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Abstract

The aim of this survey has been to achieve knowledge about Asperger syndrome. What does

this require of the pedagogue? How should the physical environment be designed in a

classroom for pupils with Asperger syndrome?

With qualitative interviews of one special pedagogue and one teacher in class 1-3, the level

of knowledge has become better about how pupils with Asperger syndrome cope with

situations in school, but also how the pedagogue can relate by being flexible and by practising

one’s occupational role professionally.

There is not a general method that works. It is the pupil on an individual basis who desides

her or his needs or their capabilities. As a pedagogue it is always walking a tightrope to find

the path and the solutions in different conflicts that will arise and support the pupils with

Asperger syndrome with tools to gain understanding for different social situations in the

classroom.
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Sammanfattning

Syftet med undersökningen har varit att få kunskap om vad Asperger syndrom är, vilka krav

det finns på pedagogen och hur en fysisk miljö bör se ut för elever med Asperger syndrom.

Med kvalitativa intervjuer av en specialpedagog och en lärare i årskurs 1-3 har vetskapen

blivit större om hur elever med diagnosen Asperger syndrom klarar av situationer i skolan

men också hur man som pedagog kan förhålla sig, genom att vara flexibel och utöva sin

yrkesroll professionellt.

Det finns inte en given metod som fungerar, utan det är eleven som individ som avgör vad

just hon eller han behöver eller klarar av. Som pedagog är det en evig balansgång att finna

vägar och lösningar i olika konflikter som uppstår, samt att ge elever med Asperger syndrom

verktyg för att få förståelse för olika sociala situationer i klassrummet.

Nyckelord: Asperger syndrom, sociala situationer, undervisning, klassrumsmiljö,
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Mitt syfte med undersökningen har varit att öka min kunskap om hur elever som har

diagnosen Asperger syndrom fungerar i skolan och tillsammans med klasskamrater. I detta

syfte finns också ett behov av att veta hur man som pedagog förhåller sig till elever som har

Asperger syndrom. I min blivande yrkesroll som pedagog kommer jag att möta elever som har

olika behov och olika förutsättningar för att klara av situationer i klassrum och i sociala

situationer med klasskamrater.

Under mina terminer på lärarutbildningen har jag kommit till insikt att det inte finns självklara

metoder och arbetssätt, utan jag har samlat kunskap för att kunna ge mina elever verktyg som

de behöver i inlärningssituationer och i sociala interaktioner. De verktygen vill jag att

eleverna ska använda för att i sin tur kunna bli trygga individer där motivation och självkänsla

är styrkor hos varje elev.

Innan min undersökning visste jag inte alls mycket om hur situationen för elever med

Asperger syndrom såg ut. Eftersom min inriktning Hinder och möjligheter ska ge mig en

möjlighet att se varje elevs unika behov och förutsättning, så kände jag ett starkt behov av att

få mer kunskap om Asperger syndrom. I min kurslitteratur har jag endast flyktigt stött på

denna diagnos och min nyfikenhet blev väckt.

1.2 Syfte

Mitt syfte med denna undersökning är att beskriva och försöka förstå vilken roll pedagogen

har för att skapa ett tryggt klassrum och hitta rätt instrument för att bemöta elever med

Asperger syndrom, samt vilka behov eleven kan tänkas ha.
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2. Litteraturgenomgång

2.1 Aspergers syndrom

2.1.1 Bakgrund

Hans Asperger, en österrikisk barnpsykiater, beskrev för 50 år sedan en grupp barn som han

kallade autistiska. Barnen var begåvade men hade stora svårigheter i kontakten med andra. De

uppvisade ett karakteristiskt beteendemönster med bland annat ett pedantiskt språk,

särpräglade intressen och goda färdigheter på enstaka områden. Asperger menade att

tillståndet var en personlighetsstörning och att orsaken var genetisk. (Steindal, 1997).

Aspergers syndrom betecknar en speciell kombination av stora svårigheter i socialt umgänge,

ett formellt tal, ett stelt kroppsspråk, egenartade intressen och en klumpig motorik hos normalt

eller högt begåvade barn. Problemen visar sig tidigt och präglar personen genom livet.

Tillståndet ger framförallt ett handikapp i kontakten med andra människor, men också stora

generella anpassningsproblem och en bristande förmåga att klara av vardagens, skolans och

yrkeslivets krav. (Ehlers & Gillberg, 1999).

Begreppet autism kommer från ordet autos som betyder ”själv” men själva termen autism

myntades av Eugen Bleuler år 1911. Det han menade var människor med ett egocentriskt

tänkande. Leo Kenner började använda begreppet infantil autism 1943. Det handlade då om

barn som skilde sig från andra barn med utvecklingsstörningar. Hans Asperger bestämde sig

för termen autistisk personlighetsstörning 1944. Han menade då samma grupp av barn som

Leo Kenner.

Autismens orsaker kan vara flera men är alltid organiska. De kan aldrig vara emotionella eller

psykologiska. Enligt författaren kan orsakerna idag vara hjärnskador av olika slag,

kromosomavvikelser, fosterinfektioner och biokemiska störningar i hjärnan. (Axeheim, 1999).

Axeheim menar att kommunikation inte är endast ord utan består till stor del även av gråt,

ögonkontakt, kroppsspråk, mimik och gester. Den ordlösa kommunikationen kommer först i

utvecklingskedjan och den ”kommer av sig själv” om barnet är normalt utvecklat.
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Vidare beskriver författaren att läkaren Lorna Wing är den person som betytt mest för

forskningen inom området autism. 1978 formulerade hon och beskrev triaden av störningar

som krävs för diagnosen autism. Lorna Wing har också introducerat begreppet Asperger

syndrom för normalbegåvade personer med autism. (Axeheim, 1999).
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2.2 Jämförelse Autism- Asperger syndrom

Gillberg menar att de människor som kan visa tecken på autism men som inte ger intrycket

av att vara mentalt ”retarderade” och vars högt utvecklade specialkompetenser överträffar

bristerna i kommunikation, socialt beteende och fantasi. Denna utveckling beskrevs av Hans

Asperger och syndromet bär nu hans namn.

De sociala avvikelserna inom Asperger syndrom är ofta inte lika slående som de man ser i

lågfungerande autism. Egocentriciteten är störningens kännetecken, där barnen inte har

önskan att interagera med jämnåriga. Språkutvecklingen kan vara försenad men när talet väl

börjar utvecklas sker det ofta mycket snabbt. Vid 5-6 årsålder framstår talet som perfekt,

formaliserat, pedantiskt, brådmoget och allt för vuxet. Barnet kan vara expert på ytliga

konversationer däremot är det svårt att förstå motpartens perspektiv.

Vidare menar Gillberg att utöver språkliga avvikelser innebär Asperger syndrom andra

kommunikativa svårigheter. Blicken är avvikande och Hans Asperger betonade dess stirrande,

genomborrande karaktär. Mimiken, gestiken och kroppsspråket har dålig spännvidd. Slutligen

brukar personer med Asperger syndrom vara motoriskt klumpiga vilket är tydligare i

grovmotoriken än i finmotoriken. De kan ha svårt att cykla och simma men de finmotoriska

rörelserna kan vara avsevärt bättre, särskilt om individen med Asperger syndrom hanterar

föremål som har anknytning till ett favoritintresse. (Gillberg, 2002).

Vid Asperger syndrom finns liknande bakgrundsfaktorer som vid autism, men ärftligheten är

eventuellt betydligt högre. Enligt en teori är det personlighetsdragen som är den ärftliga

faktorn såväl vid Asperger syndrom som vid autism. (Beckman, 1994).

Gillberg förklarar att graden av autism varierar kraftigt. Vid 6-11 år blir autistiska barn ofta

mer anpassade i skolan och i hemmet, avskärmningen avtar och barnet blir mer

samarbetsvilligt. De slutar dra sig undan andra barn. En av de viktigaste faktorerna när det

gäller autism, är hur mycket av kommunikationsnivå som barnet har vid 5-7 års ålder. Till

exempel kan två stycken treåringar som har lika beteendestörning, vid sju års ålder ha helt

olika kommunikationer. Den ene kan vara helt stum medan den andre har ett användbart språk.

Överaktivitet och vredesutbrott är inte så vanligt under skolåldern. Avslutningsvis poängterar
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Gillberg att detta är generellt och han anser att de som har svår autism oftast inte förändrar sig

under skoltiden. (Gillberg, 1999).

2.2.1 Lorna Wings triad för diagnosen autism:

1. Svår begränsning av förmåga till ömsesidig social interaktion.

Barn med autism har begränsad eller annorlunda ögonkontakt och mimik i samband med

det sociala samspelet. Barnen söker sällan tröst och hjälp och de flesta har begränsad

fantasi och föreställningsförmåga. Detta gör att barnen får svårt med rollekar och

symboliska lekar, både ensamma och tillsammans med andra

2. Svår begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation.

Barn med autism har försenad eller begränsad talspråksutveckling som de inte

kompenserar med mimik eller gester. Barnets språk är ofta stereotypt och tvångsmässigt.

Tonläget och rytmen i talet är ofta avvikande. Ekotal är vanligt.

3. Svår begränsning av förmågan att fantisera och att bete sig på ett varierat sätt.

Barnen är ofta upptagna av samma sak, intresse eller handling under lång tid. Intresset kan

vara så intensivt att det hindrar barnen att vara med i något annat.

Ofta handlar det om något speciellt föremål som hanteras tvångsmässigt. Stereotypa

rörelsemönster till exempel är gungande, ovanliga armrörelser eller handrörelser. Det är

även vanligt med intressen för olika sinnesintryck som har med syn, ljud, doft och

beröring att göra. (Axeheim, 1999)
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2.2.2 Kriterier för Asperger syndrom

Beckman menar att man förenklat kan säga att Asperger syndrom är en lättare form av autism

och ligger inom autismspektrumstörningarna.

Kriterierna för Asperger skiljer sig något från autism och Beckman anser att följande är

typiskt för barn med Asperger syndrom.

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social interaktion:

a) oförmåga till kontakt med jämnåriga

b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga

c) oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler

d) socialt och emotionellt opassande beteende

2. Monomana, snäva intressen:

a) som utesluter alla andra sysselsättningar

b) som stereotypt upprepas

c) med inlärd fakta utan djupare mening

3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen:

a) som påverkar den egna personens hela tillvaro

b) som påtvingas andra människor

4. Tal-och språkproblem:

a) sen talutveckling

b) ytligt sett perfekt expressivt språk

c) formellt pedantiskt språk

d) egendomlig röstmelodi

e) bristande språkförståelse inklusive missförstånd i fråga om ordens

bokstavliga/underförstådda innebörd.
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5. Problem i fråga om icke-verbal kommunikation:

a) begränsad användning av gester

b) klumpigt, tafatt kroppsspråk

c) mimikfattigdom

d) avvikande ansiktsuttryck

e) egendomlig, stel blick

6. Motorisk klumpighet:

Dåligt resultat vid neurologisk undersökning. (Beckman, 1997).

För att få diagnosen enligt Gillberg ska man ha svårt med icke-verbal kommunikation, ha tal-

och språkproblem, monomana (snäva intressen), ritualer och/eller rutiner som blir

tvångsmässiga och dålig motorik. Gillberg skriver att autism sällan uppträder ensamt utan vid

detta funktionshinder förekommer ofta: förståndshandikapp, epilepsi, synnedsättningar,

hörselnedsättningar och talsvårigheter. Det är fortfarande ganska oklart om alla lider av dessa

problem i olika utsträckningar eller om vissa bara drabbas av något av dessa problem.

(Gillberg, 1999).
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2.3 Undervisa elever med Asperger syndrom

I Lpo 94 står det att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”

(Lpo 94 s.10). Undervisningens mål är att bidra till elevens självständighet, så att det blir

möjligt för eleven att ta makten över sitt liv och blir en aktör istället för en passiv mottagare.

Ett viktigt tillskott till specialpedagogiken är specialtekniken. Inom det tekniska området finns

mycket av stort värde för personer med autism till exempel datorer. För att utveckla och

förändra krävs kunskap att tänka nytt. Vilja att pröva nytt. Mod att våga göra något nytt.

(Axeheim, 1999).

I förskoleåldern brukar det bli alltmer uppenbart för omgivningen att barnet med Asperger

syndrom är annorlunda i sin sociala utveckling. Barnet har inte intresse av att söka sig till

jämngamla utan föredrar att sysselsätta sig på egen hand. I typiska fall med barn med

Asperger syndrom går barnets formella och distanserade sätt inte ihop med de andra barnen

och barnet med Asperger syndrom blir arg och irriterad om kompisarna visar att de tröttnat.

(Ehlers & Gillberg, 1999).

Steindal anser att lärare till vissa barn med Asperger syndrom bör vara pådrivande och direkt

med krav och belöning. Med andra barn krävs det att man närmar sig mer indirekt. För

mycket uppmärksamhet kan upplevas som skrämmande. För vissa fungerar det inte att både

koncentrera sig på det läraren säger och det de själva gör. Det kan vara klokt att använda till

exempel tekniska hjälpmedel för att gradvis närma sig barnet. Nya uppgifter kan ges i

förbifarten och när man bekräftar att en uppgift är löst kan man bara sakligt kommentera detta.

Detta indirekta sätt att närma sig barnet handlar mycket om att vara känslig för barnets

reaktioner. Indirekta och direkta arbetsmetoder både kan och bör kombineras. Läraren måste

vara tydligt närvarande och samtidigt visa respekt för barnets behov av saklighet och avstånd.

Läraren bör följa upp och använda barnets initiativ som utgångspunkt för vidare inlärning och

samtidigt vara styrande och bestämma ramarna för undervisningen. Barnet har ofta ett särskilt

sätt att lära på och organiserar kanske kunskapen annorlunda. Det kan vara omöjligt för

läraren att ge stöd på rätt sätt när barnet stöter på problem. (Steindal, 1997).
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Vidare menar Steindal att regelmässig struktur på dagen och bestämd ordningsföljd i de

dagliga aktiviteterna skapar trygghet. Det är också viktigt att lärarens och elevens

uppmärksamhet är på samma ställe. En bestämd uppmärksamhetssignal kan vara till god hjälp

för att styra elevens uppmärksamhet. När det gäller tydlighet måste barn med autism få

förklarat för sig varför vissa saker är mer viktiga än andra. Bild och text kan göra ett budskap

tydligare eftersom dessa som regel ökar uppmärksamheten och stöder minnet.

Steindal anser att det är omöjligt att endast utifrån diagnosen säga hur mycket extra stöd, extra

timmar eller vilken extra utrustning barnet behöver. För elever med inlärningssvårigheter

krävs individuellt anpassade läroplaner. Individuella läroplaner för elevens sociala utveckling

är inte lika självklara, men lika nödvändiga. Planerna ska ha utgångspunkt från individens

behov. De ligger också till grund för ansökan om extra resurser. Planerna måste även ha

långsiktiga mål och föräldrarnas åsikter måste noga beaktas. En del barn behöver mycket

personligt stöd och uppföljning. Andra behöver anpassning av omgivningen, struktur och

andra hjälpmedel för att sedan snabbt klara sig på egen hand. Målet bör vara att barnet lär sig

att arbeta självständigt i så stor utsträckning som möjligt. Läraren kanske behöver extra hjälp

med att anpassa undervisningen till barnets individuella behov. Det är inte bara råd och

handledning som behövs utan också en ökad kunskap genom litteratur och utbildningar.

(Steindal, 1997).

2.4 Kognitiv beteende modifikation

Psykologen Ivar Lovaas var i början av 1960 en föregångare för barn med autism-

spektrumstörningar. Behandlingen ska ha en beteendemässig tyngdpunkt. Denna tyngdpunkt

innebär inte bara användandet av struktur och belöning av lämpliga beteenden, utan även

förverkligar andra vetenskapligt baserade tillvägagångssätt som förmågan att imitera både

språk och lämpligt socialt beteende, förmågan att urskilja och generalisera lärande med mera.

Träningen bör till en början vara ”en till en” undervisning och i en omgivning utan andra barn

eller vuxna som distraherar. Syftet är att lära ut de färdigheter som är nödvändiga för att

barnet skall fungera i en klass eller i en grupp. Dessa färdigheter kan vara: att vara

uppmärksam mot läraren, att följa lärarens instruktioner, stå i kö, turtagning, passande språk,

lek- och förteoretiska färdigheter. Familjens medverkan i behandlingen är mycket viktig.
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Forskning visar att beteendeintervention är speciellt effektiv om man börjar när barnen är små.

(http://www.enigmaomsorg.se/default.asp?id=1162 ).

2.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång

Inom Asperger syndrom är egocentriciteten ett stort kännetecken för syndromet, där barnen

inte har önskan att interagera med jämnåriga. När det gäller undervisning av elever med

Aspegerger syndrom är målet att bidra till elevens självständighet, så att det blir möjligt för

eleven att ta makten över sitt liv och blir aktiv istället för en passiv mottagare. Lärare till vissa

elever med Asperger syndrom, bör vara pådrivande och direkt med krav och belöning. Med

andra elever krävs det att man närmar sig mer indirekt. För mycket uppmärksamhet kan

upplevas som skrämmande för elever med Asperger syndrom.
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3 Preciserad frågeställning
Vad är Asperger syndrom? Vilka är kraven som ställs på pedagogen? Vilka behov har

eleverna i sin skolmiljö?

3.1 Avgränsning

Jag har valt att begränsa mig till årskurs 1-3 då det oftast är i den åldern eleven får diagnosen

Asperger syndrom.

Autism har ett stort spektra och Asperger syndrom är en form av autism. Därför har jag valt

att avgränsa mig till de elever som har denna diagnos.
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4. Metod

Jag har i min undersökning valt att göra kvalitativa interjuver för att kunna få så omfattande

svar som möjligt. Johansson & Svedner menar att i den kvalitativa intervjun är endast

frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera från intervju till intervju, beroende på

vilka svar man får på frågorna. Författarna menar att syftet med den kvalitativa intervjun är att

få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt. (Johansson & Svedner, 2006).

Kvalitativa intervjuer utmärks bl.a. av att man ställer enkla och raka frågor och får komplexa

och innehållsrika svar. (Trost , 2005).

4.1 Urval

Valet av intervjupersoner styrdes av deras yrke och jag ville komma i kontakt med personer

som arbetar med elever som har Asperger syndrom. Under min vfu kom jag i kontakt med en

specialpedagog och när jag skulle göra min undersökning bad jag honom att vara med i min

undersökning. Han i sin tur hänvisade mig vidare till en annan specialpedagog och en lärare

som båda var mer kunniga inom området Asperger syndrom. Båda personerna jobbar med

elever i de yngre åldrarna, i det här fallet årskurs 1-3. Jag gjorde valet att intervjua lärare och

specialpedagog för att kunna jämföra om det fanns olikheter eller likheter hur de upplever och

arbetar med elever som har Asperger syndrom (se bilaga 1).

4.2 Etiskt förhållningssätt

Jag förklarade syftet med intervjun och de intervjuade hade självklart möjlighet att avstå.

Kvale skriver om etik som en viktig del i forskningsintervjuer. Det är av stor vikt att

informera de personer som ska intervjuas om hur intervjun kommer att användas och om det

finns risk att den intervjuade kan komma att identifieras. (Kvale, 1997). Jag förklarade att

namn, skola och elev skulle vara helt anonymt. Vidare beskrev jag att de inspelade

intervjuerna skulle raderas av mig när jag fått mitt examensarbete godkänt. Personalen godtog

mitt syfte och mitt tillvägagångssätt med inspelningen.
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4.3 Genomförande

Jag kontaktade rektorn på ett skolområde per telefon. Jag förklarade att jag gick sista terminen

på lärarutbildningen och höll på med mitt examensarbete. I mitt examensarbete hade jag som

syfte att undersöka vad Asperger syndrom var och hur pedagoger arbetar med barn som har

den diagnosen. Hon hänvisade mig till en specialpedagog, som i sin tur gav mig

telefonnummer till ytterligare en annan specialpedagog. När jag förklarat mitt syfte med

undersökningen, för denne pedagog, mottog hon mig med glädje några dagar senare.

Jag kom till specialpedagogens rum en eftermiddag, då hon valt den tiden för den passade

henne bäst, där intervjun skulle hållas. Det jag inte blivit informerad om var att de slagit

samman specialpedagogens och lärarens intervju till samma tillfälle. Det kändes som en bra

tidpunkt på dagen att ha intervjun på eftersom det inte fanns vare sig elever eller personal i

närheten. Detta gjorde att det blev en lugn och avslappnad intervju. I efterhand hade jag

försökt argumentera starkare för att få intervjua läraren och specialpedagogen enskilt. För jag

kan inte utesluta att de hade påverkat varandra.

4.4 Giltighet

Kvale likställer valida intervjufrågor med giltiga sådana. Jag har ansträngt mig att försöka

formulera intervjufrågorna som är relevanta för mitt syfte i min undersökning.

Enligt Kvale innebär reliabilitet, att de svar som de intervjuade ger är trovärdiga. (Kvale,

1997).

Jag har tolkat svaren som äkta och jag har ansträngt mig för att inte ställa ledande frågor.

I efterhand inser jag att det skulle behövs fler intervjuer, men i brist på tid och tillgänglighet

bland lärare som hade möjlighet att ställa upp, fick jag ändå givande svar. Svaren är inte

generella för alla lärare och specialpedagoger men jag anser att jag fått en viss fingervisning

utifrån mitt syfte med undersökningen.

4.5 Generaliserbarhet

Specialpedagogen och läraren bestämde sig för att göra intervjun tillsammans. Jag försökte

argumentera för att få tillfälle att intervjua enskilt men det fanns inte tid ansåg de.
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De intervjusvar jag fick kan ha påverkats eftersom de svarade tillsammans och därför kan

svaren inte gälla generellt för alla lärare, vilket inte heller var mitt syfte. Antalet

intervjupersoner var lågt och jag lyckades inte finna fler lärare som ansåg sig ha vare sig tid

eller möjlighet att ställa upp i min undersökning.

4.6 Tillförlitlighet

De personer jag intervjuade var arbetskamrater sedan flera år tillbaka och båda kände sig

bekväma på specialpedagogens kontor. Tiden på dagen kan också ha varit avgörande till viss

del för eleverna hade slutat för dagen och det blev en trevlig och avslappnad atmosfär. Jag

frågade båda intervjupersonerna samma frågor och de svarade utifrån sina erfarenheter och

yrkesroller.

Jag känner mig något kluven när det gäller validiteten eftersom resultaten kanske varit

annorlunda om jag intervjuat personerna enskilt. Men resultatet av undersökningen känns

ändå värdefullt i enlighet med mitt syfte.
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5. Resultat

Jag har valt att kalla specialpedagogen för Person A och läraren för Person B.

5.1 Presentation

A arbetar som specialpedagog sedan 7 år tillbaka. Hon arbetar mycket med utredningsarbete,

intensivläsningsperioder och är med i elevhälsoteamet på skolan. Hon arbetar mycket med

individärenden eller uppföljningar av elever i svårigheter. Hon arbetar även med

elevvårdsteamet men då är det mer policyfrågor och handlingsplaner.

B är 1-7 lärare och hon har arbetat i 10 år. Person B har även arbetat som speciallärare på

lågstadiet. Första två åren var hon på lågstadiet och sedan var hon på mellanstadiet i 7 år, och

nu var hon tillbaka på lågstadiet i årskurs 1-2.

5.2 Erfarenhet av elever med Asperger syndrom

Person A har stor erfarenhet av elever med Asperger syndrom eftersom hon har arbetat

mycket med barn med olika diagnoser. Hon har upptäckt att de har det jobbigt med

kamratkontakten och socialt svårt att klara sig i klassen, samt problem vid gruppinstruktioner

och även språksvårigheter. Hon förklarar att hon har jobbat mycket med språk enskilt och

även med sociala berättelser hur eleverna med Asperger syndrom ska klara kamratkontakten.

Hon beskriver hur hon varit med i arbetet och identifierat elever med Asperger syndrom. Hon

har gjort observationer, kartläggningar och skickat vidare till skolpsykolog och BUP .

Person B beskriver att hon har en klassrumsbild av elever med Asperger syndrom eftersom

hon har arbetar med elever som har den diagnosen. Hon försöker få eleverna att fungera, dels

med kamrater och dels i klassrumssituationen.
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5.3 Pedagogens upplevelse av en elev som har Asperger syndrom

Person A förklarar att det som specialpedagogen upplever är att hos elever med Asperger

syndrom saknas ömsesidigheten och ofta är de eleverna fixerade vid ett visst ämne.” Jag hade

en kille som bara pratade om datorer och dataspel och som bara malde på om det här

dataspelet; den gjorde det och den gjorde det. Barnet ser inte att jag inte vill höra mer. Utan

man måste bryta och förklara att nu ska vi göra något annat.” Person A fick vara väldigt tydlig

vid ordval och vid instruktioner. Person A anser att elever med Asperger syndrom är trevliga

elever, ofta är det elever som inte har någon direkt kompiskontakt utan de trivs med att vara

själva och gå i sin egen värld. Samtidigt om det hände något så förstår elever med Asperger

syndrom inte vad det var som hände i konfliktsituationer utan blev jätteledsna och kände sig

kränkta. Eleverna med Asperger syndrom kan ofta säga saker väldigt sakligt och hårt eftersom

de ofta saknar empati. Person A förklarar också att matsituationer många gånger kan vara ett

jätteproblem eftersom färgen på maten är ”fel” och maten har ”fel” konsistens. Person A

upplever även problem med perception, t ex beröring kan upplevas som mycket jobbigt för

eleven.

Person B beskriver att man måste vara väldigt tydlig i alla situationer och allt måste vara

väldigt tydliggjort. Person B har haft schemat staplat och upplevt att ingenting får lämnas åt

slumpen. Hon berättade om en pojke som har diagnosen Asperger syndrom, som varje torsdag

skalade sitt äpple när de andra i klassen hade massage, hur förtvivlad pojken blev när

massagen upphörde efter en tid. Han visste inte då när han kunde skala sitt äpple för han hade

inte längre en bestämd tidpunkt att göra det på. Person B fortsätter att berätta att elever med

Asperger syndrom blir väldigt trötta eftersom de har medrörelser så de sitter och spänner sig

hela lektionerna. Kamratkontakterna upplevde hon som otroligt svåra, för eleverna med

Asperger syndrom sökte aldrig ögonkontakt med någon. Om det var en konflikt ute på

skolgården och någon skulle gå fram och trösta, kunde det hända att den som tröstade fick en

smäll av eleven med Asperger syndrom. Person B berättade också att om det hände något som

eleven upplevde som en oförrätt, drog de här barnen ut alla ”byrålådor” med oförrätter som de

bar med sig sedan de var små.
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Person B förklarade att om det var en elev med Asperger syndrom som hade datorer som

intresse, och hon höll på att undervisa, så kunde eleven komma fram till henne och börja

diskutera datorer mitt uppe i en undervisningssituation. Eleven uppfattade inte Person Bs

ointresse utan fortsatte att prata om datorer. Det var väldigt svårt att avbryta eleven när

han/hon hade påbörjat ett samtal om sitt favoritintresse.

Person B berättar vidare att elever med Asperger syndrom har problem med matsituationer,

eleverna med Asperger syndrom äter gärna ”vit” mat till exempel pannkaka, gröt eller

riskakor. Person B upplever även att elever med Asperger syndrom kan bli väldigt ledsna om

andra inte förstår dem, för eleverna med diagnosen har väldigt svårt att reda ut vad det var

som gick fel. Det första att göra i sådana situationer, anser Person B, är att försöka lugna dem.

5.4 Krav på den fysiska miljön i klassrummet

Person A ansåg att elever med Asperger syndrom skulle göra studiebesök på skolan innan de

började. De skulle ha samma bänk, andra barn bytte platser, men eleverna med Asperger

syndrom skulle sitta på samma ställe hela året, samma krok i hallen, samma plats i bussen.

Person A ansåg att det skulle finnas kontaktpersoner ute på raster. Det var också viktigt att

vara väldigt tydlig och tala om vad som skulle göras .Person A ansåg också att fysisk

planering innefattade att informera de andra lärarna som kom i kontakt med elever med

Asperger syndrom, hur de generellt fungerade.

Person B ansåg att avskildhet var bra, om det fungerade att sitta enbart med den eleven hela

dagen och låta de andra 25 sköta sig själva. Det behövdes men det var väldigt svårt att

genomföra om det inte fanns extra personal. Hon upplevde att det blev jobbigt för elever med

Asperger syndrom om det blev stimmigt och mycket väsen, men det kändes ändå som om

eleverna med Asperger syndrom hade förmågan att koppla bort oväsendet.

När det gällde placeringen i klassrummet, tyckte Person A och Person B lika, att eleven inte

behövde byta plats men kompisarna runtomkring bytte. Person B menade att eleven med

Asperger syndrom inte brydde sig om att de andra bytte plats i klassrummet, utan de tyckte

oftast att det var skönt att ha kvar sin egen plats.
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5.5 Hur de andra eleverna påverkas

Person A menade att elever med Asperger syndrom kunde uppfattas som ett udda barn så det

gällde att vara uppmärksam på mobbing och vad som hände i omklädningsrummen, i

kösituationer och i fria aktiviteter. Person A ansåg att det var mycket viktigt att motverka och

förebygga jobbiga situationer tidigt för att kunna hjälpa eleven som har diagnosen Asperger

syndrom. Till exempel om de andra eleverna märkte att eleven med Asperger syndrom var

ledsen på rasten, skulle de hämta Person A. De andra eleverna upplevde ibland, enligt Person

A, viss orättvisa. Eftersom eleven med Asperger syndrom ”tog sin fröken” och ville ha

enskilda instruktioner och fick väldigt mycket hjälp, tyckte de andra eleverna att han/hon fick

så mycket hjälp. Eleven med Asperger syndrom kunde inte vänta på sin tur, utan skrek rakt ut

även om Person A försökte lära eleven att vänta på sin tur.

Person B ansåg absolut att eleverna påverkades eftersom det blev ”orättvist” och för att eleven

med Asperger syndrom inte löd under samma lagar som resten av klassen. Det togs ofta som

att fröken tyckte mer om den eleven än om de resterande i klassen.

”Ett sådant här barn klarar oftast inte att vara med i samling, utan kanske sitter och får göra

något annat ”orättvist” under tiden vi har samling. För de klarar inte av det här, de är ju inte

intresserade av vad jag säger och de är inte intresserade av vad kompisarna berättar om sig.”

När det gällde att få hjälp i klassen, menade Person B, att eleven med Asperger syndrom inte

förstod att det måste vänta på sin tur. Då fick hon förklara att om det var till exempel fem

elever före, att om tiden var slut när de fem eleverna hade fått hjälp, då fick hon hjälpa

eleven med Asperger syndrom först nästa gång.

5.6 Olika arbetssätt för elever med Asperger syndrom

Person A förklarade att det var mycket genom åtgärdsprogram som hon kom in i bilden men

också att det var viktigt att om det var en kille som var väldigt duktig på till exempel data, att

lyfta deras starka sidor, samt att bevara deras självkänsla. När det gällde sociala berättelser så

brukade de vara med i åtgärdsprogrammen som en del av det man skulle jobba med. Att

försöka förstå lite hur andra tänker och hur man ska uppföra sig, att vara omtyckt och att man

kan klara sig på raster och mot barn och mot vuxna.
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Person A förklarade att oftast så var eleverna med Asperger syndrom bildstarka och att de fick

visa sina bilder men också om deras favoritintresse var datorer, att de fick hjälpa

klasskamraterna vid datorn.

Person B förklarade att hon såg till att elever med Asperger syndrom inte avskärmade sig i

klassen. Hon brukade ställa frågan ;”Har du också förstått?”

För att inte peka ut eleven med Asperger syndrom, frågade hon flera elever per tillfälle. Om

eleven med Asperger syndrom inte förstått var katastrofen ett faktum när de skulle sätta igång

sedan. Person B betonade vikten av att se till att eleven hela tiden var med för annars kunde

det bli så mycket jobb med att reda ut konflikter. Hon fick aldrig ta saker för givet. Hon tyckte

även som Person A att det var viktigt att lyfta elevens favoritintresse och att eleven med

Asperger syndrom kunde få hjälpa de andra i klassen för statusens skull.

Person B menade att elever med Asperger syndrom hade väldigt ofta låg status och att de

andra eleverna inte heller orkade lyssna när eleven började prata om sitt favoritintresse.

5.7 Underlätta undervisningen för elever med Asperger syndrom

Person A tyckte det var viktigt att lära känna varje individ med Asperger syndrom för sig,

svagheter, styrkor och vad de behövde. Person A använde mycket av sin tid till att försöka

förklara och tillrättalägga, förklara vad som händer runtomkring dem. Sätta ord på det som

hände. Att träna på sådant de redan kunde ansåg hon var jättesvårt.

Hon berättade om en elev med Asperger syndrom som hade svårt att skriva och läsa i

matematikboken. För att han inte skulle fastna så försökte hon få eleven att hoppa över några

sidor i boken men det fungerade inte heller, för att hoppa över sidor i boken var fel. Det blev

sådant motstånd för dels ville han egentligen inte skriva och räkna och dels hade han jättesvårt

för att hoppa över sidor i böcker. Det fick hon jobba jättehårt med, att lära honom att hoppa

över sidor så att han kom framåt i boken. Så länge eleverna med Asperger syndrom slapp att

skriva och läsa när det gällde huvudräkning fungerade det ganska länge.

Person B berättade att hon på lågstadiet använde sig av bildschema samt att hon skrev för de

elever som skulle läsa. Hon satte upp boken, symbolen för boken, som skulle vara just den
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lektionen. Person B berättade att det ofta av en elev med Asperger syndrom kunde bli

förhandlingar om att arbeta med något annat än den bok som satt som symbol på schemat för

de ville ofta förhandla till något de var intresserade av. Hon förklarade att det gällde att stå på

sig, även om det blev kaos.

Person B menade också att elever med Asperger syndrom ofta tyckte att det var jobbigt att

skriva. I matematiken till exempel när det gällde till exempel tal, algoritmer, där eleven skulle

ställa upp tal. Det var svårt att få dem till det för de kunde ofta räkna ut talet i huvudet.

Person B förklarade att hon hela tiden försökte att få eleven att göra uppställningar men ofta

på en provräkning så var hälften fel för eleven ställde inte upp talet trots att han eller hon

kunde .”Då brukar jag säga att om du hade ställt upp så här, så hade det varit bra” om eleven

svarade ”Ok, då gör jag väl det då”, då hade jag nått mitt slutmål. Men vid nästa provräkning

var det samma sak igen. Person B menade att ofta var elever med Asperger syndrom väldigt

intelligenta, och att siffrorna liksom flög i luften, och de klarade sig med huvudräkning länge

och då blev boken svårmotiverad.

5.8 Andra metoder/arbetssätt att använda

Person A berättade om att hon var väldigt intresserad av kognitiv beteendemodifikation. Hon

trodde mycket på den metoden eller arbetssättet eftersom hon sett att de som har sociala

berättelser som metod fungerar, men det bygger mycket på kännedom om eleven för att det

skulle fungera. Det var också viktigt att vara med och se vad som händer. Detta såg hon

ibland vara svårt för henne eftersom hon inte var med i många klassrumssituationer.

Person A förklarade att det är mycket med det sociala, då det är en sådan stress för de elever

med Asperger syndrom, att när det sociala inte fungerar så får eleverna väldigt svårt med

inlärningen. Det blir ett kaos med det som sker runtomkring. Allt det yttre måste vara så lugnt

och tillrättalagt för dem som möjligt.

Person A berättade om en inlärningsmodell för eleverna, hur de kan göra i olika situationer

och att de får en vilopaus någonstans på grund av tröttheten. De kan få gå till eget rum och

sitta vid en dator, höra på saga eller band.
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Person A skriver och försöker beskriva elevens känslor men även situation. Sedan försöker

hon beskriva positivt hur eleven kan göra istället så att det blir positivt. Eleven med Asperger

syndrom ska öva och läsa samma berättelse varje dag, om och om igen och på det sättet få

förståelse för vad som sker. Sedan samlas berättelserna i en pärm för att få som ett skafferi att

kunna ta av när det händer olika saker. Frågor att besvara blir då; ”Hur gjorde jag nu

då”? ”Hur ska man göra?”

Beroende på språkliga förståelser kan man även arbeta mycket med bilder.

Person B är ART- utbildad. Hon förklarar att ART (Aggression Replacement Training) är ett

program som innehåller social färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralutbildning. Då

arbetar man mer med impulsstyrda barn, ”Vad var det som hände”? ”Han sa det och det till

mig” ”vad hände då?” ”Jag klippte till honom” ”Hur kunde du ha gjort istället?” Kunde du ha

stannat upp och tänkt?” Barnet ska själv finna svaren.

Person B fortsätter förklara att hos ett barn med Asperger syndrom så får du arbeta lite

bakvänt, för det är ofta barnet som varit utsatt. Han eller hon är inte den som slår först, utan

som blir slagen. ”Kunde du ha sett på den här personen att den här personen skulle göra illa

dig?” ”Nej”, Men om du hade tittat den här personen i ansiktet? , Men det gör de inte. ART-

utbildningen ställer frågor som: Vad kunde du ha gjort istället? Tryck på fjärrkontrollen,

stanna upp, dra ett djupt andetag, gå därifrån. Hela tiden ska svaret komma från barnet.

5.9 Hinder och möjligheter med olika arbetsmetoder

Person A menade att ett hinder var att hon inte kunde vara med hela tiden. Hon tyckte att

möjligheterna hos elever med Asperger syndrom var att de ofta var intelligenta inom sitt

intresseområde och det var viktigt att ta tillvara, för de eleverna kunde komma långt i livet,

rymdforskare eller vad som helst. Det gällde att skolan bevarade det hela tiden och lyfte

elevens starka sidor, eleverna skulle veta att de duger som de är.

Person B berättade att hon valde vilka konflikter hon skulle ta. Hon valde de konflikter som

gjorde att eleven utvecklades i rätt riktning. Hon märkte vilka konflikter som var värda att ta

och vilka konflikter hon skulle blunda för. Matsituationen blundade hon för helt och hållet.

Däremot om eleven stod och till exempel kväljde sig och mådde jättedåligt så tog hon reda på

vad det var frågan om. Eftersom det kunde vara en oförrätt som låg sedan många år tillbaka i
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tiden. Vad var det som hade utlöst det? Då redde hon ut den konflikten och lugnade eleven.

Hon förklarade att de konflikter som hon trodde skulle födas bra saker ur, de tog hon. De som

bara förvärrade situationen, tog hon inte. Det var hinder och möjligheter för henne.

Person B menade att eleverna var intelligenta och ofta utvecklades till någon. Hon ansåg att

eleverna gick därifrån med bra självkänsla, men ju äldre de blev desto jobbigare blev det för

dem. Person B tyckte det var viktigt att försöka göra en så bra skoldag som möjligt och att de

fick med sig relativt stor livskunskap ifrån skolan.

Både Person A och Person B var överens om att eleverna med Asperger syndrom minns man

för de hade härliga personligheter och de var väldigt ärliga, det var sällan de ljög. Men man

fick alltid räkna med att det var utifrån deras synvinkel.

Person B ”Jag brukar alltid säga att det finns bara en sanning men man ser den på olika sätt”.

5.10 Sammanfattning av resultat

Person A anser att elever med Asperger syndrom är trevliga elever och de har inte någon

direkt kompiskontakt utan de trivs med att vara själva. Samtidigt i konfliktsituationer förstod

elever med Asperger syndrom inte vad det var som hände utan blev ledsna och kände sig

kränkta. Hon beskrev också elever med Asperger syndrom ofta sa saker väldigt sakligt och

hårt eftersom de ofta saknade empati. Person A och person B anser att när man arbetar med

elever med Asperger syndrom är det viktigt att vara tydlig vid ordval och vid instruktioner i

klassrummet. De påpekar också att det är viktigt att ha rutiner i alla situationer så att eleven

med Asperger syndrom känner sig trygg. Person B upplevde att det blev jobbigt för elever

med Asperger syndrom i klassrummet om det blev stimmigt och mycket väsen, men det

kändes ändå som om eleverna med Asperger syndrom hade förmågan att koppla bort

oväsendet. När det gällde undervisningen tyckte Person A tyckte det var viktigt att lära känna

varje individ med Asperger syndrom för sig, svagheter, styrkor och vad som behövdes för att

underlätta för elever med Asperger syndrom.
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6. Diskussion

6.1 Avslutande diskussion

I min undersökning var syftet att få vetskap om vad Asperger syndrom är, vilka krav det ställs

på pedagogen och vilka behov eleverna med Asperger syndrom har på den fysiska miljön i

klassrummet. Läraren och specialpedagogen lade stor vikt vid de sociala situationerna hos

elever med Asperger syndrom. De menade att de eleverna med diagnosen ofta var ensamma

och inte hade behov av de andra eleverna i klassen. Det var också i de här situationerna som

konflikter skapades. Dels för att eleven med diagnosen inte kunde förstå sin del i konflikten

och dels de andra eleverna som upplevde kompisen med Asperger syndrom som annorlunda.

Riksföreningen autism beskriver hur Asperger syndrom blir ett handikapp i kontakten med

andra människor, men också att det finns generella anpassningsproblem och en bristande

förmåga att klara av vardagens, skolans och yrkeslivets krav. Barnet har inte intresse av att

söka sig till jämngamla utan föredrar att sysselsätta sig på egen hand.

I typiska fall med barn med Asperger syndrom går barnets formella och distanserade sätt inte

ihop med de andra barnen och barnet med Asperger syndrom blir arg och irriterad om

kompisarna visar att de tröttnat (Ehlers & Gillberg, 1999).

Jag anser att den sociala situationen i en klass är mycket viktig och med det menar jag att det

är viktigt att alla elever förstår att alla har unika situationer. Därför krävs det mycket arbete

med att få klassens förståelse att alla är olika och framförallt hur situationer kan se ut för olika

barn. Jag har inget givet svar hur man ska gå tillväga för att nå dit.

Specialpedagogen menade att en förutsättning var att lära känna varje individ med Asperger

syndrom för sig, svagheter, styrkor och vad de behövde.

Mina erfarenheter är att man ska försöka bygga upp en skola för alla, där alla får och ska ta

plats. Det gäller att hitta lösningar men jag anser att den viktigaste delen i helheten är

flexibilitet.

När det gäller krav på pedagoger menar Steindal att elever med inlärningssvårigheter kräver

individuellt anpassade läroplaner. Individuella läroplaner för elevens sociala utveckling är inte

lika självklara, men lika nödvändiga (Steindal, 1997).
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Läraren beskrev under intervjun, problemet i matematiken, att det fanns bara ett sätt att lösa

uppgiften annars blir det fel. Jag tycker att det är en förlegad syn på elevers individualitet,

både för elevens utveckling men också för elevens självkänsla.

Läraren berättade att hon använde sig av bildschema plus att hon skrev för de elever som

kunde läsa. Hon satte upp boken, symbolen för boken som skulle vara just den lektionen. När

det gällde matematik, förklarade hon hur hon försökte lära eleven med Asperger syndrom att

ställa upp tal rätt. Detta var en stor konflikt vid varje provräkning. Eleven fick förklarat för sig,

att om hon/han hade gjort rätt uppställning så fick de rätt på provet. Hon berättade för mig att

oftast hade eleven rätt svar men fick fel för att hon/han inte gjort uppställningen.

Jag tycker att kunskapen om Asperger syndrom borde ha kunnat lösa den jobbiga situationen

för både läraren och eleven. Eftersom det är viktigt att inte förstöra självkänslan hos de

eleverna med diagnosen, kunde hon ha hittat och använt sig av just individuella läroplaner?

Specialpedagogen hade en annan syn på hela situationen. Hon försökte att lära eleven med

Asperger syndrom att till exempel hoppa över sidor i matematikboken för att inte fastna i

skrivandet utan istället komma framåt. Det i sig var en stor konflikt mellan henne och eleven

för eleven ansåg att det var fel att hoppa över sidor.

Jag har inga direkta erfarenheter av elever med diagnosen Asperger syndrom, men jag har

genom min undersökning och i litteraturen, insett att det finns många saker att ta hänsyn till

när du som pedagog ska välja vad som passar var och en av eleverna.

Specialpedagogen var mycket intresserad av Kognitiv beteende modifikation. Hon trodde på

den metoden eftersom hon sett att det fungerade för elever som har sociala berättelser som

metod, men det bygger mycket på kännedom om eleven för att det skulle fungera.

Enligt författaren Svein Eikeseth är syftet att lära ut de färdigheter som är nödvändiga för att

barnet ska fungera i en klass eller i en grupp. Barnet ska kunna vara uppmärksam mot läraren,

följa lärarens instruktioner, stå i kö, turtagning, passande språk, lek- och förteoretiska

färdigheter. Träningen skulle i början vara ”en till en” undervisning och i en omgivning utan

andra barn eller vuxna som distraherar. (http://www.enigmaomsorg.se/default.asp?id=1162

2007-10-05).

Specialpedagogen ansåg att det också var viktigt att vara med och se vad som händer hela

tiden men det var svårt för henne för att hon var lite vid sidan av. Jag känner mig kluven att

arbeta ”en till en”, å ena sidan har alla elever i klassen behov av att bli sedda och
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uppmärksammade, å andra sidan är metoden ett bra verktyg för elever med Asperger syndrom.

Jag tyckte metoden verkade intressant men har tyvärr inte kommit i kontakt med den på min

vfu.

Jag anser att det är mycket viktigt att vara flexibel och kreativ i en sådan situation. Det är

viktigt att det skapas förutsättningar för att finna resurser i klassrummet som ger mig

möjlighet, som blivande pedagog, att kunna tillmötesgå varje elevs behov.

I klassrumsmiljön berättade specialpedagogen och läraren, som var överens, att det var viktigt

för eleven med Asperger syndrom att alltid få ha samma plats i klassrummet, samma klädkrok

i hallen och samma plats i bussen. Steindal menar att regelmässig struktur på dagen och

bestämd ordningsföljd i de dagliga aktiviteterna skapar trygghet. (Steindal, 1997).

Jag blev tveksam när läraren berättade för mig att hon sagt till klassen att det var mamman

till eleven med Asperger syndrom, som sagt att eleven skulle ha en bestämd plats i

klassrummet under läsåret. Författaren Beckman beskriver i sina kriterier för Asperger

syndrom att barnet ofta har ett tvingande behov av att införa rutiner (Beckman, 1997). Det är

en del i arbetet som pedagog att skapa trygga och kreativa miljöer för eleverna.

Jag vet med all säkerhet att jag inte skulle lägga ansvaret för elevens välbefinnande i

klassrummet hos en förälder. Enligt Lpo 94 står det att ”Omsorg om den enskildes

välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten” (S.9 Lpo 94). Dels är det viktigt att

föräldrar är delaktiga i det som sker i skolan och dels är det viktigt att läraren visar sin

profession och kunskap.

6.4 Slutsats

Under min lärarutbildning har jag fått en stark övertygelse som jag kommer att bära med mig

genom hela mitt yrkesliv. Varje elev är unik och jag tror på en mångfald där elever lär av

varandra och där jag och eleverna skapar en gemensam grund att stå på. En skola för alla och

att se varje elev, varje dag, kommer att vara min stora ledstjärna. Asperger syndrom är en

speciell kombination av svårigheter i socialt umgänge, ett formellt tal, ett stelt kroppsspråk,

egenartade intressen och en klumpig motorik hos normalt eller högt begåvade barn. Asperger

syndrom ger framförallt ett handikapp i kontakten med andra människor, och en bristande

förmåga att klara av vardagens och skolans krav.
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Kraven som ställs på pedagogen är att man måste vara tydligt närvarande och samtidigt visa

respekt för elevens behov av saklighet och avstånd. Regelmässig struktur på dagen och en

bestämd ordningsföljd i de dagliga aktiviteterna skapar trygghet. Elever med Asperger

syndrom bör ha indirekta och direkta arbetsmetoder som bör kombineras. Pedagogen måste

vara tydligt närvarande och samtidigt visa respekt för elevens behov av saklighet och avstånd.

Pedagogen bör följa upp och använda barnets initiativ som utgångspunkt för vidare inlärning

och samtidigt vara styrande och bestämma ramarna för undervisningen.

6.5 Fortsatt forskning

För vidare forskning skulle det vara mycket intressant att undersöka vilka arbetsmetoder det

finns som är bra för elever med Asperger syndrom och hur man använder metoderna i

praktiken. Ur ytterligare ett perspektiv, skulle det vara intressant att se hur olika

arbetsmetoder används i ett genusperspektiv hos elever med Asperger syndrom.
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Vem är du? Hur många år i yrket?

Problemområde: Asperger syndrom

Vilken erfarenhet har du av elever med Asperger syndrom?

Berätta om hur du upplever en elev som har Asperger syndrom.

Problemområde : Skolans miljö

Vilka krav anser du behövs i den fysiska miljön i klassrummet för elever med Asperger
syndrom?

Vilken erfarenhet har du när det gäller t ex placering i klassrummet för elever med
Aspergersyndrom?

Hur upplever du att de andra eleverna påverkas ?

Problemområde: Undervisningen

Beskriv hur ni arbetar som pedagog med barn som har Asperger syndrom?

Hur arbetar du för att underlätta undervisningen för barn med Asperger syndrom?

Kan du ge exempel på metoder du/ni använder i undervisningen?!

Hur uppfattar du resultatet av de metoder du använder dig av? Försvann

Är det någon annan metod/arbetssätt du skulle kunna tänka dig att använda?

Ser du någon möjlighet/hinder att göra detta?


