätta, utan hon är en sådan som tar lite här och lite där.
Kristina har från början en psykodynamisk inriktning, som hon tycker är viktig

att ha som grund. Man går in i familjer och ser relationer och det som faktiskt

händer kring att få ett barn med ett funktionshinder, och i det fallet så är det bra
att ha den grunden. Hon använder sig av mycket visualiserad pedagogik, men

mycket av det här med belöningssystem är plockat från beteendevetenskapliga
teorier som fungerar väldigt bra för många inom det här området. När det gäller

speciellt utvecklingsstörda barn med mycket beteendestörningar så är ju faktiskt

de beteendeterapeutiska metoderna ett sätt att använda. Det är inte det enda
gångbara men en väg att ge alternativ till de negativa beteenden. Man jobbar

visualiserat också men det är viktigt att det inte finns en metod utan flera

metoder och det beror på barnet, från individ till individ vilket som är det mest
gångbara.

3.5 Exempel på metoder

3.5.1 Sociala berättelser

Dessa barn talar ofta mycket mer än vad de förstår. Till exempel är det många

ord och meningar som vi omger oss med, metaforer och bildspråk. Mycket
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abstrakta ord kan betyda mycket olika saker. Lisa har beskrivit att hon vill ha en
förklaring, vad menar man egentligen med det? Att komma i grevens tid, vad

innebär det? Det är till exempel sådana här saker som ställer till det. Man brukar

säga att den visuella kanalen är den starka kanalen och därför bygger man alltså
på att förstå sociala regler och hur man beter sig genom att man visar på pränt.

När det gäller yngre barn använder man bilder och när det gäller äldre barn
skriven text. När man jobbar med sociala berättelser, seriesamtal beskriver man

problemsituationen som till exempel kan handla om en mycket matematiskt

begåvad 6-årig pojke som älskar allt som har med siffror att göra. Problemet är
att när familjen ska ut och åka bil blir pojken rasande över att pappan inte kör i

samma hastighet som vägskyltarna visar. Lösningen på detta problem blir att
familjen visar den gjorda serien för pojken när det är lugnt innan de ska åka iväg

och förklarar att beroende av olika orsaker kan man behöva köra olika fort.

Problemet har nu lösts och nu behöver föräldrarna bara förklara varför man kör i
en viss hastighet när det står en annan på skylten.

Belöningssystem fungerar mycket bra för dessa barn. När det gäller sådana saker

som är svåra att bryta är det bra med belöningssystem eftersom dessa barn har
ett svagt belöningssystem. För att citera Gunilla Gerland: ”Tjat fungerar som

sandpapper på min självkänsla.” Det är just tjat som dessa människor ofta möter
eftersom det blir mycket beteendeproblem. Belöningssystem är något väldigt bra

att bygga upp självkänslan med. När barnet fixat problemet finns det en bild

som visar den önskade situationen. Varje gång denna händelse uppnås får barnet
en stickers. Tio stickers innebär att barnet tillsammans med föräldern ska gå och

fika på stan för det tycker barnet är jättemysigt. Detta är ett exempel på hur man
kan jobba för att förändra negativa beteende som är till hinder för både barnet

och dess omgivning. Så här fungerar sociala historier över huvud taget, från det

allra enklaste med streckgubbar med miner som visar känslouttryck och så och
sedan ritar man pratbubblor och tankebubblor. Fördelen med sociala berättelser i

förhållande till om man endast berättar är att man har kvar denna och kan gå
tillbaka och berätta en gång till, kommer du nu ihåg, nu är det såhär…

Man ger barnet ett alternativ med hjälp av sociala berättelser och detta är även

ett bra hjälpmedel för många barn med DAMP, ADHD,
koncentrationssvårigheter och autism. Exempel på hur en social berättelse kan

se ut finns som Bilaga 3.
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3.5.2 Theory of mind

Forskarna har gjort likt ett experiment för att beskriva de svårigheter barn med

autism har att ta andra människors perspektiv. Tre olika grupper med barn;
normalutvecklade barn som var 4 år, barn med Downs syndrom som hade en

utvecklingsålder på 4 år och barn med autism. Man menar att theory of mind, att
förstå andra människors perspektiv, att förstå sådana saker som hoppas att, tro

att, önska att, metarepresentation, normalt är utvecklat klart när barn är ungefär

4 år. Man har sett stora avvikelser bland de här grupperna. Sally och Anne har
en korg och en låda. Sally lägger en boll i korgen och går ut. Anne tar bollen och

lägger den i lådan istället. Man frågar sedan det barn som ska testas var Sally
kommer att leta efter bollen när hon kommer tillbaka. Normalutvecklade barn

förstår att hon inte kan veta att Anne har flyttat bollen från korgen till lådan och

svarar därmed att Sally kommer att leta i korgen, för det är vad hon vet. Detta
svar ger även barn med Downs syndrom. Men ett barn med autism svarar att

Sally kommer att leta efter bollen i lådan för det de vet och har sett tror de att

alla andra också vet och har sett. Detta är genomgående. Det som skiljer barn
med Aspergers syndrom från barn med autism är just denna aspekt, för just detta

kan ett barn, ungdom, med Aspergers syndrom som har en hyfsad begåvning
förstå. De kan förstå det rent konkret när de ser det men i vardagssituationer har

de jättesvårt att förstå, det jag vet det vet inte alla andra eller motsvarande, det

jag inte vet det vet heller inte andra. Att förstå att andra har ett känslo- och
tankeliv är jättesvårt att förstå i de här djupa subtila situationerna. De kan lära

sig det men de förstår det inte automatiskt i vardagssituationer. I Bilaga 4 finns
exempel på Sally och Anne- experimentet.

3.5.3 Central coherence

Bokstavlig tolkning – man förstår precis det man hör. Central coherence – vi

andra förstår sammanhang och de med autism förstår delar av, fragment av

sammanhang, har svårt att förstå sammanhang och svårt att förstå helheten.
Detta är en förklaring till att det ofta finns mycket avvikelser när det gäller det

här med den språkliga förståelsen.
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4. DISKUSSION

Under arbetets gång hade jag möjlighet att besöka en skola med en speciell klass
för just barn med Aspergers syndrom. Detta besök var intressant och givande i

många avseenden. Efter att ha läst litteratur angående detta ämne var det
spännande att få se hur det kan fungera rent praktiskt i verkliga livet. Det som

slog mig vid flera tillfällen under besökets gång var att detta arbetssätt passar

lika väl ”normalfungerande” barn som barn med speciella behov.

   Jag kunde inte heller förstå vad skolan egentligen var för något, vad den var till för. Den
tycktes vara konstruerad som ett personligt tortyrredskap för mig. Stökigheten och de andra
barnens närvaro försämrade mina möjligheter till koncentration och förvärrade alla symptom

många gånger om, och hade någon frågat mig vad som var meningen med skolan hade jag
inte kunnat svara. Jag hade ingen aning.52

4.1 Klassrummets utformande

Klassrummet var uppbyggt likt åtskilda små kontor, där varje elev var
avskärmad från de övriga med hjälp av en ljuddämpande skärm. Läraren

poängterade att eleverna behöver en fristad samtidigt som de är tvungna att lära

sig att kunna hantera konfrontationer med andra barn. Detta är ju något som
tagits upp i litteraturen vid ett flertal tillfällen och detta handlar ju bland annat de

sociala spelreglerna mycket om. Varje elev hade ett skrivbord och ett schema
över dagens aktiviteter uppsatt framför sig. Schemat bidrog till att det blev

lättare att genomföra aktiviteter som upplevdes som tråkiga.

   Det måste vara alla flaskor, jag fick inte missa någon. Om jag inte tog under allihop var det
ofullständigt och jag ville så gärna att allt skulle vara fullständigt och färdigt och slut.53

Genom att kunna se helheten från början blir det lättare för dessa barn att

genomföra saker. Därför är det av stor betydelse att använda sig av ett
överskådligt schema för vad dagen ska innehålla för ämnen och andra

aktiviteter. På detta sätt förhindras att onödiga överraskningar uppstår.

                                                  
52 Gerland, (1996) Sid. 114
53 Gerland, (1996) Sid. 60
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Läroböcker och annat material bevarades i skrivbordets lådor. Det fanns flera
datorer som eleverna hade fri tillgång till att använda. Klassen bestod av fyra

elever, två i år 5 och två i år 6. Målet med denna verksamhet är att:

•  Eleverna ska komma till skolan
•  Eleverna ska trivas och ha det bra i skolan

•  Eleverna ska undervisas i kärnämnena varje dag
•  Eleverna ska ha möjlighet att vara med andra barn

   Eftersom eleverna befinner sig på mycket olika nivåer både kunskapsmässigt

och som enskilda individer består undervisningen i klassrummet av mycket
individuellt arbete. Grunderna är ungefär desamma som i TEACCH-metoden.

Allt hänger på att man strukturerar tillvaron för att på bästa sätt hjälpa till att
skapa ordning.

4.2 Självbild

Ett genomgående svar från alla som intervjuats och i den litteratur jag läst är att
självbilden hos dessa barn vanligtvis består av att de är konstiga och annorlunda

gentemot sin omgivning. Detta antagande stärktes i och med detta besök.
Läraren menade även han att detta synsätt är väldigt vanligt hos dessa personer

och att det är en av många saker som man måste jobba mycket med.

   Jag vet inte ens om jag över huvud taget vill vara som de andra; jag vet ju inte om något
annat än det som är. Jag har ingenting emot att vara ensam, men det är sårande att kallas
"osocial" för det. Jag skadar ju ingen genom att t ex inte äta tillsammans med dem.54

4.3 Pojkar och flickor

Angående skillnad mellan pojkar och flickor hade även denna lärare sett vissa

karakteristiska kännetecken. När det gäller flickor verkar det som det inte är så
vanligt att flickorna har ett specifikt specialintresse men istället är det vanligt att

de intresserar sig speciellt för böcker och att rita och skriva berättelser. Under

skrivandets gång har jag kunnat se ett visst mönster och kanske kan detta
intresse leda till att flickor med Aspergers syndrom i många avseenden senare i

livet kommer att utbilda sig exempelvis till författare.
                                                  
54 Schäfer, (1996) Sid. 90
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4.4 Föräldrar

Angående föräldrakontakt relaterat till skolan är det föräldrarna som söker en

plats i klassen till sitt barn. I och med detta byggs hela organisationen upp kring
tät kontakt mellan skolan och föräldrar och minst ett par gånger per termin

träffas man för att samtala kring hur situationen ser ut. Kvinnan på
habiliteringen framhävde även hon vikten av att föräldrarna vid barnets

skolsituation involveras för att på bästa sätt göra skolan så positiv som möjligt.

Det är ju föräldrarna som känner barnet bäst och genom att skola och hem
arbetar tillsammans för barnet bidrar detta till att bästa möjliga utgångsläge

skapas.

4.5 Sociala berättelser

När det gäller användandet av sociala berättelser är även denna lärare väldigt

positivt inställd till detta hjälpmedel. Det verkar som det är genomgående både

när det gäller intervjuerna och i den lästa litteraturen, bland annat i Attwood, att
detta är ett ypperligt hjälpmedel för många barn och inte bara för dem som har

Aspergers syndrom. Kvinnan på habiliteringen hade stor erfarenhet när det
gäller att jobba med sociala berättelser med barn och såg enbart positiva effekter

med detta hjälpmedel. Återigen ser man fördelarna med att förenkla situationer

för att på detta sätt lättare förstå sammanhang och också sambandet mellan orsak
och verkan.

4.6 Raster

   Rasterna var det hemskaste av det hemska. Bollar som kom farande från ingenstans. Tusen
röster. Barn som sprang och hoppade. Allt var en enda oförutsägbar röra som gjorde ont i mig
när jag försökte sortera upp mina sinnesintryck.55

När det gäller rasterna för dessa barn påpekade även läraren vid den besökta

skolan vikten av att det finns vuxna ute för att i möjligaste mån vara stöttepelare

i svåra situationer som lätt uppstår vid dessa tidpunkter. Vi vuxna spelar
överhuvudtaget en avgörande roll för hur dessa barn ska kunna utvecklas till att

fungera så bra som möjligt efter sin egna förmåga. Vid observationen av Lisa
                                                  
55 Gerland, (1996) Sid. 90
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kom denna punkt också upp som en av de svårare situationerna att hantera. Det
är i sådana situationer som ramarna töjs ännu mera än vanligt och det blir

svårare för dessa barn att hantera konflikter som kan uppstå.

   Jag tyckte inte om överraskningar och det gällde alla områden i livet. Jag ville inte bli
överraskad, inte någonsin. Om jag skulle ha en chans att klara av situationer måste jag vara
förberedd på dem.56

4.7 Mat

   Jag äter aldrig mat som är blandad med annan mat och inte soppor eller grötliknande mat.
Om jag äter rödkål en dag, så blir det bara rödkål och ingenting till det; om jag äter potatis, så
blir det enbart potatis, och därför en hel karott full.57

Problem med mat är något som återkommer både i den lästa litteraturen och i

fallstudien. Både Gunilla Gerland och Susanne Schäfer skriver om hur hemskt
det kan kännas att behöva äta vissa sorters maträtter. Detta beroende av en otäck

känsla i munnen men också av att mat har olika konsistens. Maten var även för

Lisa en svår situation att hantera. Allting började redan utanför matsalen när
händerna skulle tvättas. För att kunna tvätta händerna utan svårigheter hade Lisa

med sig en egen sorts tvål som luktade annorlunda än den som fanns i skolan.
Det svåraste för Lisa var att kunna vänta på att alla vid bordet hade satt sig och

”varsågod” sades. Hon hade god aptit och tyckte om det mesta som skolan

serverade, men hon hade svårt för olika sorters såser.

4.8 Aha-upplevelser

Under arbetets gång har det varit några speciella företeelser som återkommit vid

flertalet tillfällen. En av dessa företeelser handlar om att när det gäller arbetet
med dessa barn innebär det inte alltid att man behöver agera på ett visst sätt utan

att det många gånger räcker om man besitter vanligt förnuft och en otrolig

lyhördhet för barnet och dess åsikter. En annan företeelse som jag upptäckt
återkommer är att det många gånger till synes speciella arbetssätt ofta inte bara

passar dessa barn utan också andra barn. Vi människor är olika och vi lär oss på

                                                  
56 Gerland, (1996) Sid. 136
57 Schäfer, (1996) Sid. 58
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skilda sätt och det är av stor betydelse att man tar hänsyn till det för att kunna
bidra till att bästa möjliga inlärningssituationer kan uppstå.

4.9 Boktips

Jag fick under besökets gång ett tips på en bra bok man kan använda sig av när
samtal kring ett barn med Aspergers syndrom ska påbörjas. Boken heter Det är

bra att fråga och är skriven av Gunilla Gerland. Boken kan läsas högt för barnet

beroende på hur olika lätt barnet har att hantera sina svårigheter. Det är hela
tiden av avgörande betydelse att den vuxne poängterar att svårigheterna inte

beror på att de är dummare än andra barn.

Avslutningsvis vill jag nämna att detta arbete har bidragit till att jag nu känner

mig betydligt mer redo att möta dessa människor. Genom att ha läst litteratur
och på så sätt ha fördjupat min kunskap har jag kunnat bilda mig en bättre bild

av hur man, som lärare och vuxen, på bästa sätt ska bemöta dessa människor.

Jag känner att jag nu har en beredskap som utgör en god grund  och som också
möjliggör fortsatt kunskapssökning. Genom att även ha haft möjlighet att träffa

människor som har erfarenhet och mycket kunskap kring dessa människor har
detta bidragit till att min kunskapsbild ökat ytterligare. Jag har även lärt mig att

vi ”vanliga” människor ibland tror att vi är tydliga nog när vi i själva verket

sänder ut tvetydiga signaler till vår omgivning. Detta är något att komma ihåg
när jag efter jul blir lärare i en klass där det finns en elev med just Aspergers

syndrom.
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Bilaga 1

Intervjufrågor till personal på habiliteringen:

1. Vad har du för erfarenhet och utbildning?

2. Hur kommer du i kontakt med dessa och andra barn?

3. Berätta om upplevelser som påverkat dig angående dessa barn.

4. Vilken roll spelar föräldrarna och skolan när det gäller barn i behov av särskilt
stöd?

5. Tankar och erfarenheter kring hur dessa barn uppfattar/upplever sin situation?

6. Vad ska man tänka på som lärare för att på bästa sätt bemöta dessa barn?

7. Har du upplevt att det är skillnad mellan pojkar och flickor med Aspergers

syndrom?

8. Erfarenheter av TEACCH och andra träningsmetoder för barn med Aspergers

syndrom.

9. Övrigt.
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Bilaga 2

Diagnoskriterier för Aspergers syndrom enligt DSM-IV (APA 1994)

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två
av följande sätt:

1. påtagligt bristande förmåga att använda varierade 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 (t ex

vitsar 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 (t ex 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 sammanhang.

D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t ex

enstaka ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder).

E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i

utvecklingen av åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende

(utöver social interaktion) och nyfikenhet på omgivningen i barndomen.
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F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen

eller för schizofreni är inte uppfyllda.

(Hämtat från Om Aspergers syndrom, Tony Attwood, 2000)
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Bilaga 3

Exempel på social berättelse:

Problem:
Ibland när jag sitter och jobbar får jag problem. Beskriver situationen

Det är när jag har svårt att förstå mina uppgifter.

Då vill jag ha hjälp genast.

Anna har många att hjälpa. Förklarar situationen

Det är flera av mina kompisar som har problem.
Hon hjälper dem.

Jag blir arg. Jag skriker och blir sur. Personens reaktioner

Jag vill att Anna ska komma och hjälpa mig

nu, genast!

Klasskompisarna tycker att jag stör och bär mig Andras reaktioner

konstigt åt. De blir arga på mig.
Anna blir arg, mina kompisar blir arga.

Jag måste lära mig att vänta.
Anna kommer snart till mig.

Medan jag väntar jobbar jag med en uppgift Ge alternativ

Som jag kan, i extraboken.

Så gör mina klasskompisar också.

Jag måste förstå att jag ska vänta.
Vänta måste mina klasskompisar också.

Skolan blir roligare, klasskompisarna Positiv avslutning

och Anna gillar mig. Jag är glad i stället

för ledsen, arg och sur.



46

Bilaga 4


