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Abstract 
Studiens syfte är att undersöka lek och samspel hos elever med diagnosen Asperger syndrom eller hög-
fungerande autism genom att ta del av deras egna upplevelser av detta. Hur beskriver dessa elever sin lek 
under förskole- och skoltid? Hur beskriver de sitt samspel med andra? Vilka ställningstaganden gör eleverna 
för att delta eller icke delta i lekar? 
I litteraturgenomgången belyses olika begrepp och aspekter som är relevanta för studien såsom lekens 
betydelse för ett barns utveckling och lärande. Här presenteras också autismspektrumstörningar och vad dessa 
funktionshinder kan medföra för konsekvenser för barnet när det gäller lek och samspel. Svårigheter som gäller 
ömsesidig social interaktion, ömsesidig verbal och icke-verbal kommunikation samt fantasi och alla dessa 
områden är viktiga föru 
tsättningar för lek och samspel. 
Den metodansats jag är inspirerad av är hermeneutiken. Metoden jag har använt är kvalitativ intervju och 
informanter är sju elever med diagnoserna Asperger syndrom och hög-fungerande autism i åldrarna 11-19 år, 
som alla går i specialanpassade verksamheter. 
Studiens resultat visar på mycket olika erfarenheter av lek och samspel. Vissa elever ger uttryck för ett 
avståndstagande och ett tydligt undvikande av gemensam lek, i samstämmighet med flera tidigare studier. 
Andra elever berättar om att de till viss del deltagit i interaktion med andra men samtidigt haft en önskan om 
ett större deltagande. Några elever ger uttryck för att ha deltagit mycket i olika former av låtsas-lek och älskat 
det. 
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1 Inledning  

Lek är något mycket betydelsefullt för barn och det synliggörs på olika sätt i skilda dokument. 

I FN:s Barnkonvention (FN:s Barnkonvention, artikel 31) är alla barns rätt till lek formulerad 

och i vår Läroplan (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) 

betonas lekens roll för barns lärande. 

Lika lätt som det ser ut när barn leker och är fullt uppslukade av någon låtsaslek, lika svårt 

kan det vara att definiera vad lek är och vad det går ut på. Lika naturligt och enkelt som lek 

kan tyckas vara för de flesta barn, lika svårt och komplicerat kan detta samspel vara för ett 

barn med Asperger syndrom.  

Att lek och lärande är nära förknippade med varande har varit känt ända från antiken och 

mycket av dagens forskning betonar lekens betydelse för barns lärande (Welén, 2003). 

Samtidigt har forskningsresultat visat att olikhet i funktionella förutsättningar kan göra 

samspel barn emellan problematiskt (Nordström, 2004). När det gäller barn med 

funktionshinder inom autismspektrum visar forskning på en begränsad förmåga och vilja till 

lek och samspel. Attwood (2000a) hävdar att barn med Asperger syndrom inte tycks vara 

motiverade eller veta hur de ska leka med jämnåriga. 

Min erfarenhet inom detta område, lek och samspel för elever med autism och Asperger 

syndrom, består i att jag under en period av drygt 15 år arbetat med dessa elever. Först under 

fem år på särskolan då jag kom i kontakt med, och till viss del undervisade elever med autism 

och nu på grundskolan när jag undervisar elever, år 7-9, med Asperger syndrom i en särskild 

verksamhet. Vissa av de elever som jag har träffat och lärt känna genom åren anser jag 

stämmer exakt in på det Attwood skriver om barn med Asperger syndrom och deras 

begränsningar i socialt samspel. Andra visar ett betydligt större behov och önskemål om att 

vara med andra, interagerar på många olika sätt och är socialt kompetenta. Det finns alltså en 

stor variation inom gruppen med diagnosen Asperger syndrom, när det gäller lek och samspel. 

I Autism- och Aspergerförbundets tidning, Ögonblick (nr 4, 2110) står det att barn med 

autism behöver lära sig att leka. En förälder och en pedagog har tillsammans startat ett företag 

som arbetar med ett speciellt program för att lära barn med autism leka, eftersom dessa barn 

ofta saknar förmåga att leka på ett kreativt sätt. Deras arbete grundar sig på ett amerikanskt 

program utarbetat av Stanley Greenspan och Serena Wieder där olika professionella arbetar 
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fram ett program, för varje enskilt barn, tillsammans med föräldrarna. Det som förenar är att 

de olika professionerna tillskriver lek och relation stor betydelse för ett barns utveckling.  

Specialpedagogiskt blir det här en stor utmaning för skolan, att kunna stödja dessa elevers 

samspel och på så sätt öka deras delaktighet. Jag anser följaktligen att dessa barns lekar och 

samspel är ett mycket relevant område att studera specialpedagogiskt, för att kunskapen sen 

ska komma barnen till godo. 

Det finns mycket forskning kring lek och lärande och på senare tid även specifikt om barn 

med autism och Asperger syndrom. Trots det ser jag det som ett betydelsefullt område att 

studera vidare. Qvarsell (2009) skriver att det kan vara en spännande utmaning att studera 

leken som verksamhet och fenomen ur barns perspektiv. Detta är utgångspunkten för min 

studie, som handlar om, barn och ungdomar med Asperger syndrom och hur de beskriver sina 

erfarenheter av lek och samspel. 

2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att undersöka lek och samspel hos barn och ungdomar med diagnosen 

Asperger syndrom och hög-fungerande autism genom att ta del av deras egna upplevelser av 

detta. För att kunna förstå mer av lekens roll för utvecklingen vill jag ta reda på hur lek och 

interaktion för barn med Asperger syndrom kan se ut. Jag har under senare tid funderat och 

reflekterat en hel del över dessa elevers svårigheter gällande inlärning och interaktion. Under 

min utbildning har jag inhämtat mer kunskap om lekens och samarbetets betydelse för 

lärandet. Därför blev en naturlig följd att vilja lära mig mer och tränga djupare ner inom detta 

område. Jag ser det dock som nödvändigt att avgränsa denna uppsats till att studera hur lek 

och samspel kan se ut och lämna den intressanta och viktiga kopplingen till lärande, vidare till 

annan forskning. Det är således barnens/ungdomarnas egna upplevelser av lek och samspel 

som jag väljer att försöka åskådliggöra. 

Mina frågeställningar är: 

 Hur beskriver elever med Asperger syndrom och hög-fungerande autism sina 

erfarenheter av lek och samspel under förskole- och skoltid? 

 Vilka ställningstaganden gör elever med Asperger syndrom och hög-fungerande 

autism sina ställningstaganden för att delta eller icke delta i lekar? 
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2.1 Studiens disposition 

Efter inledningen presenteras syfte och frågeställningar. Därefter följer en 

litteraturgenomgång där litteratur, aktuell forskning samt teorier inom områdena 

autismspektrumstörning och lek och lärande presenteras. Centrala begrepp såsom, Asperger 

syndrom, samspel, lek och låtsaslek, redogörs för i sitt respektive sammanhang, under 

rubrikerna Autismspektrumstörning och Perspektiv på lek och lärande. I metod- och 

genomförandedelen presenteras forskningsperspektiv, val av metodansats och metod, urval 

samt forskningsetiska överväganden. Denna del avslutas med en beskrivning av analys och 

bearbetning samt en metoddiskussion. Därefter redovisas studiens resultat och analys i 

anslutning till valda citat. I diskussionen jämförs studiens resultat i förhållande till syfte och 

aktuell forskning. Avslutningsvis förs en specialpedagogisk diskussion om hur resultat från 

studien skulle kunna användas i praktiskt arbete och förslag på vidare forskning. 
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3 Litteraturbakgrund 

I denna del kommer jag att redogöra för litteratur som belyser olika begrepp och perspektiv 

som jag anser är relevanta för ämnesområdena och mina frågeställningar. Först ger jag en 

historisk överblick över autismspektrumstörningar för att sen beskriva de olika diagnoserna 

inom autismspektrumstörning samt diagnoskriterier. Under rubriken bakomliggande orsaker 

försöker jag förklara något om orsakerna till dessa autismspektrumstörningar och beskriver 

samtidigt barn med normalutveckling, som en jämförelse till barn med 

autismspektrumstörning. Under rubriken lek och samspel beskriver jag specifikt barn och 

ungdomar med Asperger syndrom och deras interaktion. Därefter följer teoretiska 

utgångspunkter där jag ger olika perspektiv på och teorier om lärande, som en bakgrund till 

min genomgång av lek. Detta följs av en forskningsöversikt där jag lyfter fram forskning som 

inriktar sig på barn och ungdomar med autismspektrumstörning och deras interaktion. 

3.1 Autismspektrumstörning 

Jag väljer att börja med att ge en historisk överblick över detta område innan jag går in på att 

försöka beskriva vad som kännetecknar olika diagnoser inom autismspektrumet.  

3.1.1 Historik 

Det verkar troligt att det funnits barn och vuxna med autistiska störningar långt innan dessa 

blev upptäckta och namngivna. Dessa barn var kanske orsaken till de gamla berättelserna om 

bortbytingar, där människobarn blev bortrövade av älvor och utbytta mot ett älv-barn (i 

svenska sagor, troll). I vissa versioner av dessa berättelser var barnet nämligen 

anmärkningsvärt vackert, men underligt och fjärran från människosläktet (Wing, 1996). 

I början av 1800-talet beskrev läkarna Jean Itard i Frankrike och John Haslam i Storbritannien 

två fall av klassisk autism. Itard tog 1801 hand om en pojke, Victor the Wild Boy of Aveyron, 

som hade levt vilt i skogen och fångats ett år tidigare. Han hade ett mycket konstigt beteende 

och var stum. Itard antog att detta berodde på att pojken skilts från människor från tidig ålder, 

men Philippe Pinel, en annan skicklig läkare, ansåg att svårigheterna berodde på allmänna 

inlärningssvårigheter från födseln. Itard undervisade Victor och hans idéer övertogs av eleven 

Edouard Séguin och fördes vidare till Maria Montessori, vars idéer fortfarande influerar 

specialundervisning. 1809 beskrev Haslam en pojke som hade haft svår mässling vid ett års 

ålder och som senare visade ett repetitivt tal och ett impulsivt och aggressivt beteende (Wing, 

1996, Gillberg 2007). 
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På 1940-talet i USA uppmärksammade Leo Kanner att ett flertal av de barn som hänvisats till 

hans klinik hade ett ovanligt beteendemönster gemensamt. 1943 publicerade han en 

avhandling där han beskrev dessa barns beteenden noggrant men valde ut vissa drag som 

avgörande för den diagnos som han kallade ”early infantile autism” Senare föreslog han 

följande kännetecken eller drag som tillräckliga för en diagnos; djupgående frånvaro av 

känslomässig kontakt med andra människor; intensivt vidhållande av sina självvalda, ofta 

bisarra och repetitiva rutiner (Wing, 1996). 

1944 publicerade Hans Asperger i Österrike en doktorsavhandling där han beskrev fyra pojkar 

med en säregen social, språklig och kognitiv stil och använde termen ”autistisk psykopati” för 

det som han ansåg vara en personlighetsstörning. Både Asperger och Kanner beskrev ett 

liknande mönster av symptom; begränsad förmåga till socialt samspel; 

kommunikationssvårigheter och specialintressen, samt använde samma term. Det som skilde 

dem åt var att Kanners barn hade en mer uttalad form av autism, medan Aspergers barn 

uppvisade mildare former. Hans Aspergers tankar ignorerades i stort sett både i Europa och 

USA medan Leo Kanners arbeten kom att dominera vår bild av autism, vilket innebar att 

diagnoskriterierna kom att innefatta en markant avsaknad av lyhördhet för andra människor 

och allvarliga språkstörningar-det klassiska och otillgängliga barnet (Attwood, 2000). 

Inte förrän i början av 1980-talet introducerades begreppet autismspektrumstörningar av 

Lorna Wing och Christopher Gillberg (Wing, 1996, Gillberg, 1997). Wing framförde 

uppfattningen om en tämligen specifik triad av svårigheter, som en bas, gällande alla 

autismspektrumstörningar. Denna kom att benämnas Lorna Wings triad. Denna triad 

innefattar svårigheter inom områdena social interaktion, kommunikation och fantasi samt 

snäva, rigida upprepande mönster av aktiviteter och intressen. Wing myntade också begreppet 

Asperger syndrom för den” hög-fungerande” autismspektrumstörning som Hans Asperger 

beskrev 1944. (Wing, 1996, Gillberg, 2007). 

3.1.2 Diagnoser inom autismspektrum 

Autismspektrumstörningar (Gillberg, 1997) är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med 

gemensamma begränsningar inom områdena; ömsesidig social interaktion; ömsesidig verbal 

och icke-verbal kommunikation samt fantasi och beteende, vilken benämns Wings triad. Inom 

den övergripande gruppen autismspektrumstörningar finns autism; Asperger syndrom; andra 

autismliknande tillstånd samt autistiska drag. Autism kallas också Kanner syndrom, infantil 

autism eller autistiskt syndrom. Asperger syndrom kallas ibland även autistisk 
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personlighetsstörning. Annat namn på andra autismliknande tillstånd är genomgripande 

störning i utveckling utan närmare specifikation (Gillberg, 1997). 

För att ett barn ska få diagnosen autism krävs det att barnet uppvisar genomgripande 

kvalitativa begränsningar inom alla tre huvudområden (Wing, 1996) och att svårigheterna ska 

ha visat sig före 3 års ålder (Gillberg, 2007). Förutom dessa tre huvudsymptom finns det en 

rad olika andra symptom som är vanliga vid autism, men som inte är diagnosgrundande. 

Vanliga tillkommande svårigheter är bland andra; epilepsi; syn- och hörselnedsättningar; 

talsvårigheter; tics och avvikande sinnesreaktioner samt utvecklingsstörning (Gillberg, 2007). 

Uppskattningsvis 75 % av personerna med diagnosen autism har en IQ under 70 (Frith, 1994). 

Diagnosen Asperger syndrom brukar beskrivas som autism hos personer med normal eller 

hög begåvning. Personer med diagnosen Asperger syndrom har svårigheter inom de tre 

områdena, som tidigare nämnts, men utan de omfattande kommunikativa svårigheterna som 

finns vid autism. Diagnoskriterierna fokuserar på svårigheter inom områdena social 

interaktion, fantasi och beteende (Attwood, 2000). 

När det gäller diagnosen hög-fungerande autism skriver Attwood (2000) att det för 

närvarande inte går att göra någon meningsfull distinktion mellan den och Asperger syndrom. 

Likheterna är större än skillnaderna. Barn som under sin tidiga barndom har de klassiska drag 

som kännetecknar autism men senare utvecklar sin språkförmåga, sociala kompetens och 

intellektuella kapacitet får i vissa länder, speciellt USA, diagnosen hög-fungerande autism. 

Vid autismliknande tillstånd uppfylls inte kriterierna helt för autism eller Asperger symtom. 

Symptomen är likartade men inte tillräckliga för en diagnos. Autistiska drag syftar på 

funktionsnedsättningar av lindrigare art och personer inom denna grupp blir oftast inte 

permanent hindrade av dessa (Gillberg, 1997). 

Angående förekomsten av autismspektrumstörningar menar Wing & Potter (2002) att den 

ligger på en nivå mellan 0,5-1% av alla barn i skolåldern. Gillberg (1997) skriver att tre till 

fyra barn på 1000 födda utvecklar Asperger syndrom före eller i skolåldern och diagnosen är 

fem gånger så vanlig hos pojkar som hos flickor. Detta kan bero på flickornas lite annorlunda 

yttringar än den mest typiska för pojkar med diagnosen och detta skulle kunna betyda att den 

verkliga andelen flickor är större (Gillberg, 1997). 
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3.1.3 Diagnoskriterier 

1989 formulerade Gillberg och Gillberg sina sex kriterier för en Asperger diagnos och samma 

år presenterade Szatmari med flera sina diagnoskriterier. 1990 antog WHO sin diagnosmanual 

ICD-10 och 1994 publicerade American Psychiatric Association de senaste kriterierna i DSM 

IV. Diagnoskriterierna i de olika manualerna försöker definiera den ovanliga färdighets- och 

beteendeprofil som är typisk för Asperger syndrom, men de skiljer sig åt på vissa punkter 

(Attwood, 2000). Terminologin inom området autismspektrumstörningar är problematisk. I 

olika delar av världen och inom olika områden används inte termer och begrepp enhetligt. 

Diagnosmanualer som ICD-10 (WHO) och DSM-IV (APA) använder inte begreppet 

autismspektrumstörningar utan termen Pervasive developmental disorders vilket förvirrar 

(Wing, 1996, Gillberg, 2007). 

Under de senaste åren har diagnoserna inom området autismspektrumstörningar diskuterats 

flitigt och speciellt diagnosen Asperger syndrom. Det har då framförts tankar om att 

diagnosen Asperger syndrom skulle försvinna som egen diagnos. Inom APA pågår nu ett 

arbete, med att revidera manualer för diagnostisering, som ska vara klart i maj 2013. Under 

rubriken Neurodevelopmental Disorders står Autism Spectrum Disorders, som en gemensam 

överskrift. Här finns inte längre Asperger syndrom som en specifik diagnos. I 

diagnosmanualen finns alla svårigheter inom triaden beskrivna och personer som skulle få en 

diagnos inom området Autismspektrumstörning skulle då kunna ha varierande grad av 

svårigheter inom detta spektrum (American Psychiatric Association, 2011). 

3.1.4 Bakomliggande orsaker och utveckling vid autismspektrumstörning 

Frith (1994) skriver att det finns många missuppfattningar gällande autism såsom; att autism 

skulle vara en störning i barndomen; att autism skulle vara ett statiskt tillstånd; att autism 

skulle bero på att föräldrarna inte tyckt tillräckligt mycket om sina barn. 

Kunskap om hjärnan, dess utveckling och funktioner har lett till insikten att den 

bakomliggande orsaken till autism ligger i funktionsavvikelser i det centrala nervsystemet. 

Dessa avvikelser kan i sin tur bero på olika sjukdomar, kromosomavvikelser eller andra 

orsaker. Asperger framlade redan 1944, i sitt pionjärarbete, hypotesen att autism kan var 

ärftligt, eftersom han hade funnit antydan till liknande drag hos föräldrarna (Attwood, 2000a). 

Gillberg (1997) skriver att hälften av alla med diagnosen Asperger syndrom, som söker 

psykiatrisk hjälp, har en nära släkting med liknande problematik. 
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För att ett barn ska kunna utvecklas till en fullt fungerande och oberoende vuxen måste många 

olika förmågor framträda vid rätt tidpunkt och sen växa till i komplexitet (Wing, 1996). När 

forskare hade insett att autistiskt beteende var ett resultat av problem i utvecklingen, började 

de intressera sig för vilka specifika förmågor som inte utvecklades som förväntas normalt. 

Först ansåg många av de verksamma inom området att autism orsakades av störningar i 

språkutvecklingen, men senare förkastades denna teori eftersom vissa personer med 

autismspektrumstörningar utvecklade ett bra språk och använde gester men fortfarande hade 

ett autistiskt beteende. 

En ledtråd till att förstå autismens bakomliggande orsaker kom från föräldrar till barn som 

diagnosticerats med autismspektrumstörning. Dessa föräldrar vittnade om att deras barn 

saknade intresse för socialt samspel, från väldig tidig ålder, redan före perioden när språket 

börjar utvecklas (Wing, 1996). 

Enligt Wing (1996) finns hos barn med normal utveckling en inbyggd instinkt att interagera 

med andra människor, främst mamman, på en mängd olika sätt och detta syns redan från ett 

års ålder. Under barnets andra levnadsår börjar en annan sida av den sociala förmågan att 

framträda, nämligen fantasin. Först leker barnet med en leksak för den enkla 

sinnesförnimmelsens skull. Senare används leksaken i sitt egentliga syfte för att sen också 

används i låtsaslek, då barnet förstår att en leksak kan representera något annat, till exempel 

en rad av stolar kan bli en buss. Senare börjar barn leka och utveckla komplexa fantasilekar 

tillsammans och denna fantasi gör det möjligt för olika förmågor att utvecklas. I leken låtsas 

barnet vara en annan person och tar då den personens roll (Wing, 1996). 

Låtsaslekar hjälper barnet att utveckla en förmåga att förstå andra människor, som är viktigt 

för att kunna delta i socialt liv. För att kunna leka dessa låtsaslekar krävs att barnet har 

utvecklat förmågan att kunna förstå att en annan människa har tankar och känslor. Denna 

förmåga brukar betecknas ”Theory of Mind” och innebär att kunna förstå vad som pågår i en 

andra personers inre, förstå vad deras troliga tankar och intentioner är. Denna förmåga saknas 

eller är försämrad hos barn med autism och Asperger syndrom (Wolff, 1995, Wing 1996)). 

Wing (1996) refererar till en studie i Camberwell där de fann att alla barn med autistiska drag, 

som deltog i studien, saknade eller hade brister när det gäller alla delar i Lorna Wings triad, 

även om de visade sig på många olika sätt. Bakom denna triad av svårigheter ligger en mer 

grundläggande svårighet av psykologisk art, nämligen en oförmåga att sätta samman all slags 

information från tidigare erfarenheter och nuvarande situationer så att det ger mening, att 

kunna förutsäga vad som troligtvis händer i framtiden och att kunna göra upp planer. 
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Människor med autismspektrumstörningar har svårt att lära sig av sina erfarenheter och att 

organisera sig i tid och rum (Wing, 1996). 

3.1.5 Lek och samspel hos barn med autismspektrumstörningar 

I diagnoskriterierna gällande barn och ungdomar med Asperger syndrom (World Health 

Organization, 1993) står det att barnens svårigheter med social interaktion är speciellt tydliga 

när det gäller lek och samspel med barn i samma ålder. Det finns en oförmåga eller ointresse 

av att samspela med kamrater och att utveckla vänskapsrelationer i förhållande till barnets 

utvecklingsnivå. I social interaktion märks tydligt barnets brist på ömsesidighet, liten 

förståelse av sociala koder och en brist i att kunna dela glädje, intressen eller framgång med 

andra. Andra karakteristiska drag är svårigheter med att på ett rätt sätt använda ögonkontakt, 

ansiktsuttryck, kroppshållning samt gester för att styra den sociala interaktionen. Det kan 

också förekomma socialt eller emotionellt opassande beteenden och svårigheter att avläsa 

ansiktsuttryck hos andra (Attwood, 2000b). 

I Hans Aspergers ursprungsartikel beskriver han hur barnet ofta drar sig undan andra och kan 

gripas av panik om det tvingas delta i en grupp (Attwood, 2000a). Attwood (2000a) menar 

också att barnen tycks vara helt till freds med sitt eget sällskap. Wolff (1995) citerar en pojke 

med Asperger syndrom som menade att han tyckte om att vara för sig själv och ansåg att han 

inte kunde få vänner. Han hade sin myntsamling att titta på och sin hamster och det var 

tillräckligt med sällskap för honom. En annan pojke sa att hans vänner inte var som han, att 

han inte pratade så mycket och att han föredrog att vara för sig själv. Attwood (2000a) gör 

gällande att barn med Asperger syndrom ofta vill leka för sig själva och inte släppa in andra i 

sina lekar. De ser sig inte heller som medlemmar i någon grupp och följer ofta sina egna 

intressen istället för att vara med i andras aktiviteter På raster i skolan kan de dra sig undan till 

en avskild del av skolgården eller sitta i biblioteket och läsa om sina specialintressen. 

Idrottsaktiviteter som bygger på konkurrens eller lagspel brukar de inte heller vara 

intresserade av. Barnen kan observera andra barns lek och ibland deltar de också i den, men 

då har de en tendens till att vilja styra och diktera leken. Ibland undviker de samspel kanske 

inte på grund av bristande social kompetens utan för att de har behov av att kontrollera 

aktiviteten de deltar i. Istället för att leka med andra barn söker sig ofta dessa barn till vuxna 

som uppfattas som mer intressanta, kunniga och toleranta. Om de väljer att delta i lek är det 

oftast tillsammans med betydligt äldre eller yngre personer (Attwood, 2000a). 
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de Clercq (2007), som själv har ett barn med autism, skriver att hela bredden i de autistiska 

problemen avspeglas i lekbeteendet. När det gäller kommunikation lär sig barn med autism 

inte självklart den sociala och känslomässiga innebörden i ord, dubbeltydigheter och 

beskrivande språk. Likaså att avkoda kroppsspråket och speciellt ögonens språk är väldigt 

svårt för dem. Den tredje begränsningen inom triaden gäller fantasin, att kunna föreställa sig 

något bortom verkligheten. Detta visar sig i att barn med autism har stora svårigheter med att 

göra något på låtsas och med symbolisk lek, att en docka föreställer en baby. För att kunna 

leka med andra barn på ett lyckat sätt, måste barnet ha förmåga att kommunicera och att förstå 

de vanligen outtalade reglerna för socialt beteende. de Clercq (2007) menar att somliga barn 

med autism kan lära sig det, men att det inte kommer av sig självt.  

3.1.6 Sammanfattning - autismspektrumstörning 

Det är troligt att det funnits barn och vuxna med autistiska störningar långt innan de blev 

upptäckta och namngivna.  På 1940-talet uppmärksammade Leo Kanner i USA och Hans 

Asperger i Österrike barn med en säregen social, språklig och kognitiv stil. Kanner använde 

termen ”early infantile autism” och Asperger använde benämningen ”autistisk psykopati” för 

att beskriva dessa mönster av symptom; begränsad förmåga till socialt samspel; 

kommunikationssvårigheter och specialintressen.  

På 1980-talet introducerades begreppet autismspektrumstörningar av Lorna Wing och 

Christopher Gillberg. Wing framförde uppfattningen om en specifik triad av svårigheter, 

senare kallad Lorna Wings triad, som en bas gällande alla autismspektrumstörningar. 

Svårigheterna skulle finnas inom områdena social interaktion, kommunikation och fantasi 

samt snäva, rigida upprepande mönster av aktiviteter och intressen. 

Autismspektrumstörningar är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd med begränsningar 

inom nämnda områden.  Inom denna övergripande grupp finns bland andra diagnoserna 

autism, Asperger syndrom och hög-fungerande autism. För att ett barn ska få diagnosen 

autism krävs det genomgripande kvalitativa begränsningar inom alla tre huvudområden. 

Uppskattningsvis 75 % av dessa barn har en IQ under 70. Asperger syndrom brukar beskrivas 

som autism hos personer med normal eller hög begåvning.  

Det finns olika diagnosmanualer som DSM IV och ICD-10 för att diagnosticera dessa 

tillstånd. Dessa och andra manualer skiljer sig åt i vissa fall och detta gör att terminologin blir 

problematisk. Under de senaste åren har diagnoser inom autismspektret diskuterats flitigt. 
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Inom APA pågår nu ett arbete för att revidera manualer för diagnosticering. Dessa kan leda 

till att diagnosen Asperger syndrom tas bort som självständig diagnos. 

När det gäller den bakomliggande orsaken till autism anges funktionsavvikelser i det centrala 

nervsystemet. Dessa kan i sin tur bero på olika sjukdomar, kromosomavvikelser eller andra 

orsaker.   

Lek och samspel är något som är svårt för barn med autismspektrumstörning, i synnerhet när 

det gäller barn i samma ålder. I social interaktion märks bland annat brist på ömsesidighet, 

förståelse av sociala koder, användande av ögonkontakt och ansiktsuttryck. För att kunna leka 

låtsaslekar krävs att barnet utvecklat förmågan att kunna förstå att en annan människa har 

tankar och känslor, ”Theory of Mind”. Denna förmåga saknas eller är försämrad hos barn med 

autismspektrumstörning. 

3.2 Perspektiv på lek och lärande 

I denna del beskriver jag olika perspektiv på och teorier om lärande, som en bakgrund till min 

genomgång av lek. Där ger jag en historisk beskrivning av lekens roll och nämner några äldre 

lekteorier. Därefter beskriver jag lek som begrepp och definition och ger också exempel på 

hur lek kan kategoriseras eller klassificeras. 

3.2.1 Lärande 

Det finns olika perspektiv på lärande. Vissa teorier ser barnets lärande som något individuellt 

och andra hävdar att lärande till stor del sker i samspel med andra. Pigagets ambition var att 

förstå hur kunskap uppstår och utvecklas och detta gjorde han genom att studera barns 

utveckling (Askland & Sataöen, 2003). Piaget formulerade den teoretiska utgångspunkten att 

levande varelser inte bara registrerar verkligheten utan att de konstruerar den såsom de 

uppfattar den. Vidare menade Piaget att barnets hjärna genomgår förändringar under 

uppväxten vilket medför att barn i olika åldrar har olika sätt att konstruera sin omgivning. 

Dessa teorier kallade Piaget själv för konstruktivistiska och menade att kunskap växer fram i 

samspel mellan barnets biologiska mognad och dess egen aktivitet. Likaså menade Piaget att 

människans kognitiva utveckling följer vissa stadier; det sensomotoriska (0-2 år); det pre-

operationella (2-7 år); det konkret operationella (7-11 år) samt det formellt operationella (från 

11 år) Piaget talade om den intellektuella funktionen som en adaptionsprocess, en anpassning. 

De kognitiva strukturerna förändras successivt, dels genom assimilation, när nya intryck 
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införlivas i den existerande strukturen och dels genom ackomodation, när nya intryck inte 

passar in i de gamla strukturerna utan att dessa måste förändras (Askland & Sataöen, 2003). 

Säljö (2000) tolkar Piaget och hans sätt att se på lärande, att barnet är egocentriskt och själv 

utvecklar en förståelse av sin omgivning. Barnet observerar sin omvärld och dessa 

observationer och slutsatserna leder till upptäckten av nya former av förståelse. Denna 

omvärld är passiv och endast ett objekt för barnets aktivitet (Säljö, 2000). Fawcett och Garton 

(2005) beskriver Piagets perspektiv på lärande som en kognitiv konflikt hos en person, som 

uppstår genom interagerande med en jämlike och som leder till en kognitiv förändring. 

En annan stor teoretiker när det gäller lärande är Vygotsky och han formulerade en ny 

psykologisk teori, den kulturhistoriska (Bråten, 1998). Vygotsky menade att individens 

utveckling ska ses som en del av en social och historisk process och för att förstå en individs 

handlingar, beteende och kompetens måste vi se individen i ett historiskt och kulturellt 

sammanhang. När det gäller kognitiv utveckling menade Vygotsky att individen skaffar sig 

hjälpmedel som gör att hon på alla utvecklingsstadier kan påverka sig själv och sina egna 

tankeprocesser. Språket har för Vygotsky en nyckelroll, när individen ska kontrollera sitt eget 

tänkande (Bråten, 1998). En annan viktig tanke hos Vygotsky är begreppet närmaste 

utvecklingszon, som är ”avståndet” mellan vad ett barn kan klara av självständigt och vad 

barnet kan prestera tillsammans med en vuxen eller en mer kapabel kamrat (Fawcett & 

Garton, 2005). 

När det gäller lärande menar Fawcett och Garton (2005) att det kognitiva värdet av samarbete 

mellan två jämlikar beror på två faktorer, nämligen att samarbetet måste vara med en mer 

kapabel kamrat eller en med en person med annorlunda kunskapsbas samt att barnet måste 

vara aktivt och resonerande, för att den kognitiva förändringen ska ske. Vidare skriver de att 

lärare behöver tänka på att inte bara sätta ihop en grupp barn som ska arbeta i grupp och tro 

att det ska bli bra samarbete och prestationer. Barn behöver tränas i att samarbeta och att 

förklara, samt att vara känsliga för andra elevers behov, för att det ska bli ett lyckat samarbete. 

3.2.2 Lekens roll historiskt sett 

Huizinga (1938) menar att synen på lek har förändrats genom historiens gång och att leken är 

lika gammal som den mänskliga kulturen, eller ännu äldre, eftersom djuren lekte redan innan 

den mänskliga kulturen Redan för 2300 år sen skrev Platon att människan lär sig bättre under 

lustfyllda och lekfulla förhållanden än under tvång och plåga (Hägglund, 1989). Även den 

romerske läraren Marcus Fabius Quintilianus menade att barn skulle behandlas som barn, att 
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de måste unnas glädjen att leka och att den första undervisningen sker bäst i lekens form 

(Simmons-Christenson, 1997). 

I det feodala samhället, som starkt präglades av ett hierarkiskt system, var arbete och lek 

integrerade med varande och leken ansågs som en naturlig del av livet (Jerlang 1994). Detta 

gällde alla samhällsklasser men lekaktiviteterna skiftade (Welén, 2003). 

Under 1700-talet präglades samhällsdebatten av ordet upplysning och den ledde till en stark 

tro på uppfostrans betydelse för att nå det lyckliga samhälle människorna drömde om. Man 

menade att olika individer hade olika förutsättningar och att det var genom uppfostran de 

kunde utvecklas efter sina möjligheter (Simmons-Christenson, 1997). Jean Jacques Rosseau 

betonade att all undervisning ska bygga på lek då det är det naturligaste sättet att ta emot 

kunskap på (Hägglund, 1989). Friedrich Fröbel konstruerade lekmaterial och hans 

uppfostringsprinciper byggde på barnets självverksamhet och lekens betydelse (Simmons-

Christenson, 1997). 

Utvecklingen från det naturbundna feodalsamhället mot det tidsstyrda industrisamhället 

medförde en stor förändring av livet och därmed också leken. Industrialismens genombrott på 

1800-talet förändrade synen på lek avsevärt. Från att ha haft en framträdande roll i både de 

vuxnas och barnens liv betraktades leken så småningom som tidsfördriv och onyttig 

sysselsättning (Welén, 2003).  

3.2.3 Lekteorier 

Under den senare delen av 1800-talet började forskare mer systematiskt studera leken och i 

början av 1900-talet hade det utvecklats banbrytande teorier om lekens betydelse och mening 

och fyra lekteorier dominerade (Hägglund, 1989). I Kraftöverskottsteorin menades att leken är 

resultatet av överflödig energi, som kvarstår när de mänskliga behoven tillgodosetts. I 

Rekreationsteorin hävdades att barn och vuxna, när de är uttröttade, väljer lek framför vila 

och att leken styrker och ger nya krafter. I Övningsteorin föreslogs att det finns medfödda 

instinkter som driver barnen att träna färdigheter som behövs i vuxenlivet. I 

Rekapitulationsteorin, slutligen, betonades en medfödd instinkt som driver barnen att i sina 

lekar återupprepa hela människosläktets historia (Hägglund, 1989). 

Lekteorier försöker alltså förklara varför och hur leken uppstår, hur den utvecklas och vilket 

syfte den har och har sin grund i olika ideologier om utveckling och lärande (Olofsson, 1987). 

Olika ideologier betraktar alltså den fria leken på olika sätt (Bennet, Wood och Rogers, 1997). 

En ideologi betonar barnets fri- och rättigheter och de vuxnas ansvar att respektera dessa. Där 
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får läraren huvudsakligen en betraktande och väntade roll. I en annan ideologi tar läraren 

däremot en aktiv och lärande roll och tränar barnet i gott uppförande och sociala relationer 

(Bennet, Wood och Rogers, 1997). Vidare poängterar Bennet, Wood och Rogers (1997) att 

ingen enskild teori ensam kan förklara betydelsen av lek i barns utveckling. Olofsson (1987) 

betonar att olika teorier kompletterar varandra och ger olika perspektiv. 

3.2.4 Lek som begrepp och definition  

Sutton-Smith (1997) menar att det är svårt att ge lek ett entydigt begrepp. Olika tider har 

betraktat lek på skilda sätt och olika akademiska discipliner har skilda fokus. Gemensamt för 

alla dessa olika studier är att forskarna använder ordet lek och i västerländska samhällen är 

leken förknippad med aktiviteter som anses viktiga för barnens utveckling. 

Löfdahl (2004) beskriver olika perspektiv på lek. Det biologiska och psykologiska 

perspektivet fokuserar individens utveckling och personlighet och synen på barnet är 

dekontextualiserat, det vill säga uttaget ur sitt sammanhang. Detta perspektiv rymmer 

psykoanalytiska teorier som härstammar från Freuds tankar och även Piagets kognitiva 

teorier. Kulturella och sociala perspektiv däremot understryker det gemensamma i leken, 

innehållet har stor betydelse och barnets lekar studeras i sin kontext (Löfdahl, 2004).  

Lillemyr (2002) menar också att det är mycket svårt att definiera barns lek. Han beskriver 

dock vad han anser kännetecknar leken. Den är en allsidig aktivitet som är viktig för alla barn 

och den engagerar och motiverar barn fullständigt. Den är styrd inifrån, från barnet självt, och 

på det viset viktig för både lärande och socialisation. Den kan också ses som en ”frizon” för 

uppfinningsrikedom och det som är roligt. Vidare skriver Lillemyr (2002) att ett 

karakteristiskt drag i leken är att barnet åsidosätter verkligheten och vågar mer än i andra 

aktiviteter. Ett annat drag gäller kommunikationen och samspelet. För att kunna delta i leken 

måste barnet kunna kommunicera på flera plan. Barnet måste känna igen vad som är lek, 

förstå samspelets regler, känna igen temat och kunna utveckla leken tillsammans med andra 

(Lillemyr, 2002). 

Qvarsell (2009) menar att leken ska vara fri från låsande definitioner, vara styrd av barns egna 

initiativ och gärna stå utanför de vuxnas kontroll. Wetso (2006) skriver också om lek och ger 

följande beskrivningar och tankar. Lekens natur är öppen och oavslutad, den utvecklas i det 

oändliga och den finns med oss genom hela livet. Den handlar om att kunna se sig själv i 

förhållande till andra och andras tankar och den utvecklar också kompetensen att bry oss om 

och vara delaktig i andras tankar och känslor. I en väl fungerande lek turas de lekande om att 
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ta och ge förslag så att leken kan ledas framåt och utvecklas. Ytterligare en aspekt av leken 

ger Olofsson (1987) när hon skriver att leken är frivillig och att den blir till arbete eller 

sysselsättning om den utsätts för tvång. 

När det gäller olika former av lek och hur den utvecklas samtidigt som barnet utvecklas menar 

Lillemyr (2002) att följande kategorier är vanliga. 

 Sensomotorisk lek eller funktionslek, som övergår i symbollek 

 Rollek, där barnet tar en eller flera roller 

 Regellek, där regler är det mest centrala 

 Rörelselek, där rörelser är det centrala 

 Konstruktionslek, som utvecklas genom att barn experimenterar med föremål 

Gärdenfors (2009) har ett annat sätt att beskriva och klassificera lekandets utveckling. 

 Imitations lek: upp till 2 år, leker bredvid varandra och imiterar vad de större gör. 

 Låtsaslek: från 2 år, iscensätter fantasivärldar, objekt får en föreställd funktion. 

Rollek- en speciell form av låtsaslek. 

 Intresse lek: äldre barn intresserar sig för något intresse som de delar med andra. 

 Inre lek: äldre barn och vuxna fantiserar och dagdrömmer. 

Gärdenfors (2009) skriver att flera kognitiva förmågor utvecklas via lek. I imitations- och 

låtsaslek provar barnet olika föremål och lär sig hur de fungerar och samtidigt lär sig barnet 

olika grundläggande sociala förmågor. När barnet leker själv eller med andra tränas 

självkontroll och likaså ökar barnets tillit till sig själv. Gärdenfors (2009) menar att leken är 

mer eller mindre en livsnödvändighet och ska därför tas på djupaste allvar. Jag ansluter mig 

inte helt till någon speciell teori i min uppsats, men lutar mer mot det kulturella och sociala 

perspektivet, där leken studeras i sin kontext. Jag menar, liksom många andra, att lek är något 

svårdefinierat och komplicerat, samtidigt som det är naturligt och enkelt för de flesta barn.  

3.2.5 Sammanfattning - perspektiv på lek och lärande  

Det finns olika perspektiv på lärande. Vissa teorier ser barnets lärande som något individuellt 

och andra menar att lärande sker i samspel med andra. Piaget menade med sin 

konstruktivistiska teori att barnets kunskap växer fram i samspel med barnets biologiska 

mognad och dess egen aktivitet. Barnet är egocentriskt och utvecklar själv en förståelse av sin 

omgivning. Vygotsky formulerade en ny psykologisk teori, den kulturhistoriska. Han menade 

att individens utveckling ska ses som en del av en social och historisk process och för att 

förstå en individs beteende måste den ses i ett historiskt och kulturellt sammanhang.  
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Lekens roll har förändrats genom tidernas gång. Redan under antiken betonades lekens roll 

för ett barns lärande. I det feodala samhället var lek och arbete integrerade med varandra och 

sågs som en naturlig del av livet. Under 1700-talet betonades att all undervisning ska byggas 

på lek, men denna inställning kom att förändras i och med det tidsstyrda industrisamhällets 

intåg under 1800-talet. 

Under senare delen av 1800-talet började forskare mer systematiskt studera leken och olika 

lek- teorier utvecklades. Dessa teorier ville förklara lekens betydelse och mening. 

Forskare idag menar att det är svårt att ge lek ett entydigt begrepp och att definiera barns lek. 

Olika tider och olika akademiska discipliner har skilda fokus. I västerländska samhällen är 

dock leken förknippad med aktiviteter som anses viktiga för barnets utveckling. Det 

biologiska och psykologiska perspektivet fokuserar individens utveckling och personlighet 

och synen på barnet är de kontextualiserat. Kulturella och sociala perspektiv understryker det 

gemensamma i leken och den studeras i sin kontext. Olika forskare ger olika definitioner och 

kännetecken, som att lekens natur är öppen och oavslutad, att den utvecklas i det oändliga och 

att den finns med oss genom hela livet. 

3.3 Forskningsöversikt -autismspektrumstörning och social interaktion 

Här redogör jag för forskning angående socialt samspel för personer med 

autismspektrumstörning. Jag delar upp forskningen i en del som avser barn, ungdomar och 

vuxna med Asperger syndrom och en del som avser barn med autism. Detta gör jag eftersom 

variationerna kan vara stora mellan ett barn med autism och ett barn med Asperger syndrom. 

Som jag tidigare skrev har huvuddelen av barnen med en autismdiagnos också en 

utvecklingsstörning, ett intellektuellt handikapp, medan barnen med diagnosen Asperger 

syndrom har en intellektuell begåvning inom normalvarianten.  

3.3.1 Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom 

Attwood (2000b) skriver i en artikel att barn med Asperger syndrom har svårigheter i socialt 

samspel med kamrater och frågar sig hur vi gör för att kunna förbättra detta samspel. Förslag 

och åtgärder som framförs menar han behöver studeras vidare av forskare och praktiker för att 

kunna avgöras om de är framgångsrika. 

Som jag tidigare nämnde har barn med autismspektrumstörningar problem med ”Theory of 

Mind”. Attwood (2000b) skriver att dessa barn har svårigheter att kunna förstå att andra 

människor har tankar, kunskap föreställningar och önskningar som påverkar och samtidigt 
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förklarar deras beteenden. De har alltså svårigheter med att förstå andras tankar och detta 

medför svårigheter att förstå om en annan persons handlingar är avsiktliga eller oavsiktliga, 

eller hur deras egna handlingar eller kommentarer påverkar andra (Attwood, 2000b). 

Attwood (2000b) föreslår, i denna artikel, några olika strategier för att befrämja social 

interaktion; möjlighet att interagera med barn med normalutveckling, för att kunna observera 

och samspela med dem; kunskap om Asperger syndrom för dem som möter dessa barn; olika 

sätt och metoder att lära ut ”Theory of Mind”; Sociala berättelser och Seriesamtal (Gray, 

1998); grupper för att träna sociala färdigheter samt dramalektioner för att träna imitation och 

lära barnet hur det ska agera i olika sociala situationer. 

Hellberg (2007) undersökte i en studie elever med diagnosen Asperger syndrom och deras väg 

in på ett specialutformat gymnasieprogram och vad det kan betyda för dem att gå i en särskild 

undervisningsgrupp. Ungdomarnas berättelser beskriver problem och svårigheter med studier 

och med kamratrelationer. Flera elever beskriver sig som annorlunda eller udda och 

berättelserna genomsyras av svårigheter i relation till andra och även långvarig mobbning.  

Larsson Abbad (2007) genomförde en intervjustudie med personer med diagnosen Asperger 

syndrom och ambitionen var att utgå från deltagarnas egna perspektiv gällande livssituation 

och livskvalitet. Flera olika aspekter av personernas dagliga liv studerades och även deras 

erfarenheter av diagnosen Asperger syndrom. Resultaten visar att deltagarna kunde uppleva 

sitt liv som svårt och att inte passa in i de normer som de tänker att andra i samhället har. 

Deltagarnas biologiskt annorlunda sätt att vara har gett dem både psykologiska och sociala 

konsekvenser såväl som mellanmänskliga och samhälleliga, visar studien. 

Macintosh och Dissanayake (2006) genomförde en jämförande studie av spontant socialt 

samspel gällande barn med hög-fungerande autism och barn med Asperger syndrom jämfört 

med normalt utvecklade barn. Deltagande barn var mellan fyra och tio år och hade en IQ på 

över 70. Vid en direkt jämförelse mellan barnen med hög-fungerande autism och Asperger 

syndrom hittades få signifikanta skillnader gällande socialt beteende. De enda tillförlitliga 

skillnaderna var att barnen med Asperger syndrom talade och samtalade mer i det sociala 

samspelet och inbjöd oftare andra barn i leken. Att barnen med Asperger syndrom använde 

språket mer kan ha samband med det som andra studier visat, att dessa barn har bättre 

förmåga till att uttrycka sig språkligt, än barn med hög-fungerande autism. Macintosh och 

Dissanayake (2006) menar att deras resultat, som visar att barnen med Asperger syndrom 

gjorde fler inbjudningar till andra barn, stämmer överens med tidigare forskning som pekar på 

större socialt intresse och motivation hos dessa barn jämfört med barn med autism. Trots att 
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barnen med Asperger syndrom gjorde flera invitationer till andra barn var det ingen skillnad i 

jämförelse med barnen med autism i längden på de sociala interaktionerna. Detta menar 

författarna förmodligen reflekterar deras jämförbara svårighet med att bevara ett ömsesidigt 

socialt samspel. När det gäller regellekar visade studien att både barnen med Asperger 

syndrom och hög-fungerande autism deltog lika mycket som barnen i kontrollgruppen och 

detta stämmer överens med annan forskning. Författarna menar att eftersom regel-lek är mer 

strukturerad och innehåller tydligare instruktioner, samt att sådana lekar tillåter större avstånd 

kan det medföra att dessa lekar är mer lockande för barn med hög-fungerande autism och 

Asperger syndrom. Studien visade att även om dessa barn är mer socialt isolerade än andra 

barn är de kapabla till spontant samspel med andra barn. 

3.3.2 Barn med autism 

En studie av DeRosier, Swick, Davis, McMillen och Matthews (2010) undersökte effekten av 

ett nytt interventionsprogram för att förbättra sociala färdigheter hos barn 8-12 år med 

diagnosen hög-fungerande autism. Detta program, som var specialutformat för barn med 

denna diagnos, jämfördes med ett annat traditionellt program för träning av sociala färdigheter 

för barn med normal utveckling. Resultaten visade att barnen som ingått i det 

specialutformade programmet visade större kompetens när det gällde sociala färdigheter än 

barnen i kontrollgruppen. Föräldrarna till barnen i det specialutformade programmet 

rapporterade också en känsla av förbättrad social självkänsla hos barnet medan föräldrarna i 

kontrollgruppen rapporterade om en försämring. 

Strid och Tjus (2009) menar att barn med autism ofta leker på ett annat sätt än andra barn och 

att de har speciellt svårt att leka på låtsas. Likaså har man i ett flertal studier funnit att barn 

med autism leker färre låtsaslekar än både typiskt utvecklade barn och barn med 

utvecklingsförsening. I de instrument som används för att identifiera barn som riskerar att få 

autismdiagnos är avsaknad av låtsaslek den viktigaste predikatorn för senare autismdiagnos. 

När det gäller annan form av lek visar många barn med autism ett avvikande lekbeteende. 

Barnet fortsätter med sensorisk lek mycket längre än vad man kan förvänta sig utifrån barnets 

mentala utveckling och är ofta mer intresserad av att undersöka hur leksaksbilens hjul snurrar, 

istället för att köra med den. Den forskning som görs, när det gäller lek hos barn med autism, 

är trots detta nästan helt inriktad på låtsaslek (Strid & Tjus, 2009). 

Strid och Tjus (2009) skriver om sin egen ännu ej publicerade studie där de studerat barn med 

autism och barn med normal utveckling i lek tillsammans med en förälder. Barnen låg på 
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samma språkliga nivå, runt 3 år, men barnen i autismgruppen hade en högre kronologisk 

ålder. Resultaten visar att barnen med autism låtsas-lekte vid färre tillfällen och kortare tid än 

de typiskt utvecklade barnen på samma språknivå. De fann inte en total avsaknad av låtsaslek 

i gruppen av barn med autism, men låtsasleken var starkt kopplad till språkförmåga. Det som 

författarna menar kunde förklara skillnaderna mellan barnen med autism var att en grupp 

talade mycket lite medan en annan grupp kunde använda språket som ett 

kommunikationsmedel. De sammanfattar sina resultat som tyder på att låtsaslek hos barn med 

autism har samband med både samordnad uppmärksamhet, imitationsförmåga samt 

språkutveckling. Författarna pekar också på att det finns några interventionsstudier där 

låtsaslek funnits med och de menar att en subgrupp av barn med autism kan öka sin låtsaslek 

genom träning och övning (Strid & Tjus 2009). 

Det finns olika teorier som försöker förklara varför barn med autism har svårt med sin 

låtsaslek och en av dem hävdar att det är bristande symbolförmåga som ligger till grund för 

svårigheterna. Barnet måste förstå att en sak, till exempel en kloss, kan symbolisera något 

annat, till exempel en haj. Andra menar att svårigheten med låtsaslek är relaterade till 

motivationsaspekter och pekar på att barn med autism visst klarar av att leka på låtsas om de 

blir instruerade till det, men problemet är dock att de sällan väljer att göra det spontant. Vissa 

forskare menar att låtsaslek lärs in på samma sätt som andra kulturella företeelser, och dessa 

barns svårigheter med låtsaslek skulle således bero på en oförmåga eller ovilja att lära sig 

genom imitation och observation. Denna brist på motivation skulle då vara en viktig 

förklaring till att dessa barn låtsas-leker mindre ofta än andra barn. (Strid & Tjus, 2009). 

I en observationsstudie undersökte Dominguez, Ziviani och Rodger (2006) den spontana 

leken och vilka leksaker som föredrogs av barn med autism i jämförelse med 

normalutvecklade barn i åldern 3-7 år och i en klinisk miljö. Studien visade inte på några 

brister när det gäller tidiga lekbeteenden och funktionell lek hos barnen med autism och inte 

heller i deras symboliska lek, tvärtemot vad som förväntats. Däremot visade studien att barnen 

med autism föredrog andra leksaker än barnen med normal utveckling. För att höja 

motivationen till lek menar författarna att vidare studier inom detta ämne, vilka leksaker som 

föredras av barn med autism, är berättigade.  

Strid (2007) undersökte i en studie minne, uppmärksamhet och interaktion i barns tidiga 

utveckling gällande barn med normal utveckling och barn med autism. Syftet med studien var 

att undersöka skillnader i tidig minnesfunktion, social uppmärksamhet och interaktion och hur 

dessa områden påverkar den språkliga och kognitiva utvecklingen. Resultaten visade att barn 
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med autism och en språkligt låg nivå visade en sämre prestationsförmåga i alla områden av 

social kommunikation, emedan barn med autism och en högre språklig nivå presterade på 

samma nivå som barn med normal utveckling i alla områden förutom ett. Båda grupperna av 

barn med autism visade dock en lägre prestation när det gällde fördröjd imitation. En annan 

slutsats var att barn med autism visade stora individuella skillnader inom många områden och 

att detta delvis kan förklaras av barnets språkliga nivå. 

3.3.3 Sammanfattning - forskningsöversikt autismspektrumstörning och social 

interaktion 

Forskare beskriver barn med autismspektrumstörning och deras svårigheter med social 

interaktion. Dessa barn har svårigheter att förstå att andra människor har tankar och 

föreställningar som påverkar och samtidigt förklarar deras beteenden. Detta medför också 

svårigheter att förstå om en annan persons handlingar är avsiktliga eller inte. Attwood föreslår 

olika strategier för att befrämja social interaktion för dessa barn. Dessa kan vara; möjlighet att 

interagera med barn med normal utveckling; sociala berättelser och seriesamtal samt metoder 

att lära ut ”Theory of Mind”.  

Macintosh och Dissanayake menar att barn med Asperger syndrom och barn med hög-

fungerande autism liknar varandra till stor del, när det gäller spontant socialt samspel. Barnen 

med Asperger syndrom talar och samtalar mer än barnen med hög-fungerande autism, men 

när det gäller att bevara ett ömsesidigt socialt samspel har dessa båda grupper jämförbara 

svårigheter. När det gäller regel-lek deltar barn med Asperger syndrom och hög-fungerande 

autism lika mycket som barn med normal utveckling. Detta kan enligt författarna bero på att 

regel-lek är mer strukturerad och innehåller tydligare instruktioner. 

Strid och Tjus hävdar att barn med autism ofta leker på ett annat än andra barn och att de har 

speciellt svårt att leka på låtsas. Dessa barn visar också ett annorlunda lekbeteende och 

fortsätter med sensorisk lek längre än förväntat. Dessa forskare visar med sina resultat att barn 

med autism låtsas-lekte vid färre tillfällen och kortare tid än de typiskt utvecklade barnen, 

men de fann inte en total avsaknad av låtsas-lek. Denna var dock starkt kopplad till 

språkförmåga. 

Dominguez, Ziviani och Rodger anser utifrån sin studie att det inte fanns några brister 

gällande tidiga lekbeteenden hos barn med autism, tvärtemot tidigare forskning. Däremot 

visar deras studie att dessa barn föredrog andra leksaker än barn med normal utveckling. 
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4 Metod 

I denna del börjar jag med att belysa begreppet perspektiv. Vidare beskriver jag mitt val av 

metodansats. Därefter diskuterar och klargör jag mitt metodval. Vidare beskriver jag 

urvalsmetod och tillgång till fältet. Efter det redogör jag för studiens genomförande och för 

sen en etisk diskussion. Jag beskriver därefter bearbetning och analys av mitt empiriska 

material varefter jag avslutar denna del med en metoddiskussion. 

4.1 Perspektiv 

När Charon (1992) diskuterar begreppet perspektiv börjar han med att diskutera konceptet 

sanning och frågar sig om en verklig sanning går att finna. Ett perspektiv är en synvinkel på 

verkligheten som hjälper personen att förstå den, men samtidigt begränsar den andra 

synvinklar. Vi måste erkänna att ingen kan se alla aspekter av en situation samtidigt och detta 

leder till att människor upplever verkligheten olika. Begreppet perspektiv gör att det är lättare 

att se båda parters bild av sanningen. Samtidigt poängterar Charon (1992) att han inte menar 

att det saknas en verklig sanning eller att alla åsikter om verkligheten är lika korrekta. 

Verkligheten existerar, men vi kan inte förstå den helt och hållet, eftersom vi ser den genom 

dessa filter som kallas perspektiv. En forskare kan välja att ta en mängd olika perspektiv för 

sin forskning och utifrån det blir tillvägagångssättet olika. Eftersom det är 

barnens/ungdomarnas egna upplevelser av lek och samspel som jag vill fokusera blir det 

naturligt att försöka ta deras perspektiv och därmed handlar det kanske mer om deras 

subjektiva uppfattningar än om objektiva data. Jag vill dock poängtera att när jag sen 

diskuterar och analyserar mitt material, utgår jag från mitt perspektiv och min förförståelse, 

och inte direkt från barnens/ungdomarnas perspektiv, även om det är deras upplevelser som 

jag försöker gestalta. 

4.2 Val av metodansats 

Med tanke på det fenomen jag har valt att studera, lek och samspel hos barn med Asperger 

syndrom och hög-fungerande autism, anser jag att en kvalitativ ansats lämpar sig bäst. Enligt 

Fejes och Thornberg (2009) betecknar kvalitativ forskning att forskaren beskriver 

verkligheten genom data som består av språkliga utsagor, att förstå det som analyseras. 

Kvantitativ forskning innebär istället att forskaren använder sifferdata för att beskriva 

verkligheten genom statistiska metoder. Det finns också en ståndpunkt som gör gällande att 

skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ ansats har att göra med skillnader mellan objektivt 
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och subjektivt, där det förra har att göra med objektiva data och det senare om subjektiva 

varseblivningar (Starrin, 1994). Bryman (2002) skriver att kvalitativ forskning föredrar att 

lägga vikten vid hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet och att denna 

verklighet är föränderlig och hör till individernas skapande förmåga. Det som min uppsats ska 

behandla, skulle kunna studeras utifrån en kvantitativ ansats med exempelvis en enkät där 

barnen/ungdomarna svarar på frågor om sina lekar och resultatet sen analyseras som objektiva 

data. En annan metod för att samla in data skulle kunna vara att göra observationer på barn i 

olika lek och samspelssituationer. Där skulle en kvantitativ studie kunna passa, där 

observationer sattes in i olika förutbestämda kategorier och sågs som objektiva data (jämför 

Fejes och Thornberg, 2009). Med tanke på det jag tidigare skrivit om kvantitativ och 

kvalitativ ansats, är jag ändå klar över att det är den senare ansatsen som jag väljer för min 

studie, eftersom mitt syfte är att gestalta barnens/ungdomarnas egna upplevelser av lek och 

samspel. 

Därmed kommer jag in på frågan om vilken metodansats som kan passa för att studera detta 

fenomen och med detta perspektiv. Hermeneutiken, vars namn kommer från det grekiska 

gudanamnet Hermes, handlar om att tolka och förstå. Hermes uppgift var att vara budbärare 

mellan gudarna och människorna och tolkade dessa budskap, så att de dödliga människorna 

skulle förstå (Ödman, 1994). Hermeneutiken handlar alltså om att tolka, förstå och förmedla 

och kan användas för att förmedla upplevelser av olika fenomen och är lämplig att använda 

när studiens syfte är att få tillgång till informanternas egna upplevelser (Westlund, 2009). 

Detta menar jag passar för mitt syfte. En viktig tanke inom Hermeneutiken är begreppet den 

hermeneutiska spiralen. 

Den hermeneutiska processen liknas ofta vid en spiral som på sin väg dels söker nya delar, dels 

gräver sig djupare ner i förståelsen. (Westlund, 2009, s.71). 

Spiralmetaforen illustrerar pendlingen som äger rum mellan det empiriska materialet och 

föregående forskning och i litteraturen kan kunskap hämtas som fördjupar och stärker, men 

som även utmanar det fortsatta tolkningsarbetet (Westlund, 2009). Här måste jag dock som 

alltid vara medveten om min förförståelse, att jag tolkar allt jag ser och observerar utifrån 

mina tidigare erfarenheter. Westlund (2009) skriver att vi alla bär på övertygelser, fördomar 

och förutfattade meningar, som det gäller att förhålla sig till i tolkningsprocessen. Ödman 

(1994) menar att hermeneutiken erkänner att vi alltid ser från olika aspekter och att vi inte kan 

ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten, utan hur vi tolkar och förstår beror på 



23 

 

att vi är historiska varelser. Jag ser inte att jag kommer att kunna följa Hermeneutiken till 

fullo, men anser mig vara inspirerad av den. 

4.3 Val av metod 

När det gäller metod för insamling av empirisk data använder jag mig av intervjuer. 

Kvalitativa intervjuer och deltagande observation är vanliga metoder och vilket forskaren 

väljer beror på vilka frågeställningar som ska studeras, menar (Bryman, 2002). Som jag 

tidigare nämnt väljer jag att göra kvalitativa intervjuer istället för observationer, eftersom det 

är barnen/ungdomarnas egna upplevelser av begreppet lek och samspel jag främst är 

intresserad av och som jag beskrivit i mitt syfte och frågeställningar. Även min tidigare 

erfarenhet av äldre barn/ungdomar gör att jag väljer metoden intervju istället för observation 

av yngre barn i deras interaktion. När det gäller kvalitativa intervjuer brukar de oftast vara 

ostrukturerade eller semi-strukturerade och sträva efter att vara flexibla (Bryman, 2002). Jag 

väljer att använda en semistrukturerad intervjuguide (se bil.1) för att ha något att hålla mig 

till, men ändå kunna vara flexibel att ställa följdfrågor, som på olika sätt följer upp det som 

mina informanter berättar. Westlund (2009) uppmanar att försöka samla empiriskt material 

där informanterna getts utrymme att utveckla egna erfarenheter och upplevelser, istället för 

korta intervjuer med hårt strukturerade frågor.  

4.4 Urval  

Bryman (2002) skriver om urvalstekniker och urvalsförfarande och menar att god 

forskningspraxis, när det gäller kvantitativ forskning, är starkt förknippad med slumpmässigt 

urval, eller sannolikhetsurval. Eftersom min studie ska belysa barnens/ ungdomarnas egna 

upplevelser av lek och samspel och min metod är att göra kvalitativa intervjuer, är ett icke-

sannolikhetsurval, det som passar bäst. Icke-sannolikhetsurval är enligt (Bryman, 2002) ett 

samlingsnamn för de former av urval som inte görs utifrån ett sannolikhetsurval Exempel på 

dessa är bekvämlighetsurval och snöbolls- eller kedjeurval. Det förstnämnda består av sådana 

personer som råkar finnas till hands för forskaren. Vid det senare urvalet ser forskaren till att 

först få kontakt med ett mindre antal personer, som är viktiga för undersökningens tema och 

använder sen dessa för att komma i kontakt med ytterligare personer (Bryman, 2002). Att 

välja mina egna elever som informanter skulle vara ett mycket tydligt exempel på 

bekvämlighetsurval och ett mycket lätt sätt för mig att komma åt passande informanter för 

min studie, men som jag skriver i min etiska diskussion skulle frivilligheten och integriteten 
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starkt kunna ifrågasättas. Istället vände jag mig till en gymnasieskola med ett speciellt 

program för elever med diagnoser inom autismspektret. 

Min tanke var att kunna få ungefär 10 elever som var intresserade av att vara med i studien, 

eftersom jag såg det som troligt att några skulle falla ifrån och att sex till åtta informanter 

kunde vara ett lagom antal. Jag ville också få tillgång till informanter i lägre åldrar och vände 

mig då till en lärare i en klass för elever i år 4-6, med diagnoser inom autismspektret Till en 

början var också min tanke att vända mig till Barn och ungdomshabiliteringen för att genom 

den verksamheten sprida mitt missivbrev. Det visade sig att jag inte behövde göra det 

eftersom jag fick in svar från 10 elever som var intresserade av att delta. Den urvalsmetod 

som jag använde är alltså ett icke-sannolikhetsurval och närmast en form av 

bekvämlighetsurval. 

Av de tio positiva svar jag erhöll på mitt missivbrev blev det slutligen sju informanter vars 

svar jag analyserade. Två elever var frånvarande då jag skulle genomföra intervjun och en 

intervju var jag tvungen att ta bort på grund av den dåliga ljudkvalitén. Från början var min 

tanke att boka nya tider med dessa informanter, men när jag började transkriberingsarbetet 

och insåg tidsåtgången avstod jag från detta. Jag hade fått sju informanter, som jag hade 

räknat med och sett som ett lämpligt antal och bestämde jag mig för att mitt empiriska 

material fick räcka.  

4.5 Studiens genomförande 

För att få informanter till min studie besökte jag gymnasieskolans alla sex klasser personligen, 

berättade om mitt arbete och delade ut missivbreven (Bil.2). I mellanstadieklassen delade 

läraren ut missivbrevet till eleverna och informerade föräldrarna angående deltagandet i 

studien. När jag hade fått in svarstalongen från eleverna/föräldrarna i gymnasieklassen 

planerade jag och elevernas mentorer in lämpliga tider för intervjuer. Därefter tog jag 

personlig kontakt med dem som anmält sig. När det gällde de yngre eleverna höll klassläraren 

i kontakten med föräldrarna. När det blev klart att två föräldrar som anmält intresse för att 

deras barn skulle delta i studien bokade klassläraren och jag in tider för dessa. 

4.5.1 Intervjusituationen 

Bryman (2002) redogör för några praktiska detaljer som är viktiga att tänka på innan 

intervjuerna genomförs. Att bekanta sig med intervjupersonens arbetsplats, säkerställa att 

intervjun genomförs i en lugn och ostörd miljö och se till att ha en bra bandspelare. 
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Kvalitativa forskare brukar spela in intervjuerna och sen transkribera dem för att fånga 

informanternas egna ord. Dessutom kan intervjuaren då lättare vara lyhörd inför 

intervjupersonens svar och följa upp dem (Bryman, 2002). Dalen (2007) beskriver också 

forskningsintervjun och menar att forskarens egna uppfattningar ska hållas utanför, likaså ska 

denne varken argumentera eller moralisera. Det viktigaste däremot är att ha förmågan att 

lyssna, visa intresse och vara bekräftande mot informanten.  

Efter att ha diskuterat med rektor och mentorer för eleverna på gymnasieskolan bestämdes att 

jag skulle få göra intervjuerna under elevernas skoltid. Rummen som jag hade tillgång till för 

intervjuerna ligger i nära anslutning till elevernas hem-klassrum. Jag genomförde som mest 

tre intervjuer samma dag och jag avsatte en timma till varje intervju, trots att jag räknade med 

att varje intervju skulle ta högst en halv timma. Det visade sig sen att intervjuerna varade från 

16 till 30 minuter. 

På den andra skolan, grundskolan, hade jag tillgång till ett litet grupprum i direkt anslutning 

till elevernas klassrum, där jag genomförde en intervju med en elvaårig elev. Den andra 

eleven som jag skulle ha genomfört intervju med var sjuk den dagen. 

4.6 Etisk diskussion 

När det gäller etiska frågor i samband med samhällsvetenskapliga undersökningar rör de 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som ingår i forskningen 

(Bryman, 2002). Eftersom jag arbetar i en särskild undervisningsgrupp för elever med diagnos 

inom autismspektret, i åldrarna 13-15 år, skulle det vara utmärkt att tillfråga dem som 

informanter, men här skulle det då kunna bli problematiskt kring flera av dessa frågor. Om jag 

tillfrågade mina egna elever om deltagande i studien, kunde frivilligheten starkt ifrågasättas. 

Likaså integriteten kunde diskuteras, eftersom en intervju av detta slag gör att intervjuaren 

kommer informanten nära inpå livet. När det gäller etiska aspekter följde jag de etiska 

principer som gäller för svensk forskning: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet  

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011) 

Eleverna som ingick var informerade om studiens syfte, fick veta att deltagandet var frivilligt 

och att det kunde avslutas när så önskades. Vidare såg jag till att få vårdnadshavares samtycke 

om en minderårig skulle medverka och den som skulle medverka skulle själv få bestämma 
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över det. När det gäller uppgifter om de som medverkat i min studie förvaras de så att ingen 

obehörig kan komma åt dem. Alla uppgifter anonymiserades så att resultaten kan komma 

lärare, elever, föräldrar och andra intresserade till del, utan att personernas identitet röjs. Här 

kan uppstå ett dilemma när resultaten ska förmedlas och presenteras, menar Dalen (2007), 

eftersom de måste framstå som trovärdiga och samtidigt måste hänsyn tas till informanternas 

anonymitet. Ett annat dilemma som kan uppstå är forskarens önskan att uppnå goda resultat 

då detta samtidigt kan innebära att små och lätt igenkänningsbara grupper riskerar att 

stigmatiseras (Dalen, 2007). De personer som ingår i min studie och som också vill ta del av 

resultatet, vilket några har sagt att de önskar, kommer naturligtvis kunna känna igen sina egna 

ord och tankar, men det viktiga måste vara att informantens uppgifter inte kan spåras av 

andra. 

Dalen (2007) pekar på speciella etiska och metodologiska problem som är knutna till 

kvalitativ intervjuforskning. En intervjusituation kan väcka oro hos såväl informanten som 

hos forskaren själv. Intervjupersonens eget berättande kan väcka till liv tidigare, kanske 

omedvetna problem och intervjuaren kan uppleva oro i mötet med en person i en svår 

livssituation. Under någon intervju upplevde jag litet av detta, att en intervjuperson visade 

tecken på olust och nedstämdhet och jag valde då att inte gå djupare in på det området, utan 

ledde istället in intervjun på ett annat spår. Vidare menar Dalen (2007) att 

solidaritetskonflikter kan påverka tolkning och förmedling av resultat, och till slut blir det 

forskaren själv som får dra gränsen för vad som bör förmedlas och vad som bör gömmas i 

forskarens hjärta. I arbetet med att skriva mitt resultat fick jag göra några sådana 

överväganden och detta medförde att vissa citat inte togs med.  

4.7 Analys och bearbetning 

Efter att ha genomfört några av intervjuerna började jag med transkriberingen. Bryman (2002) 

skriver att kvalitativa forskare ofta är intresserade av både vad en intervjuperson säger och hur 

det sägs och att transkriberingen blir en tidsödande process. Detta visade sig stämma helt och 

fullt, eftersom jag hade som avsikt att transkribera hela intervjuerna ordagrant och även 

markera olika tvekanden och upprepningar. En intervju visade sig vara av så dålig kvalitet, att 

det inte blev möjligt att transkribera den. Detta berodde på att min nyinköpta diktafon inte 

fungerade som den skulle. I vissa fall kunde jag inte transkribera allt, på grund av otydlighet 

och då markerade jag det och skrev en kommentar. I andra fall valde jag medvetet att inte 



27 

 

skriva ut vissa delar eftersom de var röriga, och som jag bedömde det, inte direkt tillförde 

något nytt eller väsentligt. I dessa fall markerade och kommenterade jag det. 

När det gäller analys- och tolkningsprocessen inom hermeneutiken, menar Larsson(1993) att 

det inte finns någon allmängiltig arbetsmodell, eftersom olika forskare har olika ingång och 

förförståelse och därmed olika utgångspunkter för att förstå och tolka sitt empiriska material. 

Däremot förespråkar Westlund (2009) ett antal förhållningssätt och ger råd inför tolkningen 

av det empiriska materialet. Dessa rör hur vi förhåller oss till vår förförståelse så att den kan 

bli en tillgång i tolkningsprocessen, att vi har en genuint nyfiken hållning inför materialet, 

samt att vi möter det med lyhördhet och fantasi. Vid genomläsningen bör jag vara öppen och 

inkännande, lägga märke till engagerade utsagor, registrera återkommande utsagor, gå tillbaka 

till litteratur och kontrollera inre och yttre logik, så att tolkningen blir trovärdig. När det gäller 

förmedlingen av mina resultat är det viktigt att framställningen ska vara tydlig och enkel 

(Ödman, 1994). 

Jag började med att läsa igenom mitt material och försökte då vara öppen och inte direkt börja 

leta efter speciella drag eller tolka. Efter några genomläsningar skrev jag ner det som jag 

uppfattade som texternas huvudbudskap. Jag letade sen efter engagemang, där jag såg tecken 

på att en informant var berörd på något sätt, både negativt och positivt. Återkommande 

utsagor registrerade jag också. Rent praktiskt gjorde jag så att jag markerade olika utsagor 

med olika färgpennor för att sen kunna urskilja olika utsagor och sen föra ihop dem till teman. 

Där fanns också utsagor där informanten på olika sätt gav uttryck för sina tankar, runt hur de 

nu eller som yngre tänkt, kring lek och kamratskap. I hela analysarbetet försökte jag också 

vara medveten om min förförståelse, så att jag inte bara såg det jag redan tror mig veta, utan 

vara öppen till materialet och vad det ville säga mig.  

4.8 Metoddiskussion/reflektion över arbetets genomförande 

Tredje terminen på specialpedagogprogrammet innebar fördjupade studier med fokus på 

teorier om och metoder för lärande. Här fick jag fördjupad kunskap om lekens viktiga roll för 

lärandet, hur leken kan utgöra såväl möjligheter som hinder för lärande. De elever jag 

undervisar och har undervisat fanns i mina tankar och jag fascinerades och funderade mycket 

på lekens betydelse för dessa elever och fröet såddes till att studera detta fenomen, lek och 

lärande, för elever med Asperger syndrom. Efter mycket funderande och resonerande med 

mig själv och andra beslutade jag mig för detta ämne, trots att jag såg hinder och svårigheter, 
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exempelvis att få barn/ungdomar att vilja delta. Som jag redan nämnt i syftet blev ämnet för 

min uppsats till slut lek och samspel i stället för det ursprungliga lek och lärande 

Den metod som jag valt för min studie, kvalitativ intervju, upplever jag passar utmärkt för 

mitt syfte och mina frågeställningar. Jag anser, när jag läser igenom de transkriberade 

materialet, att jag har fått mycket värdefull information från mina informanter. Under 

analysarbetet upptäckte jag att det hade varit en fördel om jag hade gjort mina intervjuer på ett 

tidigare stadium i arbetet. Då hade jag kunnat gå tillbaka till informanterna för en kortare 

uppföljande intervju, där jag hade kunnat fråga om saker som var otydliga. I 

intervjusituationen var jag helt fokuserad på min informant; att lyssna, visa intresse och 

bekräftelse och för mig som otränad intervjuare medförde det vissa svårigheter. I själva 

intervjusituationen tyckte jag mig också förstå det mesta som informanten förmedlade, men 

vid transkriberingen upptäckte jag att jag inte riktigt förstod vissa saker. Vissa gånger 

upplevde jag också att jag var tvungen att gå vidare, trots att jag hade frågat om och ändå inte 

riktigt förstått det som informanten sagt, eftersom det annars skulle kunna bli ett 

irritationsmoment. Att transkribera intervjun i nära anslutning till den skulle ha varit att 

föredra. 

Något jag har reflekterat över är hur styrande min intervjuguide (se bil. 1) med de olika 

temana var för informanterna. Jag skrev dessa teman utifrån litteratur och min egen 

förförståelse av lek, både när det gäller barn med normal utveckling och barn med Asperger 

syndrom. Jag vet dock av erfarenhet att personer med Asperger syndrom oftast bara svarar på 

just den fråga som ställs och kanske inte automatiskt nämner andra saker som rör ämnet. 

Därför försökte jag att vara öppen och fråga informanterna om det var andra saker inom 

området som de ville berätta om, som jag inte nämnt. Trots att jag försökte få informanterna 

att dela med sig, så vet jag inte om de hade andra upplevelser av lek och samspel, som skulle 

ha varit väsentliga att få ta del av. När det gäller favoritleksaker nämns tv- och datorspel inte 

av några informanter som en favoritleksak. Kanske beror det på att vi vanligen inte kallar dem 

för leksaker och att informanterna därför inte tänker in dessa. Om jag hade nämnt 

favoritsysselsättning i mina frågeställningar kanske det hade gett ett annat resultat. 

När det gäller verifiering av kunskap menar Kvale (1997) att det ofta diskuteras i förhållande 

till begreppen, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet och där har kvalitativa forskare olika 

åsikter. Vissa forskare menar att dessa begrepp är förtryckande för den kvalitativa forskningen 

och enbart hör hemma i den kvantitativa forskningen. Andra forskare hävdar att det inte finns 

en absolut sanning om den sociala verkligheten och menar därför att reliabilitets- och 
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validitetskriterier inte kan användas rakt av i kvalitativ forskning. Dessa forskare använder 

mer vardagsspråkliga termer när de diskuterar sanningsvärdet hos sina resultat och använder 

begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet (Kvale, 1997, 

Bryman, 2002). När det gäller min studie och tillförlitlighet anser jag att jag utfört den i 

enlighet med gällande regler. Jag har inte genomfört någon respondentvalidering, vilket 

innebär att forskaren förmedlar sina resultat till de som ingått i en undersökning för att på så 

sätt få bekräftelse på den beskrivning som gjorts är riktig (Bryman, 2002). En sådan 

respondentvalidering skulle ha ökat tillförlitligheten, men jag ser inte det som genomförbart i 

en kortare studie av det här slaget. Jag anser dock att mina många citat stärker trovärdigheten.  
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5 Resultat 

Studiens syfte är att undersöka lek och samspel hos elever med diagnosen Asperger syndrom 

och hög-fungerande autism genom att ta del av deras egna upplevelser av detta. Jag har gjort 

intervjuer med sju elever i åldrarna 11-19 år och de går alla i grundskole- eller gymnasieklass 

specialanpassad för elever med diagnoser inom autismspektret. I detta kapitel redogörs för 

resultatet. I analysarbetet definierade jag nio olika teman vilka redovisas här; Vuxennärvaro i 

lek; Idrottslektioner; Preferenser av lekobjekt; Fysisk lek; Låtsaslek; Kamratrelationer; 

Speciellt minne och Gemenskap-utanförskap. Jag har också identifierat ett antal underteman, 

vilka redovisas under vissa huvudteman. Dessa teman beskriver jag och illustrerar med citat 

hämtade från mina intervjuer. Varje tema avslutas med en sammanfattning. I diskussionen 

som följer efter resultatredovisningen diskuterar jag mina resultat och tolkar dessa i relation 

till den forskning samt annan litteratur som jag redogjort för.  

5.1 Vuxennärvaro i lek  

Ett av mina teman berör vuxennärvaro i lek och leksituationer. Det är lärare till största delen 

som nämns, men även föräldrar. Här är mina underteman: Lärare som aktiva deltagare; Lärare 

som åskådare-stöttare-hjälpare samt Föräldrar som aktiva deltagare. 

Lärare som aktiva deltagare  

Flera av informanterna berättar om vuxna och då speciellt lärare som deltagit aktivt i lek eller 

föreslagit lekar. 

… då var det ibland så här att läraren bestämde vad man skulle leka. Det var nån lek, det var 

såhär att man sjöng.( Erik, 17 år) 

Några informanter ger uttryck för en negativ syn på lärare och deras närvaro i lek. En flicka 

säger att så fort en lärare är med i någon lek, är det inte längre en lek utan blir något av ett 

tvång, eller en uppgift som ska utföras. 

Men såna lekar var framför allt när läraren bestämde att vi skulle göra det. På den här 

gymnastiklektionen ska vi göra det här, ska vi leka 3,6,9. Jag gilla det aldrig. Det var på nåt, det 

var tvång. Det var inge kul.( Agnes, 18 år) 

Det tyckte jag, ja, det tyckte jag illa om. Det funkade aldrig för mig, när vuxna bestämde lekar. 

Då var det inte en lek, då var det en uppgift och då var jag tvungen att göra det här. Och jag ville 

helst bara där ifrån oftast då. (Agnes, 18 år) 
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Vuxna verkar vara bra på att hjälpa till … men dom är usla på det!” ”Vara med i lekar … tja, 

ibland kan jag låta lärare vara med i lekar. Men … av nån konstig anledning, så gott som 

varenda lärare, gör exakt samma sak. (Henrik, 11 år) 

Jag brukar testa lärarna … en lärare var lite annorlunda och så var det nåt som störde …” ”Vi 

var tvungna att avbryta och leken blev dålig. (Henrik, 11 år) 

Här berättar Henrik om en speciell lek som han lekt med flera lärare. Hans erfarenhet av dessa 

lekar är att nästan alla lärare leker på samma sätt, vilket pojken verkar se som något negativt. I 

ett fall lekte en lärare på ett annat sätt, men den leken blev avbruten av någon anledning och 

fortsatte inte heller senare. Som jag ser det blev detta för pojken ännu en negativ upplevelse 

av lärare, som aktiva deltagare i lek. 

Det fanns, det hände nån gång att Janne, som jobbade på skolan, hittade på en lek som jag tyckte 

var kul. … Det var den roliga killen. Det var den roliga läraren på skolan. Men annars, nej. 

(Agnes, 18 år).  

Agnes berättar om en speciell lärare som hon tyckte var rolig och också hans lekar. Som jag 

ser det, är det avgörande för Agnes, om en lek ska vara rolig eller ett tvång, vem det är som 

har initierat den. 

Lärare som åskådare-stöttare-hjälpare 

Andra informanter ger uttryck för en mer positiv bild av lärare i samband med lek. 

Jag kommer ihåg bland annat att jag hade en viss lärare, för mig, en speciallärare … Hon var 

närheten och förklarade mycket för mig, hur det låg till och så vidare. (Evelina, 17 år) 

I vissa lekar kunde vuxna nån gång vara med. Annars var det väl oftast … vuxna var åskådare. 

Dom tittade och höll koll så att inget gick fel eller att man blev osams, eller kunde hjälpa till 

med nånting och så där. Dom fanns där som ett stöd. (Lovisa, 16 år) 

Evelina ger uttryck för att hennes egen lärare, speciallärare, som hon uttrycker det, var fysiskt 

nära henne för det mesta och hjälpte henne på olika sätt. Som jag förstår var det hennes 

assistent i skolan och hon förklarade också regler, andra barns ageranden och andra saker som 

kunde vara svåra för Evelina. Lovisa ger också uttryck för att lärare oftast var åskådare till 

leken. När det behövdes, hjälpte de till, förklarade, stöttade och såg till att reda ut konflikter 

barnen emellan. 

Föräldrar som aktiva deltagare 

En informant berättar om sina föräldrar som aktiva deltagare i lek.  
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Men dom tidigaste lekarna var ju saker som jag framför allt gjorde med mina föräldrar.… Jag 

sprang omkring med flygplanet och pappa sprang omkring och låtsades att han skulle ta kort på 

det och jag skulle flyga. (Agnes, 18 år) 

Sammanfattning: Alla informanter berättar att vuxna, lärare eller föräldrar, har deltagit på 

olika sätt och i olika grad, i och bredvid lek. Några av informanterna är positiva till 

lärarnärvaro, att den behövs för hjälp och stöd i lek och samspel. Andra är mer negativa till 

lärarnärvaro. En pojke ger uttryck för en besvikelse över lärare och att de ska vara bra på att 

leka, men att de i verkligheten inte är det. En flicka ger uttryck för en allmän känsla av att 

lärares närvaro i lek- och leksituationer oftast innebär något slags tvång. När det gäller 

föräldrar som aktiva deltagare i lek ger en informant uttryck för detta och då i mycket positiva 

ordalag. 

5.2 Idrottslektioner 

Lek och spel är på olika sätt knutna till skolan och idrottslektioner. I detta tema redogörs för 

hur informanterna upplever och har upplevt idrottslektioner och detta tema delas upp i två 

underteman: Deltagande och Icke deltagande. 

Deltagande 

Övervägande delen av informanterna berättar att de deltagit på idrottslektioner och berättar 

om hur de upplevt dessa.  

Alltså, jag upplevde väl det ganska enkelt så. Vissa lekar var ju jobbigare än andra liksom … 

Det var för mycket folk och de var för stimmigt. Och man fattade inte exakt vad man skulle göra 

och det var väldigt otydligt av lärarna. Så vissa lekar i idrotten var inte jätteroliga!  (Lovisa, 16 

år) 

Ja, jag var med, fast jag avskydde tävlingar. Men jag gjorde det mesta. Alltså, det var bara vissa 

lekar som jag tänkte så här. Nej, det där är tävling. Det vill jag inte vara med på. (Evelina, 17 år) 

Hur aktivt detta deltagande har varit är troligtvis olika för olika informanter. När en informant 

berättar att den varit med på idrottslektionerna, kan det innebära att informanten var med på 

alla olika moment. För en annan informant kan det snarare betyda att den oftast deltog i 

aktiviteterna. För ytterligare någon kan deltagande betyda att den var med i gymnastiksalen, 

men inte aktivt deltog i alla aktiviteter. Trots att många av informanterna berättar att de 

deltagit i idrottslektionerna ger de också uttryck för att de upplevt vissa moment som svåra 

och jobbiga. Det kunde bero på otydlighet från lärarens sida när en lek introducerades, eller 

att lek- situationen upplevdes som högljudd, när många barn deltog. 
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Det var först i nian som idrott började bli kul och jag gick på alla idrottslektioner igen.  (Agnes, 

18 år) 

Agnes började i en liten klass för elever med Asperger syndrom i år 9 och började från och 

med då att vara med på idrottslektioner igen. Från år 4 till år 8 var Agnes inte med på 

idrottslektioner alls, eller deltog bara sporadiskt. 

Icke deltagande 

Några informanter vittnar om att de inte varit med på idrottslektioner alls av olika 

anledningar.  

Tja, jag gick inte på idrottslektioner på flera år. Jag spelade ingen fotboll eller bandy eller något 

liknande, för det kändes … ja, fånigt. Alla andra gillade det, alltså måste det vara dåligt. 

(Mattias, 16 år) 

Då … vi hade väl aldrig gympa, men vi tog promenader minns jag.  (Samuel, 19 år) 

Några informanter berättar att de inte varit med på idrottslektioner alls eller bara sporadiskt. 

Mattias förklarar att han inte ville vara med på lekar och spel för att det kändes fånigt. 

Eftersom alla andra gjorde det och gillade det måste det vara något dåligt. Samuel ger uttryck 

för en viss osäkerhet, men han tror inte att den lilla gruppen, som han gick i, hade idrott, utan 

tog promenader istället. Den lilla undervisningsgruppen var placerad i en lokal ett stycke bort 

från den stora skolan.  

Sammanfattning: De flesta informanter berättar att de har deltagit på idrottslektioner och ger 

uttryck för att de i stort sett gjort det som förväntas av en elev. En informant berättar om att 

vissa lekar och aktiviteter var jobbiga eftersom regler och förklaringar kunde vara otydliga. 

En annan informant berättar att hon inte deltog i vissa lekar eller aktiviteter på 

idrottslektionerna för att de innehöll tävlingsmoment. Några informanter berättar att de inte 

deltagit i idrottsundervisningen alls under ett flertal år. Orsakerna till det är för någon att det 

kändes fånigt, eftersom alla andra gjorde det. För en annan informant togs ämnet bort från 

schemat, eftersom hon inte mådde bra och idrotten var ett ämne som upplevdes som jobbigt.  

5.3 Preferens av lekobjekt 

I detta avsnitt tas olika lekobjekt upp som eleverna beskriver.  

Några informanter berättar om lek med olika slags dockor. 

Barbiedockor var också jättekul att leka med. Barbiedockor var det väl liksom. Nämen hej där är 

du! Nu åker vi en sväng och handlar. (Lovisa, 16 år) 
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Här berättar Lovisa hur det kunde låta när hon lekte med Barbiedockor tillsammans med 

någon kamrat. Denna lek är som en rollek fast den leks med hjälp av Barbiedockor istället. 

 … min första julklappslista, min första önskelista, där står det … ingen docka. Jag var anti-

docka. Jag ville inte ha dockor! (Agnes, 18 år) 

Det fanns såna här blunddockor som vissa hade. Man skulle ta hand om dom som ett barn. Nej! 

Det fanns liksom inte. Det fanns inte i min världsbild att jag nånsin skulle ha en sån. Och det var 

det som gjorde det lite grann, det här, anti-dock-grejen.  (Agnes, 18 år) 

En informant tar tydligt avstånd från dockor i huvud taget. Hon ger uttryck för ett starkt 

motstånd mot dockor och det hon associerar med dockor, att ta hand om ett barn. 

Flera informanter berättar att de lekt med olika konstruktionsleksaker som Lego eller Duplo. 

Jag byggde massor av Lego hemma, men jag vet inte vad jag gjorde på dagis. Lego byggande, 

det var i stort sett allt jag gjorde i flera år. (Mattias, 16 år) 

Däremot när jag blev större, började jag leka med sånt här stor-Lego. Jag tyckte att det här 

vanliga Legot, som är väldigt litet, det är puligt och man blir förvirrad och allting. (Henrik, 11 

år) 

Byggde lite, men alla andra demonterade ju saker. Ja, ja. Det spelade ingen större roll. (Mattias, 

16, år) 

En informant ger uttryck för att Lego-byggande var svårt och att han blev förvirrad när han 

skulle bygga med det. När han blev äldre började han bygga med Duplo och ger uttryck för en 

viss belåtenhet när han behärskade det. För en annan informant var Lego-byggande en 

huvudsysselsättning hemma under flera år, men inte på förskolan för där tog andra barn isär 

det som han byggt. Uttalandet att det inte spelade någon roll, att de andra barnen tog sönder 

det han byggt, tyder på ett visst mått av resignation. Informantens egentliga inställning till 

detta är svårt att med bestämdhet säga. 

Mjukisdjur hör till den leksak som flera informanter nämner i samband med favoritleksak. 

Favoritleksaker? … mm … gosedjur hade jag. (Erik, 17år) 

 … mys djur som jag ibland lekte med.  (Henrik, 11 år). 

Mjukisdjur, gosedjur eller mys-djur är några olika ord som används när informanterna berättar 

om sina favoritleksaker. 

Många elever nämner även att de lekt med plastdjur eller plastfigurer. 
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Plasthästar. Skitkul, tyckte jag det var! Kunde sitta i timmar och leka med dom. Sen dinosaurier 

hade min lillebrorsa. Tyckte jag var skitkul! Alltså, dinosaurier lekte vi med så här. Den äter upp 

den. Och sen så är dom en grupp och dom är utstötta. (Lovisa, 16 år) 

Mm … får se … favoritleksaker … I huvud taget hade vi … ganska många leksaker … när vi 

var barn. Du vet såna här hamburgerrestauranger dom brukar ha med leksaker i deras menyer. 

(Erik, 17 år) 

Många informanter berättar om lek med olika plastdjur eller plastfigurer. Dessa leksaker 

verkar barnen ha lekt med både ensamma och tillsammans med andra. 

Datorspel och tv-spel nämns av flera elever. 

Men jag minns att vi brukade mest spela tv-spel, som det finns två kontroller till. ( Samuel, 19 

år) 

Ja, men så använder jag ju datorn väldigt mycket om jag tänker efter. Det gör jag ju fortfarande. 

Jag fick min mus träning när jag var tre. Så har det bara hållit på sen dess. Tja, det var de gamla 

lego spelen också. Som sagt mycket Lego. (Mattias, 16 år)  

Flera informanter berättar om att de spelat mycket tv-spel och datorspel. För någon informant 

var tv-spel något han gjorde tillsammans med en kamrat. För andra informanter var det 

troligen mest en ensamsysselsättning att spela dator- eller tv-spel. 

Jag tycker man kan lära sig saker … på grund av dataspel … (Henrik, 11 år) 

Henrik är tydlig med att framhålla han lär sig saker av att spela dator-spel. I samband med att 

jag höll på att avsluta intervjun med honom frågade han mig varför jag ville veta de här 

sakerna om lek. När jag då försökte förklara för honom att man lär sig saker genom att leka, 

meddelade han att han inte höll med om det. Istället var han mycket klar över att man lär sig 

saker av datorspel. 

Sammanfattning: Lekobjekt som nämns i samband med favoritleksak är dockor; olika 

konstruktionsleksaker, mjukisdjur och plastfigurer av olika slag. Bilar nämns inte av någon 

informant som en favoritleksak och ingår endast i en informants berättelse om sina lekar. De 

leksaker som nämns mest i detta sammanhang är mjukisdjur, plastleksaker och dockor, där 

dockor för en informant representerar ett icke-val. Favoritleksaker varierar ganska mycket och 

några informanter ger uttryck för att inte ha lekt särskilt mycket med leksaker alls. Dator- och 

tv-spel nämns inte som en favoritleksak, men flertalet av informanterna nämner dessa spel i 

sina berättelser om vad de brukar göra på sin fritid. Alla informanter som nämner dator- eller 

tv-spel i sina berättelser är pojkar.   
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5.4 Fysisk lek 

Lekar och spel som på olika sätt medför fysisk aktivitet sammanförs till ett tema.  

Eleverna nämner olika lekar av motorisk art, såsom gungor, gungbräda, hinderbana och hage.  

Gymnastiksaker, som man hade, typ en jätte stor röd matta, som man kunde liksom, som alla 

barn hoppade på liksom. Och så hade vi rutschkanor framför. (Evelina, 17 år) 

På vissa raster bruka jag så här balansera på sandlådekanten. Sen så minns jag, att så här på 

mellanstadiet gungade jag väldigt mycket. Tyckte jag var kul … Om man gick till nån lekpark 

då var det kul med gungbräda, i alla fall när jag var lite yngre. Jag har alltid gillat så här … gillat 

att leka där det ingår att man hoppar.  Jag gilla hinderbana.  (Erik, 17 år) 

När motorisk lek nämns gör informanterna det oftast i positiva ordalag, eller utan någon 

värdering alls. 

Flertalet av informanterna nämner bollsport eller tävlingar när de beskriver lekar på skolan 

eller under fritid. 

Mm … Jag minns att jag brukade va väldigt oengagerad, när det var såhär fotboll och sånt. ”Mm 

… liksom, gick mest runt och tänkte för mig själv. (Erik, 17 år) 

Ja, jag var med, fast jag avskydde tävlingar. Det var bara usch, det vill jag inte! Alltså, det var 

bara vissa lekar som jag tänkte så här. Nej, det där är tävling. Det vill jag inte vara med på. 

(Evelina, 17 år) 

Vi kunde inte reglerna, men vi visste att vi skulle passa den bakåt och tackla in i varandra. Så vi 

gjorde det av nån anledning. Men, jag minns att mitt lag alltid förlorade. (Samuel, 19 år) 

Informanterna ger ofta uttryck för ett ointresse för eller avståndstagande från aktiviteter som 

innehåller moment av tävling eller bollsport. En informant ger inte direkt uttryck för ett 

avståndstagande eller ointresse när det gäller sådan fysisk lek, men samtidigt inte som något 

positivt. 

En annan typ av fysiska lekar är så kallade regellekar och informanterna ger många exempel 

på olika sådana som Rutan, Burken och Kura Gömma.  

Jag var väldigt bråkig när det gällde lekar. Det skulle vara mina regler och alltså inte andras 

regler. Jag tänkte att dom fuskade liksom.  (Evelina, 17 år) 

Eh, ja King är ju en sån lek då. Den är ju alltså lite suddig, för man kan ändra reglerna och så. 

Kull är också en sån. Man kan göra om väldigt mycket. Eh … kula till exempel. Man kan göra 

om väldigt, väldigt mycket! Liksom äh, men … så många kulor för den och sen på ett annat 

ställe … Det är bara den kulan! Varför har ni inte samma regler? Det är väldigt suddigt så! 

(Lovisa, 16 år) 
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Lovisa ger uttryck för en viss otydlighet som hon upplevt, att reglerna ändras allt eftersom 

och att det gör att leken blir svår att följa. Evelina berättar att hon hade svårt för att följa 

gemensamma regler. Hon ville att hennes regler skulle gälla. Här ser jag att Evelinas och 

Lovisas erfarenheter kan härröra från samma sak, att regler upplevs otydliga och svåra att 

förstå och också ändras under lekens gång. Det kan i sin tur leda till en känsla av 

misslyckande eller avståndstagande. 

Jag tror vi lekte Kura Gömma, när det var fri lek.  Jag tror jag var ganska bra på det. För jag 

bruka alltid gömma mig på avlägsna ställen.  (Erik, 17 år) 

Sammanfattning: När det gäller fysisk lek är flertalet informanter positivt inställda till 

motoriska lekar som att gunga, balansera och klättra. Bollsport och tävling däremot är de allra 

flesta endera negativt inställda till eller annars oengagerade inför. De flesta informanter 

berättar att de deltagit i olika regellekar såsom Kura Gömma eller King. Några ger uttryck för 

olika svårigheter som är kopplade till dessa lekar, som att regler ändras efterhand eller att 

andra inte vill följa ens regler. En informant berättar att han inte deltagit alls i dessa lekar 

beroende på att han saknade intresse för det och inte lärde sig reglerna. 

5.5 Låtsaslek 

Under det här temat placerar jag olika lekar som kan kategoriseras som rollek, symbol-lek 

eller fantasilek, eftersom det är svårt att exakt kunna skilja dem åt. 

Man kan bygga ett tåg och man kan göra en buss. Man kan bygga en koja av stolar och lägga ett 

täcke över. Det var skitkul, tyckte jag! Det var jätte roligt!  Jag har haft väldigt mycket såna här 

fantasilekar, som jag sen har lekt med kompisar.  Det har jag också tyckt varit jätte kul! (Lovisa, 

16 år) 

Bland det tidigaste jag gjorde … var katt och brandman, som gick ut på att dom andra var katter 

och jag var brandman. Och så höll dom på att ramla ner för saker. Det gick ut på att vi var en 

familj lejon och jag var nästan alltid pappan. Lek är så kul! (Agnes, 18 år) 

Senare i livet, när jag gick på skolan. Men då lekte vi mycket rollekar. Så här, om fantasivärldar 

och sånt. Då var det så här att en gång … var det en som … lekte att det var så här … att hon 

körde en buss, som gick till Afrika. (Erik, 17 år) 

Ovan ger några informanter exempel på låtsaslek som de varit med om. Flickorna berättar om 

symbol-lek och rollek, som de tagit aktiv del i. De ger också tydligt uttryck för att ha 

uppskattat lek väldigt mycket. Erik berättar också om rollek som han varit med om, men hur 

aktivt hans deltagande var i denna lek är mer osäkert. Erik ger inte heller direkt uttryck för att 

tycka att lek är roligt.  
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Man såg själv hur allt, hur det hela gick till. Vad det handlade om. Det var ganska klart.  Utan 

det var bara att fortsätta och sen så kom det allt eftersom, liksom fortlöpte. (Lovisa, 16 år) 

I ovanstående exempel förklarar Lovisa varför hon inte tycker att det behövs regler i rollekar. 

Hon menar att leken flyter på av sig själv. Vissa av informanterna beskriver att de lekt mycket 

låtsaslek medan andra ger uttryck för att de inte alls har velat delta eller leka olika typer av 

lek. 

Nej, sånt har jag aldrig gillat! (Henrik, 11 år) 

Det undvek jag.  Inte så mycket åt det hållet. Specifikt det och jag tror det var anledningen till att 

jag undvek alla andra. Det kändes så fånigt.  (Mattias, 16 år) 

Dessa informanter berättar att de inte lekt rollekar alls. Skälen till det är enligt den ena pojken 

att han aldrig gillat det. Den andre pojken menar att det kändes fånigt att leka sådana lekar 

och höll sig därför borta från andra barn. En informant berättar att hon fortsatt att leka långt 

upp i tonåren. 

Jag och Sandra satt där med våra My Little Ponnies och våra hästar och lekte att det var 

statskupp när vi var 15-16.(skratt)(Agnes, 18 år) 

Sammanfattning: Variationen på informanternas upplevelser av lekar, som kan kategoriseras 

som låtsaslek, är stor. Några informanter ger uttryck för att dessa låtsaslekar var något de 

deltog i, men ger inte något speciellt uttryck för att ha uppskattat det. Andra informanter ger 

uttryck för en mycket positiv erfarenhet av låtsaslek, att de uppskattade den mycket. Andra 

däremot berättar att de inte gillat dessa lekar alls eller menar att det kändes fånigt att leka 

rollekar. En informant reflekterar över leken, att hon tyckt det varit väldigt roligt att leka 

låtsaslekar och fortsatt att leka längre upp i åldern, än vad som är vanligt för andra barn eller 

ungdomar, enligt henne själv. 

5.6 Kamratrelationer 

Lekkamrater och kompisar och informanternas förhållande och tankar kring det bildar ett 

tema. 

Så lekte jag med mina vänner tidigt. Då var det rollekar. Så grejen är att med Sofia så var vi 

hemma hos henne. Henne träffade jag framför allt på fritis. Och hemma hos nån av oss. Fast jag 

var ofta själv då. När jag lekte och faktiskt hade kul, då var det med mina valda vänner. (Agnes, 

18 år) 

Hm … jag hade inte, jag hade inte så många … alltså, jag hade väl några kompisar, fast om man 

lekte Dunken, då lekte man ju med alla. Fast … nej, men jag hade inte så många lekkamrater. 

(Erik, 17 år) 
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Jag tror jag kände två stycken genom hela mina sex första år i skolan. Nej, alltid äldre tror jag.  

(Mattias, 16 år) 

Informanterna ger uttryck för att ha haft kamrater, men i de flesta fall ger deras berättelser 

intryck av att dessa har varit relativt få till antalet. En flicka poängterar, att om lek ska vara 

riktigt roligt, ska den ske tillsammans med utvalda kamrater. 

Jag hade en kusin och hennes kompisar. Dom var yngre, var dom. Två, tre år.   (Evelina, 17, år) 

Alltså, under låg och lågstadiet ettan till femman så var det ganska mycket samma ålder. Ibland 

yngre. Sen när det gick upp till högstadiet så vart det ofta äldre. Det var lättare att va med äldre. 

För dom bossa över mig. Och jag gillar inte när folk i samma ålder bossar över mig. Eller var 

med yngre så man själv kan liksom bossa över dom. Men…. tonåringar i samma ålder som jag, 

tyckte jag var jätte jobbigt att umgås med! Det var, det vart för mycket problem. Och man 

förstod inte allting och det vart väldigt suddigt så. Och det vart liksom ”Så här får du inte göra” 

eller ” det är så du ska va” eller annat. Och då vart det liksom ... det här är inget kul. Och då var 

man med såna som man visste var bättre på att säga hur saker och ting låg till. Eller man var 

med yngre kusiner. Eller aa, det var mycket bättre så. (Lovisa, 16 år) 

När det gäller kamrater och vilka åldrar som eleverna har föredragit att vara med är det tydligt 

att de har föredragit äldre eller yngre kamrater, inte i samma ålder. Lovisa berättar utförligt 

om det här och menar att det är lättare att vara med äldre eller yngre kamrater. Detta ger 

uttryck för att när det är åldersskillnad emellan lekkamrater är det tydligt vem som bestämmer 

över vem. Den äldre bestämmer över den yngre. När kamraterna är i samma ålder blir det 

oftare problem med vem som ska bestämma. 

Jag vet inte riktigt vad jag tänker på, en kompis helt enkelt, nån jag är med, leker med, helt 

enkelt, ringer till liksom … hej ska vi leka? Nån rolig … Och när nån får mig att skratta så mår 

jag bra. Då vill jag helst vara med honom. (Samuel, 19år) 

Samuel försöker förklara vad en kompis är och vad som gör att han vill vara med en speciell 

kamrat. När kamraten är rolig och får honom att skratta mår han bra och vill gärna vara med 

honom. 

Sammanfattning: Informanterna ger uttryck för relativt olika erfarenheter av kamratskap. 

Vissa informanter ger uttryck för att ha relativt många kamrater, medan andra endast har 

någon, eller väldigt lite erfarenhet av kamratskap huvud taget. Informanterna berättar att de 

föredrar lekkamrater som inte är i samma ålder, utan äldre eller yngre. En flicka förtydligar 

varför hon föredrar att vara med äldre eller yngre kamrater, eftersom det då blir tydligare vem 

som ska bestämma. 
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5.7 Speciellt minne 

Vid min analys av det empiriska materialet upptäckte jag att många av informanterna 

berättade om något speciellt minne från barndomen, som på något vis hade att göra med lek 

och samspel. Det bildar underlag till ett tema. 

Ja, jag minns att jag och mina bröder David och Martin vi lekte Världens starkaste man, på en 

liten kulle utanför mitt hus. Eftersom jag var yngst och kortast av oss, så var jag Starkaste 

mannen i världen. Så jag fick typ nudda dom, så dom ramlade ner. Vi hade jätte skoj!  (Samuel, 

19 år) 

Jag har varit på flera dagis. Ett gillade jag massor. … sista dagarna drog de bort ett blad från en 

blomma som fanns där. För att visa hur många dagar det var kvar innan man måste åka. (Henrik, 

11 år) 

Vissa berättelser ger uttryck för något positivt, som Samuel som erinrar sig en speciell lek 

som han lekte med sina bröder. Henrik berättar om en förskola som han tyckte om. Där hade 

personalen förtydligat för honom hur många dagar det var innan han skulle flytta. Andra 

berättelser ger uttryck för minnen av mindre positiv karaktär och samma informant kan 

berätta om både positiva och negativa minnen. 

Under Höken vingar, vad den nu hette? Vi lekte där. Jag minns att jag var sist kvar. Alla var 

tagna förutom mig. Och då minns jag. Eftersom jag var själv kvar skulle jag springa igenom där 

på nåt vänster. Men alla sprang som en vägg, så jag vart jätte rädd och sprang och gömde mig! 

(Samuel, 19 år) 

Så var det nån som var katt och jagade en som var mus, en som lekte mus, … så var det nån 

råttfälla på slutet. … men anledningen till att jag minns det, det var att jag satte krokben för den 

som var katt, en gång. Jag blev inte så ofta utskälld, fast den gången blev jag det. (Erik, 17 år) 

Man brukar oftast bara komma ihåg dom tråkiga sakerna. ( Henrik, 11 år) 

Sammanfattning: Informanternas berättelser är kopplade till speciella platser, tillfällen och 

personer och visar på både positiva och mindre positiva minnen. En pojke uttrycker att det är 

vanligast att komma ihåg tråkiga saker. En annan pojke berättar om ett tillfälle på förskolan 

då han hade blivit utskälld, eftersom det inte var något vanligt förekommande. Utifrån 

informanternas berättelser ser jag att de händelser som blir till bestående minnen är kopplade 

till endera en starkt positiv eller negativ känsla. 

5.8 Gemenskap- utanförskap 

Nära kopplat till lek är gemenskap kontra utanförskap. Lek tillsammans med andra ses ofta 

som ett tydligt uttryck för gemenskap. Avsaknad av lek kan således vara ett tydligt uttryck för 
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utanförskap. Vid analysen av mitt empiriska material ser jag att flertalet informanter vidrör 

detta tema helt hastigt eller mer explicit. I analysarbetet framträdde också motsatsparet 

unicitet kontra att vara som alla andra och det bildar ett undertema. Jag väljer att redovisa 

dessa motsatspar tillsammans eftersom jag ser att de kan vara nära sammankopplade med 

varandra.  

Dom andra barnen, dom lekte jag en del med. Först var jag ganska mycket … Dom andra barnen 

var ganska jobbiga. Men sen började jag leka lite mer med dom andra … ibland var jag mest för 

mig själv. Sen tröttna jag på deras lekar. Det var skönare, och var för mig själv. Sen fortsatte jag 

och var det i många år.  (Henrik, 11 år) 

Henrik ger uttryck för en tvetydighet. En vilja att leka med de andra barnen och därmed vara 

med i gemenskapen och en vilja att vara ensam och därmed ett utanförskap. 

Jag vart precis som utstött. Jag vet inte varför? Dom tog mig som en klasskamrat, men även då 

var jag liksom utstött, bara för att jag inte gick med dom i klassrummet.  (Samuel, 19 år) 

Samuel gick i en särskild liten undervisningsgrupp, placerad i lokaler ett stycke bort från den 

stora skolan. Det Samuel ger uttryck för är ett mycket tydligt utanförskap, då han väljer ordet 

utstött, när han berättar om att inte vara en del av den stora klassen. Vissa informanter berättar 

att de periodvis frivilligt valt att vara för sig själva, att inte delta i gemensam lek. 

Men vad det berodde på … .grejen är att då hade jag inte riktigt ett behov av andra, av så mycket 

andra människor. Och det har säkert att göra med den lätta Aspergern jag har. Det borde det 

definitivt ha. Jag hade liksom inte behovet av folk. Men jag fick behovet av att ha folk runt mig 

och ville ha, ville vara mer med dom andra, då var det liksom för sent. Dom visste redan att hon 

vill vara för sig själv och eh jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Jag var liksom inte i 

den här gruppen.  Jag tänkte aldrig på det då, varför jag valde att va själv. (Agnes, 18 år)  

Agnes förklarar hur hon först ville vara för sig själv, att hon på ett sätt valde ett utanförskap. 

När hon senare önskade kamrater visste hon inte hur hon skulle göra för att ta kontakt med de 

andra barnen och de andra barnen hade också vant sig vid att hon ville vara för sig själv. 

Några andra informanter berättar om att de försökte hålla sig borta från andra barn. 

 Jag säger, jag ska nog försöka hålla mig borta från dom. (Henrik, 11 år) 

Det enda jag minns, att jag höll mig borta från de andra så gott jag kunde. Jag bara undvek dem, 

delvis i alla fall. Sen när det var skola, undvek jag alla andra fullständigt. Nästan.  (Mattias, 16 

år) 

Erik ger ett tydligt uttryck för en ambivalens inför denna dikotomi, gemenskap kontra 

ensamhet. 
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Det var väl lite både och. Det kan ju vara skönt att vara ensam. Få se … det var ju inte så här att 

jag saknade kamrater mycket. Jag trivdes lite med att vara ensam, fast jag tyckte ju att det vore 

ju, hade varit roligt att känna några bättre. (Erik, 17 år) 

Sammanfattning: Informanterna ger uttryck för både en vilja att vara och leka med andra barn 

och samtidigt en känsla av att vilja vara för sig själv. Några informanter berättar att de 

försökte hålla sig borta från andra barn helt eller delvis. Någon informant ger tydligt uttryck 

för en känsla av utanförskap. Hos någon informant blir känslan av utanförskap så tydlig att 

den uttrycks i termen utstötthet. En annan informant berättar att hon först inte hade behov av 

anda barn, men när hos senare ville vara mer med andra barn, upplevde hon att det var för 

sent. 

Unicitet- att vara som alla andra 

Flera informanter berör detta ämne, att vara unik eller att vara som alla andra. 

Jag är ju inte direkt som andra barn, vet du. Jag är ganska unik. (Henrik, 11år) 

Alla andra gillade det, alltså måste det vara dåligt. Allt andra gör, är dåligt. Av nån anledning. 

Det gjorde alla andra utom jag. För allting alla andra gör måste vara dåligt, på något sätt! 

(Mattias, 16år) 

Om alla andra tycker om det, ska jag hata det! Det är liksom, alla andra, var på nåt sätt 

nedsättande. Att vara som en i mängden, var det värsta man kunde va! Jag såg ner liksom på 

dom andra. … men jag har försökt arbeta bort det. (Agnes, 18 år) 

Sammanfattning: En informant säger att han är unik och att det är förklaringen till varför han 

inte tycker om eller vill leka rollekar, som andra barn. Några informanter ger ett tydligt 

uttryck för att inte ha velat vara eller göra som alla andra. För att vara eller göra som alla 

andra betyder, enligt dem, att det är något dåligt. Dessa informanter ger samtidigt ett uttryck 

för att själva inte riktigt förstå sina tankar kring och inställning till detta och Agnes säger att 

hon har försökt att arbeta bort denna inställning. Andra informanter säger inte något explicit 

om detta att vara som alla andra eller att vara unik. 

 

 

 

 



43 

 

6 Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka lek och samspel hos elever med diagnosen Asperger syndrom 

genom att ta del av deras egna upplevelser av detta. I diskussionen kommer jag att koppla 

samman mina resultat med teori, litteratur och forskning som jag beskrivit i 

litteraturbakgrunden. Efter denna diskussion avslutar jag uppsatsen med att göra en 

återkoppling till inledningen och också ge förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Artefakter i leken 

Jag har i resultatdelen redogjort för vilka leksaker och favoritleksaker som mina informanter 

nämner. Dominguez, Ziviani och Rodger (2006) visar i sin studie att barn med autism föredrar 

andra slags leksaker än barn med normal utveckling. Jag väljer att jämföra mina resultat med 

denna studie eftersom jag inte funnit någon liknande studie på barn med Asperger syndrom. 

Jag är dock medveten om att jag inte kan jämställa resultaten fullt ut.  När det gäller min 

studie är den inte en jämförande studie och jag kan bara dra slutsatser om vilka leksaker som 

mina informanter använde mycket eller såg som sina favoritleksaker. Några informanter 

nämner Lego och Duplo, vilka kan kategoriseras som konstruktions leksaker. Den 

övervägande delen nämner inte någon konstruktionsleksak alls. Jag tolkar det som om att 

konstruktionsleksaker förekommer som favoritleksaker hos mina informanter, men hör inte 

till de leksaker som är mest populära eller frekventa. Detta tolkar jag som överensstämmande 

med Dominguez, Ziviani och Rodgers (2006) studie, som visade att konstruktionsleksaker 

föredrogs dubbelt så ofta av barn med normal utveckling som av barn med autism. 

När det gäller dockor visar Dominguez, Ziviani och Rodgers (2006) studie på att barn med 

autism leker hälften så mycket med dockor som barn med normal utveckling. När det gäller 

min studie berättar två av samtliga informanter att de lekt mycket med olika slags dockor, 

medan en informant ger uttryck för en ovilja mot dockor. Att leka med en docka och ta hand 

om den skulle vara som att ta hand om ett barn, uttrycker hon. de Clercq (2007) skriver att 

barn med autism har svårt att förstå den symboliska innebörden, att en docka föreställer ett 

barn. Som jag ser det visar min informant att hon förstod den symboliska innebörden, men att 

det var just detta som var skrämmande, som jag tolkar det, att leva sig in i att vara mamma. 

Dominguez, Ziviani och Rodger (2006) visar att barn med autism leker ungefär dubbelt så 

mycket med Actionfigurer och plastdjur som barn med normal utveckling. Även min studie 

visar på att dessa leksaker är populära, eftersom fler än hälften nämner något eller flera av 

dessa leksaker som sina favoritleksaker. Några av mina informanter berättar att de lekt 
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låtsaslekar med sina plastfigurer, medan andra bara nämner att de bara lekt med dem. När jag 

nu analyserar och reflekterar över mina resultat ser jag att det skulle ha varit intressant att 

ställa mer följdfrågor runt detta, om lekarna skilde sig åt mellan olika informanter. 

När det gäller att leka med olika slags fordon visar Dominguez, Ziviani och Rodger (2006) 

studie en ungefärligt lika stor preferens för detta hos båda grupper. När jag analyserar vad 

mina informanter berättar ser jag att bara en informant nämner bil, men då inte som någon 

favoritleksak. Strid och Tjus (2009) skriver att barn med autism är mer intresserade av att 

snurra med leksaksbilens hjul än att köra med den. Mina resultat stämmer överens med detta, 

på så sätt, att ingen informant nämner att leka och köra med bilar som en favoritsysselsättning 

6.2 Lek-interaktion 

När det gäller barn med diagnosen Asperger syndrom menar många att dessa barn ofta vill 

leka för sig själva, ofta drar sig undan andra barns aktiviteter och tycks vara helt tillfreds med 

sitt eget sällskap (Asperger 1991, Wolff 1995, Attwood, 2000a). Jag kommer nu utifrån mina 

resultat visa exempel på detta, men även visa på motsatsen. 

När det gäller motorisk lek nämner eleverna bland annat gunga på gungor eller gungbräda, 

hinderbana och åka rutschkana. Vid min analys ser jag att dessa lekar nämns endera i positiva 

ordalag eller helt utan värderingar, aldrig i negativa ordalag. Macintosch och Dissanayake 

(2006) menar att i regel-lek är avståndet längre mellan barnen som interagerar och detta kan 

göra, menar de, att dessa lekar är mer attraktiva för barn med Asperger syndrom och hög-

fungerande autism. Min tolkning är att det samma kan gälla för motoriska lekar, som 

exempelvis att gunga och åka rutschbana. Här att avståndet längre mellan individerna än vid 

exempelvis låtsaslekar. Motoriska lekar är mer individuella och kan lekas var och en för sig 

eller mer bredvid varandra och detta kan vara en anledning till att dessa lekar ofta föredras av 

barnen i min studie. 

Eleverna ger uttryck för ett ointresse eller avståndstagande när det gäller bollsporter och andra 

tävlingar. De säger att sådant känns fånigt eller att de helt enkelt avskyr tävlingar. Min analys 

säger mig att lekar som har inslag av tävling i sig, oftast inte är omtyckta av barn med 

Asperger syndrom. Detta stämmer med vad Attwood (2000) säger, att idrottsaktiviteter som 

bygger på konkurrens eller lagspel brukar dessa barn inte vara intresserade av. 

Den övervägande delen av eleverna berättar att de mer eller mindre varit med och lekt olika 

regel-lekar. Som jag tolkar mina informanter är några försiktigt positiva och andra neutrala till 

dessa lekar. Macintosch och Dissanayake (2006) visar i sin studie att barn med Asperger 
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syndrom och hög-fungerande autism deltar lika mycket i regel-lekar som kontrollgruppen och 

det stämmer enligt författarna också med annan forskning. Eftersom jag inte har gjort någon 

jämförande studie är det svårt att säga om mina informanter har deltagit lika mycket i regel-

lek som andra barn. Macintosch och Dissanayake (2006) menar att barn med Asperger 

syndrom och hög-fungerande autism har lättare för att delta i regel-lekar, beroende på att 

dessa lekar är mer strukturerade, har tydligare instruktioner och att avståndet är längre mellan 

barnen. Detta stämmer överens med vad eleverna uttrycker. Samtidigt ger en flicka uttryck för 

att dessa regellekar kan vara otydliga, trots att de innehåller regler och struktur. Hon säger att 

lekarna kan vara ”suddiga”, för att reglerna kan ändras, dels från gång till annan och dels 

under pågående lek.  

Olofsson (1987) skriver att en aspekt av leken är att den är frivillig. En flicka i min studie ger 

uttryck för detta, att när vuxna deltar eller initierar lek är det inte längre lek utan det blir 

tvång, menar hon. 

En annan flicka berättar att hon hade svårt för att följa gemensamma regler och upplevde själv 

att hon var bråkig och att det var hennes regler som skulle gälla. När hon ger uttryck för att 

hon tänkte att de andra barnen fuskade kan det tänkas hänga ihop med dessa barns svårigheter 

med Theory of Mind. Attwood (2000) skriver att detta medför svårigheter att förstå andras 

tankar och därmed svårt att förstå om en annan persons handlingar är avsiktliga eller 

oavsiktliga, eller hur deras egna handlingar påverkar andra. 

När det gäller låtsaslek berättar de flesta eleverna att de deltagit i sådana lekar. Några elever 

berättar att de har lekt mycket låtsaslek och ger tydligt uttryck för att de verkligen tycker att 

det var roligt. Detta resultat, menar jag, stämmer inte fullt ut med vad Asperger (1991),Wolff 

(1995), och Attwood (2000) skriver om barn med Asperger syndrom och deras önskan om att 

ofta vara och leka för sig själva. Eftersom jag har gjort en intervjustudie och inte en 

observationsstudie kan jag inte uttala mig om hur mycket dessa barn har lekt låtsaslekar 

tillsammans med andra barn, bara att de har gjort det. 

Några andra elever berättar också att de deltagit i olika låtsaslekar, men ger inte uttryck för 

någon direkt entusiasm eller glädje i samband med detta, utan i mer neutrala ordalag. Jag 

tolkar det mer som om att de har deltagit i lekar för att det förväntats av dem, inte direkt för 

att de själva uppskattat det. 

Ytterligare några andra elever som jag identifierat tar tydligt avstånd från låtsaslek. Här 

stämmer det fullt ut med det som Asperger (1991), Wolff (1995) och Attwood (2000) hävdar, 
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att dessa barn ofta vill vara för sig själva, ofta drar sig undan andra barns aktiviteter och tycks 

vara tillfreds med sitt eget sällskap. Varför dessa elever delvis eller helt tar avstånd från 

låtsaslek och andra barn skiljer sig dock något åt. En elev berättar att han undvikit andra barn 

och låtsaslekar under den största delen av sin skoltid, eftersom han tyckte att barn var 

irriterande och högljudda och att leka låtsaslekar kändes fånigt. Den andra eleven berättar 

också att han tycker att andra barn kan vara jobbiga men trots det har han periodvis lekt med 

andra barn, för att sen vara mer för sig själv, för att det var skönare. Detta skulle kunna tolkas 

på så sätt att pojken försökt att leka och samspela med andra barn, men att detta samspel 

kanske inte varit lyckosamt och att pojken därefter bestämt sig för att hålla sig borta helt eller 

delvis från andra barn. Denna pojkes negativa erfarenheter av lek skulle kunna kopplas 

samman med svårigheter att förstå andras barns tankar och intentioner. Wing (1996) menar, 

som många andra, att denna förmåga ”Theory of Mind” saknas eller är försämrad hos barn 

med autism och Asperger syndrom. För att kunna leka låtsaslekar krävs att barnet har 

utvecklat denna förmåga, att förstå att en annan människa har tankar och känslor. 

När det gäller låtsaslek, och barn med autism, menar Strid och Tjus (2009) att den är starkt 

kopplad till språklig förmåga. Macintosh och Dissanyake (2006) studie visar att barn med 

Asperger syndrom oftare samtalar och använder språket mer än barn med hög-fungerande 

autism. Detta tycker jag mig se stämma överens med min studie också, även om jag inte kan 

bedöma språklig förmåga utifrån en kort intervju. De elever, som berättar att de lekt mycket 

låtsaslek och uppskattat det förefaller att använda språket mycket. Lillemyr (2002) skriver 

också att kommunikation eller samspel är en viktig del i låtsaslek, att barnet behöver kunna 

kommunicera på flera plan. Som jag ser det, utifrån min studie, har barn med hög språklig 

begåvning lättare för att delta i låtsaslekar och detta leder i sin tur till att dessa barn tränar sin 

förmåga till samspel och lek. Det för med sig att de troligtvis får en positiv bild av lek och att 

det sen blir en positiv spiral, att vilja delta i dessa lekar och att hela tiden bli bättre på det.  

En annan förmåga som är viktig vid samspel och lek är turtagning. Lillemyr (2002) menar att 

barnet måste kunna förstå samspelets regler och kunna utveckla leken tillsammans med de 

andra, för att kunna låtsas-leka. Wetso (2006) skriver att i väl fungerande lekar turas de 

lekande om att ge och ta förslag och se till att leken utvecklas. Vid min analys av intervjuerna 

uppmärksammade jag ett uttalande från en av eleverna som lekt mycket rollek. Hon säger att 

det bara var att fortsätta, leken bara fortlöpte och allt kom eftersom. Detta skulle kunna tolkas 

som ett exempel på ett väl fungerande samspel och att leken utvecklas. En annan tolkning 

skulle kunna vara att det ena barnet styr leken helt och att det andra barnet endast följer 
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dennes ”manus”. När det gäller turtagning och samspel menar Attwood (2000) att när barn 

med Asperger syndrom väljer att vara med andra barn tenderar de ofta att styra och diktera 

lekarna. Det här stämmer väl överens med vad en elev berättar om sig själv, när hon var liten. 

Hon säger att hon bestämde väldigt mycket i lekar och att allting skulle gå hennes väg. Hon 

tolkar sitt handlande nu i efterhand, att hennes kamrat helt enkelt lärde sig att hantera henne.  

Vid min analys av informanternas olika upplevelser av lek och samspel framträdde olika 

tankar om lek, förhållningssätt till och erfarenhet av gemensam lek. Jag har sammanfört dessa 

till fyra olika grupper som får representera olika synsätt. Även om det finns en mängd olika 

uppfattningar är detta ett försök att visa att lek och samspel för barn med Asperger syndrom 

kan se ut på många olika sätt, från att vara något omtyckt och lätt till något som är negativt 

och undviks. Tabellen läses så att varje kolumn representerar ett synsätt på lek. Det betyder 

inte att jag med bestämdhet kan placera in varje elev i en speciell grupp, men att jag ändå vill 

synliggöra olika synsätt på gemensam lek. 

Tabell 1 

Elevers olika synsätt på gemensam lek. 

Synsätt på lek Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 

Tankar om 

gemensam lek 

Älskar lek Lek är roligt Lek är ganska 

roligt 

Ogillar lek 

Förhållningssätt 

till lek 

Aktiv Åskådare-vill 

delta mer 

Deltar Deltar inte 

Erfarenhet av 

lek 

Mycket positiv Mestadels 

positiv 

Relativt positiv Liten eller 

negativ 

erfarenhet 

6.3 Unicitet - att vara som alla andra 

En central del när det gäller lek och samspel hos barn med Asperger syndrom berör unicitet 

kontra att vara som alla andra. Attwood (2000) skriver att i tonåren kan ungdomar med 

Asperger syndrom bli ytterst känsliga för minsta antydan om att de är annorlunda. I mitt 

resultat ser jag några uttalanden som visar att ungdomen ser sig själv som annorlunda. En elev 

säger att han är unik, att lärarna har sagt det och det tänkar han själv är orsaken till att han inte 

vill leka rollekar som andra barn. Två elever beskriver sig själva i förhållande till ”de andra”.  

De uttrycker att om alla andra gillade någonting, eller att alla andra gjorde något speciellt, 

betydde det att det måste vara något dåligt. En tolkning skulle kunna vara att om 

barnet/ungdomen uppfattar sig som annorlunda kan det vara en ”överlevnadsstrategi” att 
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beskriva alla andra som något förringande och därmed ”höja” sin egen självkänsla. En annan 

tolkning skulle kunna vara att barnet/ungdomen verkligen upplever sig själv som äkta och att 

alla andra bara försöker ”följa strömmen”.  

I Hellbergs (2007) studie beskriver flera ungdomar sig som annorlunda och udda och också 

mobbade. I min studie uttrycker en pojke att han inte är som andra barn, att han är unik och att 

det är förklaringen till att han inte tycker om att leka rollekar. Här skulle en tolkning kunna 

vara att pojken i min studie har en positiv bild av att vara annorlunda, unik, och att han inte 

har behov av att leka med andra barn. I så fall stämmer det inte överens med Hellbergs (2007) 

och Larsson Abbads (2007) studie som visar att personerna där ger uttryck för att inte passa in 

i andras normer och att de upplevt sitt liv som svårt. En annan tolkning skulle kunna vara att 

pojken egentligen skulle vilja vara med i lekar, men eftersom det är svårt med samspel, blir 

följden och ”förklaringen” till att han inte deltar att han inte är som alla andra, alltså unik. När 

jag här diskuterar begreppet unicitet kontra att vara som alla andra funderar jag på hur det 

kommer sig att inte fler informanter berättar om svårigheter eller mobbning i dessa 

sammanhang. Jag frågar mig om jag inte varit tillräckligt lyhörd, om informanterna valt att 

inte berätta om det, om det beror på att jag inte frågade specifikt om detta eller om de faktiskt 

inte känt sig mobbade. 

En aspekt när det gäller barn och ungdomar med Asperger syndrom rör utanförskap. Flera av 

mina informanter berör detta tema och som jag tolkar det ger uttryck för en vilja eller behov 

av att vara ensamma, och i förlängningen kan det leda till ett utanförskap. Attwood (2000) 

skriver att dessa barn inte ser sig som medlemmar i någon grupp utan de följer ofta sina egna 

intressen. Detta stämmer väl överens med min studie där flera elever menar att det är skönt att 

vara ensam, att inte leka med andra barn. Samtidigt ger en pojke uttryck för att det skulle ha 

varit roligt att känna några barn bättre och som jag tolkar det, få fler vänner. 

I WHO:s diagnoskriterier för Asperger syndrom (WHO, 1993) står det att barnen har en 

oförmåga eller ointresse av att samspela med andra barn och då speciellt barn i samma ålder. 

En flicka i min studie berättar att hon som liten inte hade behovet av att vara med andra, men 

senare när hon fick det behovet, visste hon inte hur hon skulle göra för att leka och interagera. 

Hon upplevde att det var för sent att börja leka och vara med andra, att de andra redan visste 

att hon ville vara för sig själv. Här tolkar jag det som att först fanns det ett ointresse av att 

vara med andra, men senare när intresset för samspel uppstod blev oförmågan tydlig. Denna 

oförmåga att samspela med barn i samma ålder, som också Attwood (2000) nämner, ser jag 

tydligt i min studie. Eleverna berättar att de helst är eller leker med barn som är äldre eller 



49 

 

yngre, inte samma ålder. En flicka säger uttryckligen att det blir problem om hon är med 

ungdomar i sin egen ålder.  

Några informanter säger att de höll sig borta från andra barn, att de undvek dem helt eller 

delvis. Strid och Tjus (2009) menar att barn med autism kan leka på låtsas om de instrueras 

till det, men att de sällan väljer det spontant. Det här stämmer väl in på några av 

informanterna att de inte väljer att leka, exempelvis rollekar, och vara med andra, utan istället 

väljer att vara för sig själva. de Clercq (2007) menar att för att barn ska kunna leka på ett 

lyckat sätt måste de förstå de vanligen outtalade reglerna för socialt beteende. Barn med 

Asperger syndrom har ofta svårigheter med just detta; ömsesidighet; sociala koder; 

ögonkontakt; ansiktsuttryck och det kan vara en anledning till att inte ens försöka ge sig in i 

lek och samspel. Barnet kan också ha försökt att samspela, men att det inte fungerat särskilt 

bra och då istället väljer att vara för sig själv.  

En flicka ger inget uttryck för utanförskap utan berättar om mycket lek och samspel både 

hemma och i skolan. En pojke däremot ger uttryck för att ha känt sig utstött. I detta 

sammanhang relaterade han känslan av utanförskap till det faktum att han gick i en speciell 

undervisningsgrupp och inte inkluderad i den klass han tillhörde. 

Vissa elever har lekt mycket tillsammans med andra barn och ger inget uttryck för 

utanförskap medan andra berättar om att de hållit sig borta från andra barn nästan helt. Jag 

skulle kunna tolka det senare som ett upplevt utanförskap, men det kan samtidigt vara så att 

barnet/ungdomen har varit nöjd med att vara ensam. Utanförskapet, som delvis kan vara 

självvalt, kan också vara ett resultat av tidigare misslyckat samspel, som i sin tur har lett till 

insikten att det är bäst att vara för sig själv. Däremellan finns det också elever, som jag tolkar 

det, som skulle ha velat leka mer med andra barn istället för att ofta vara åskådare till andra 

barns lek.  
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7 Avslutning 

Efter att ha genomfört studien och fått ta del av barnens/ungdomarnas upplevelser av lek och 

samspel är jag ännu mer övertygad om att detta är ett viktigt område att studera och studera 

vidare. Utifrån min studie och egen erfarenhet ser jag att flera barn/ungdomar med Asperger 

syndrom har lekt och samspelat under sin förskole- och skoltid och uppenbarligen uppskattat 

det. Det överensstämmer dock inte helt med vad andra studier och exempelvis Attwood 

(2000a) skriver. Andra barn har till viss del deltagit i gemensamma lekar, men kanske inte 

med verklig entusiasm, utan mer för att det förväntats av dem. Några har i viss mån varit med 

i lekar och samspel, men oftare som åskådare istället för som aktiva deltagare. Ytterligare 

andra har nästan inte deltagit alls i gemensam lek, kanske beroende på tidigare negativa 

erfarenheter eller för att allt som har att göra med lek upplevs som fånigt eller svårt. Här ser 

jag en tydlig överensstämmelse med vad Attwood (2000a) hävdar angående lek, gällande barn 

med Asperger syndrom, att barnet vill leka själv och är helt tillfreds med sitt eget sällskap. 

I likhet med tidningen Ögonblick (nr 4, 2010) anser jag att barn med autism behöver lära sig 

leka och att detta till viss del även gäller barn med Asperger syndrom. Jag som 

specialpedagog behöver stödja dessa barn för att de ska få en reell möjlighet att delta i lek och 

samspel tillsammans med övriga barn. En svårighet, eller dilemma, som jag ser det, är att 

vissa barn tydligt ger uttryck för att inte vilja leka och samspela, utan vill vara för sig själva 

och verkar trivs med det. Då kan vi pedagoger/specialpedagoger inte alltför ihärdigt försöka 

få in barnen i lek, eftersom det då kan uppfattas som tvång. Samtidigt måste vi vara lyhörda 

inför varje barn och se att behov och önskemål kan skifta. Det viktigaste är, anser jag, att vi 

bör se barn med Asperger syndrom som unika och inte passa in dem i en färdig mall, där vi 

tror oss veta hur dessa barn är och fungerar.  

För att FN:s Barnkonvention och vår läroplans intentioner om lek ska kunna förverkligas för 

dessa barn, behövs det mer forskning. För fortsatta studier inom området föreslår jag:  

 Jämförande studie av barn med Asperger syndrom som går i specialverksamhet och 

barn i stor klass med avseende på lek och samspel. 

 Utvärderande studie av olika interventionsprogram för att stödja barn med Asperger 

syndrom i deras lek och samspel. 

 Studie som fokuserar på kopplingen lek-lärande för barn med Asperger syndrom.  

Min förhoppning är att denna studie ska tillföra ytterligare kunskap inom detta viktiga område 

och att denna kunskap sen ska komma barnen med autismspektrumstörningar till godo. 
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  Bilaga 1 

Intervjuguide Lek och samspel 

 

 

 

 Bakgrundsfakta  namn, ålder, skola, tidigare skolor 

 

  3-5 år                                       dagis, dagmamma, hemma 

 Vad tyckte du mest om att göra? 

 Förskoleklass, 6-års  lekar/sysselsättning 

 Skolan   rasterna, idrotten 

  

 Favoritleksaker? 

 Lekkamrater?   Äldre, yngre? 

 Var vuxna med i lekarna? Bestämde/föreslog lekar? 

 Ensam lek-lek med andra? 

 Rollekar, Mamma- pappa- barn, skola, affär, doktor? Stolar i rad-buss? 

 Utelekar, Kura gömma, Burken? 

 

 

 

Under hela intervjun kommer jag att ställa följdfrågor och följa upp det som informanten 

berättar. 



  Bilaga 2 

Hej!     Linköping 2011-01-25 

Jag heter Gunilla Axelson och har haft förmånen att under de senaste 11 åren 

arbeta med elever med Asperger syndrom (AS) och högfungerande autism. Jag 

studerar på specialpedagogprogrammet och under våren ska jag skriva min 

15hp-uppsats. Syftet är att studera hur barn och ungdomar med AS eller 

högfungerande autism leker och samspelar och hur detta påverkar deras 

utveckling. 

Metoden som jag ska använda är intervjuer med elever 10-18 år och jag räknar 

med att genomföra minst 10 samtal.  Jag beräknar att intervjun tar ca 30 minuter. 

Jag kommer att spela in den på band för att helt kunna koncentrera mig på att 

genomföra intervjun. Allt material som jag samlar in kommer att anonymiseras, 

så att det inte går att spåra vem som har sagt vad, och jag följer 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.  

Jag hoppas på att få deltagare till studien, så att jag med hjälp av dessa personers 

egna upplevelser av lek och samspel ska bidra till vår samlade kunskap inom 

detta viktiga område. Du som är intresserad av att delta lämnar in talongen här 

nedan till din lärare. Du som förälder kan kontakta mig på telefon eller lämna in 

talongen till ditt barns lärare senast måndag 7 februari.  När jag har fått in 

intresseanmälan kommer jag att kontakta Er och berätta mer. Jag kan nås på 

telefonnummer 0769-71 12 89 eller på mail gunax796@liu.se. 

Min handledare på universitetet är Kristina Hellberg och hon kan nås på 

telefonnummer 0733-91 00 09 mail kristina.hellberg@liu.se 

 

Hälsningar 

Gunilla Axelson 

……………………………………………………………………………………. 

Jag vill delta: ______________________________ klass:__________________  

Du som är under 18 år behöver ha målsmans underskrift. 

Jag/vi vill att vårt barn deltar i studien: ________________________________ 

Telefonnummer: ________________________________ 


	Biblioteksblad111012
	Framsida111012
	Uppsats Lek och lärande 111011 TEST2



