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ABSTRACT

The objective of this project is to study how two Asperger units, one at a junior school and 
one at a senior-level school are carrying out their work. 
I have interviewed one pedagogue at each unit to find out how they organize the education at 
the units and how they work to develop the students’ social skills based on the students’ 
functional handicap. The interviews showed that the following factors are providing the 
foundation for the pedagogues’ work with the students: knowledge of the Asperger syndrome 
and the symptoms shown by each individual, the pedagogue being explicit and well structured 
as a professional and as adult combined with him/her being humble and showing respect 
towards the students, and self-reflection.
Keywords: Asperger syndrome, functional handicap, social interaction, attitude.



SAMMANFATTNING

Syftet med detta arbete är att undersöka hur man arbetar på två olika aspergerenheter, den ena 
på en mellanstadieskola och den andra på en högstadieskola.
Jag har intervjuat en pedagog på varje enhet för att ta reda på hur undervisningen organiseras 
och hur man arbetar med elevernas sociala utveckling utifrån deras funktionshinder.
Av intervjuerna framkom att följande faktorer utgjorde grunden i pedagogernas arbete med 
eleverna: kunskap om Asperger syndrom och hur det yttrar sig hos varje individ, tydlighet och 
struktur i sin egenskap av pedagog och vuxen i kombination med ödmjukhet och respekt för 
eleverna samt självreflektion.
Nyckelord: Asperger syndrom, funktionshinder, social interaktion, förhållningssätt.
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BAKGRUND

På den skola där jag arbetar finns sedan åtta år tillbaka en aspergerenhet. Jag har i stort sett 
inte träffat eleverna mer än vid enstaka tillfällen. Mina kunskaper om Asperger syndrom har 
inskränkt sig till att jag förstått att dessa barn av olika skäl har svårt att ingå i större grupper 
och att de behöver anpassad undervisning i liten grupp. När jag träffat eleverna så har jag, i 
vissa fall, undrat varför han/hon inte skulle kunna gå i vanlig klass med lite extra stöd och 
krävs det verkligen så många vuxna på aspergerenheten? Mina kunskaper var dåliga och 
förutfattade meningar hade jag också. En första inblick i vad Asperger syndrom innebär fick 
jag under specialpedagogikkursen på min SÄL – utbildning. I samband med en föreläsning 
presenterades några av de kriterier som ska uppfyllas för diagnoserna autism och Asperger 
syndrom. Det som slog mig då liksom nu, är att när man tittar på kriterierna och hur 
symtomen kan yttra sig så kan de flesta av oss till viss del känna igen lite hos oss själva eller 
personer i vår omgivning.
Det blev då naturligt att relatera detta till eleverna på skolans aspergerenhet, i vissa fall gick 
det att se en överensstämmelse medan jag hos andra elever bara såg antydningar av Asperger 
drag.
Under en av de avslutande uppgifterna i kursen fick jag möjlighet att intervjua en kvinna som 
fått diagnosen Asperger syndrom, hädanefter används förkortningen AS, som vuxen, plus att 
hon har en son med en symtombild liknande hennes egen. Förutom intervjun fick jag en hel 
del ny kunskap i den litteratur jag då läste och började förstå hur komplext Asperger syndrom 
faktiskt är.
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Syfte

Efterhand som jag läst mer litteratur i ämnet AS har mina kunskaper blivit bredare samtidigt 
som jag förstått att funktionshindret rymmer en stor variation och en mängd olikheter. Att 
hitta förklaringar på vad som utmärker personer med AS visade sig bli svårare ju fler böcker 
jag läste. De bästa förklaringarna skulle troligen bli en mix av allt jag läst. Eftersom vi har en 
aspergerenhet på den skola där jag arbetar plus att jag fick vetskap om en motsvarande enhet 
för högstadieelever föll det sig naturligt fundera kring verksamheten på respektive enhet.
Utifrån dessa funderingar så är syftet med arbetet att undersöka hur två aspergerenheter 
arbetar med sina elever.
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LITTERATURGENOMGÅNG

Definitioner av några begrepp

Exekutiva funktioner
Förmågan att planera och upprätthålla en strategi och kunna byta strategi om den inte 
fungerar. Denna förmåga innebär bl.a. att kunna föreställa sig vad en kommande uppgift 
innebär.
• Att minnas hur en uppgift har genomförts tidigare.
• Förmåga att kunna koncentrera sig på det som ska göras och utestänga impulser som 

dyker upp på vägen.

• Flexibilitet i tänkandet. Vad gör man om något oväntat inträffar när en uppgift ska 
genomföras? Att använda de kunskaper man har på ett nytt sätt och i ett annat 
sammanhang

• Förmåga att se ett samband mellan orsak och verkan.

Mentalisering (eng. ” Theory of Mind ”)
Bristande förmåga till mentalisering (Theory of Mind) beskrivs som en grundläggande 
svårighet hos individer med autismspektrumstörningar . Svårigheten består bl.a. i att de inte 
alltid kan inse att det finns bakomliggande motiv (ex. känslor, önskningar) för andra 
människors handlingar. Det kan också beskrivas som en oförmåga att tänka om någon annans 
tankar och att göra sig en föreställning om att andra människor tänker och känner på ett annat 
sätt (Gerland, 2001). De har kort uttryckt svårt att sätta sig in i hur andra människor tänker 
och känner. Detta kan också uttryckas som en brist på social inlevelse förmåga eller social 
empati (Newson, 1993). Hos personer med AS tycks förmågan vara något bättre jämfört med 
dem som har klassisk autism. I tester som avser att mäta förmågan till Theory of Mind kan 
dock individer med AS och autism prestera anmärkningsvärt goda resultat. 
En djupare aspekt på förståelse av andra människors tänkande; människors olika sätt att tänka 
grundar sig på kunskap utifrån vad de sett och upplevt, för den som inte har denna insikt om 
andra människor blir det svårt att koda av handlingar och ord. Vetskapen om detta gör det 
lättare att se Aspergerindividens ibland märkliga handlingar eller yttranden som en följd av 
bristande förmåga istället för ovilja, empatilöshet eller dålig uppfostran vilket annars är 
vanliga reaktioner (Steindal, 1997).

Även om brister i Theory of Mind är en väsentlig del av störningstriaden kan testresultat på 
denna förmåga inte användas i syfte att bekräfta en autismspektrumstörning.
Brister vad gäller Theory of Mind är dock en bit i det pussel som ger den färdiga 
diagnosbilden (Wing, 1998).
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Attwood (2000) hänvisar till forskning som tydliggör problemet att tillämpa Theory of Mind i 
verkliga livet; det har visat sig att personer med AS bevisligen har en viss förmåga att 
mentalisera men deras bristande förmåga att kunna plocka fram denna kunskap i rätt 
sammanhang gör att de agerar fel. Andra människors tankar och känslor kan i viss mån 
intellektualiseras men det är timingen som brister Mentalisering grundläggs tidigt i det lilla 
barnets fantasi- och låtsaslekar (utifrån en normal utveckling). En bidragande orsak till att 
personer med AS inte utvecklar full förmåga till mentalisering skulle kunna vara att de saknar 
de redskap som behövs för att träna upp Theory of Mind. Redskapen som saknas i detta fall är 
förmågan att fantisera och låtsasleka tillsammans med andra. Barn börjar tidigt lära in sociala 
handlingsmönster med lekens hjälp och kan därigenom naturligt automatisera dem. För 
individer med AS skulle det många gånger behövas tid att stanna upp och hitta rätt verktyg i 
det sociala samspelet. Det fungerar inte alltid eftersom social interaktion kräver snabba beslut 
och kunskapen måste sitta i ryggmärgen för att det ska löpa friktionsfritt (Gillberg, 1997).
När vi använder oss av Theory of Mind i vardagen bearbetas en mängd information samtidigt 
som avväganden görs, allt i en process som sker utan att vi är medvetna om den. I en isolerad 
testsituation är informationsflödet mindre Människor med AS måste bli medvetna om 
processen vilket gör att det tar längre tid . Detta innebär att de kan missa viktig information 
plus att en annan sida av syndromet handlar om svårigheter att avgöra vilken information som 
är relevant i ett visst sammanhang (Dahlgren, 2004).

Central samordning (central koherens)
Förmågan att kunna sammanfoga delar till en helhet, att se mening och sammanhang.
Att använda information och erfarenheter för att dra slutsatser. Normalutvecklade människor 
tycks ha denna förmåga inprogrammerad d v s hjärnan bearbetar och tolkar sinnesintryck för 
att sedan samordna dem till en helhet. Personer med AS tenderar istället att se detaljerna 
framför helheten (en massa träd blir inte nödvändigtvis en skog) vilket kan vara en fördel i 
vissa sammanhang men skapa stora bekymmer i andra där man är beroende av att uppfatta 
sammanhanget och helheten. Grupparbeten och problemorienterad undervisning ställer krav 
på att denna förmåga finns. 

Dessa begrepp används idag allt oftare för att belysa de områden som innebär svårigheter för 
människor med autismspektrumstörningar. De utgör ingen absolut sanning i kopplingen till 
autismspektret och mycket forskning återstår (Gerland, 2001).
Svårigheter inom dessa begreppsområden kan sammanfattas som ”en fundamental oförmåga 
att på ett någorlunda smidigt sätt förstå och klara av tillvaron” (Lögdahl, 1996 s. 6).

4



Historik

Det vi i dag vet om autismspektrumstörningar bygger i allt väsentligt på två av varandra 
oberoende forskningsavhandlingar från 1940-talet. Leo Kanner och Hans Asperger, båda 
österrikare, publicerade var sin avhandling som kom att utgöra grunden för det som går under 
beteckningen klassisk autism resp. Asperger syndrom. I sin avhandling, publicerad 1943, 
introducerade Kanner beteckningen tidig infantil autism som visade sig bli banbrytande inom 
barnpsykiatrisk forskning. Ett år senare, 1944, publicerades Aspergers avhandling på temat 
autistisk psykopati. Både Kanner och Asperger hade, ovetande om varandras arbeten, studerat 
grupper av barn med en typ av störning som i respektive avhandling betecknades som 
autistisk. Det var Kanners arbete som kom att uppmärksammas mest medan Asperger inte alls
nämndes i samma omfattning i den forskning som kom att följa. Detta trots att deras 
forskningsresultat i många avseenden pekade i samma riktning och uppvisade flera likheter.
De framhöll båda två att de viktigaste kännetecknen på autism var begränsad förmåga till 
socialt samspel, kommunikationssvårigheter och säregna specialintressen. Avhandlingarna 
innehöll också viktiga iakttagelser av språkliga avvikelser men resultaten var inte 
samstämmiga. Kanners beskrivning visade på stora språkliga brister hos barnen medan 
Asperger konstaterade att den språkliga förmågan var god men att barnen använde sig av 
språket på ett avvikande sätt t.ex. genom att konstruera egna ord och tala lillgammalt.
Vad gäller kommunikationen så var Asperger den som beskrev de icke-verbala egenheterna 
och bristerna. Då Aspergers avhandling inte fick något större gensvar kom det att dröja länge 
innan någon tittade närmare på det han beskrev som autism (Frith, 1998).

På 1980-talet tog forskningen kring autism ett språng framåt, internationella diagnoskriterier 
utformades och begreppet Asperger syndrom myntades av den brittiska läkaren och forskaren
Lorna Wing. Hon uppmärksammade bl.a. att vissa barn uppvisade de klassiska symtomen på 
autism (enl. Kanner) som mycket små men att de senare utvecklades på ett sätt som inte 
stämde med denna diagnos. Barnen utvecklade ett flytande tal och en vilja till social kontakt 
med andra. De hade dock fortfarande uppenbara problem med sociala och språkliga 
färdigheter men stämde nu bättre in på Aspergers beskrivning av autism. Ny forskning ledde 
inte enbart till ökad kunskap utan även en mängd tolkningar och oenighet bland forskare på 
området, forskningen kom dock att utgå ifrån Kanner och Asperger. Helt klart vidgades dock 
perspektivet på begreppet autism under denna period (Attwood, 2000). 
Autismbegreppet har fått släpa på en rad myter som inte på allvar började luckras upp förrän 
på 1970-talet. Några exempel : Det hävdades länge och bestämt att känslokalla mödrar som 
inte knöt an till sina barn orsakade autism. Depression hos mödrarna ansågs också var en 
orsak. Barn till intellektuella föräldrar påstods löpa större risk att utveckla autism (Gillberg, 
1994). Autism klassades som en psykos, möjligen beroende på att termen autism hämtats från 
ett av symtomen vid schizofreni (Gerland, 1998).
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Vad kännetecknar diagnosen AS

Autismspektrumstörningar kännetecknas av utpräglade funktionsnedsättningar inom följande 
områden: 

1.ömsesidig social interaktion
2.ömsesidig verbal och ickeverbal kommunikation 
3.fantasi och beteende

Avvikelser inom dessa funktionsområden benämns ibland Lorna Wings triad då hon var den 
som klargjorde att denna kombination av symtom är gemensam för alla personer med 
autismpektrumstörningar (Gillberg, 1997). Vid Asperger syndrom yttrar sig triaden av 
störningar emellertid på annat sätt (Jordan, 1994)Asperger syndrom sägs utgöra en variant 
inom det autistiska spektrumet, klassisk autism (enligt Kanner) en annan. Diagnoserna är 
svåra att avgränsa från varandra, vissa forskare hävdar rentav att det inte är möjligt beroende 
på att symtomen ofta överlappar varandra och varierar från en individ till en annan. Hur 
symtomen yttrar sig är också beroende av individens begåvningsnivå och inte minst 
personligheten (Frith, 1998). 

Hur yttrar sig svårigheterna inom de tre symtomområdena?

Svårigheter med ömsesidig social interaktion
Oförmåga att ta andra människors perspektiv.
Svårt att etablera kamratrelationer beroende på svårigheter att läsa av sociala koder/regler.
Fäller socialt opassande kommentarer.

Svårigheter med ömsesidig verbal och ickeverbal kommunikation
Missförstår bildliga och underförstådda uttryck. 
Pedantiskt tal.
Begränsad användning av gester och ansiktsuttryck.
Svårigheter att tolka gester och ansiktsuttryck hos andra personer.
Tolkar språket bokstavligt.

Svårigheter med fantasi och beteende  
Fördjupar sig på ett extremt sätt i sitt specialintresse och tycks inte vara intresserad av något 
annat.
Svårt att låtsasleka tillsammans med andra i betydelsen symbollek och rollek.
Påtvingar andra sina intressen i föreläsningsform (Gillberg, 1997).
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Orsaker till osäkerhet vid diagnostisering

• Funktionsnedsättningarna kan vara subtila och visa sig på många olika sätt vilket gör dem 
svåra att upptäcka.

• Begåvningen hos personer med autismspektrumstörningar kan vara mycket varierande, 
från gravt funktionshindrade till högt begåvade.

• Störningarna kan uppträda tillsammans med en rad andra fysiska funktionshinder eller 
utvecklingsstörningar.

• Beteendemönstret kan förändras med stigande ålder.

• Miljön i hemmet och skolan kan påverka beteendet.

• Andra personer kan påverka hur beteendet yttrar sig (ex. lärare, föräldrar, kamrater m.fl.)

• Utbildning har betydelse för beteendemönstret.

• Individens personlighet lyser igenom och påverkar beteendet (Wing, 1998).

För att kunna ställa en säker diagnos måste en mängd faktorer beaktas av vilka de som nämns 
ovan utgör en del. En viktig aspekt är också att den som ställer diagnosen tar upp en s k 
anamnes d v s en bakgrundshistoria till problemen. Dessutom bör också s k 
differentialdiagnostik tillämpas vilket kortfattat innebär ett uteslutande av att problemen beror 
på något annat t ex AD/HD. Därutöver ska neuropsykologisk testning ingå i utredningen för 
diagnos, detta för att kunna fastställa en begåvningsprofil. Andra tester som till exempel 
handlar om förståelsen av sociala sammanhang är också viktiga när en utredning 
sammanställs och en bedömning ska göras. Den som utför testerna bör inte enbart titta på 
resultaten utan också hur personen i fråga löser olika uppgifter. Diagnoserna inom 
autismspektrum bygger på en beskrivning av beteendet och de olika kriterierna beskriver 
symtomen (Gerland, 2001).
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Diagnostisering

Att diagnostisera Asperger syndrom kan ske i två steg. Om föräldrar eller lärare misstänker att 
ett barn befinner sig i närheten av syndromet kan en skattningsskala användas för en första 
bedömning (se bilaga 1). Nästa steg utgörs av en klinisk bedömning. Vad gäller diagnoser så 
finns det fyra uppsättningar av kriterier varav de två förstnämnda har utvecklats av kliniskt 
verksamma forskare och de två övriga av organisationer:

• Diagnoser för Asperger syndrom (Gillberg & Gillberg).

• Diagnoskriterier enligt Szatmari och medarbetare.

• Diagnoskriterier enligt ICD – 10, WHO.

• Diagnoskriterier för Asperger syndrom (DSM – IV(se bilaga 2).
 
Skillnaderna mellan dessa visar sig i antalet kriterier och hur många av dem som ska uppfyllas 
för att en diagnos ska kunna ställas. De två sistnämnda anses vara mer restriktiva, i Sverige är 
DSM – IV dominerande. (Attwood, 2000). Alla är accepterade men det finns problem med 
samtliga. Problemen uppstår när en individ uppfyller flertalet kriterier men samtidigt uppvisar 
symtom på fel sida av gränsen för de resterande. Dessa personer utgör diagnostiska 
ytterlighetsfall. Det är således en bedömningsfråga vilken uppsättning som används (Gillberg, 
1997).

Språkliga avvikelser

Vissa forskare hävdar att för diagnosen AS gäller att barnet ska ha haft en så gott som normal 
språkutveckling. Andra menar att liksom autistiska barn är också många barn med AS sena i 
sin språkutveckling (upp till femårsåldern). I diagnossystemet DSM - IV så är ett språkligt 
kriterium för AS att : ” ingen kliniskt signifikant språkförsening föreligger ”. 

Det finns dock inte tillräckligt med stöd utifrån forskningsresultat för att entydigt belysa att 
språkförsening kan användas som grund för indelning i AS eller klassisk autism. Däremot är 
de allra flesta överens om att individer med AS har språkliga brister, framförallt beträffande 
hur språket används. Vanligtvis talar barn med AS flytande i femårsåldern men har 
svårigheter med andra aspekter av språket. Dessa barn uppfattas ofta som verbalt kapabla då 
de som regel har lika god förmåga beträffande uttal och grammatik som normalutvecklade 
barn. Bristerna visar sig inom tre områden som alla berör språkets sociala funktioner ; 

• Pragmatik – hur språket används i sociala sammanhang ,” konsten att samtala ”. 
• Semantik – ord eller meningars olika betydelser.
• Prosodi– intonation, röstläge och röstmelodi.

I vardagslivet visar sig problemen tydligt genom att människor med AS inte behärskar de 
oskrivna regler som styr vårt sätt att samtala med varandra. Samtal människor emellan följer i 
allmänhet vissa sociala och kulturella koder, vi följer t.ex. regler för hur ett samtal inleds eller 
vad som är lämpligt att säga i ett visst sammanhang. 
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Hos personer med AS sitter inte detta i ryggmärgen så de kan ofta inleda ett samtal med en 
kommentar som inte alls är relevant för situationen eller så håller de en monolog, utan hänsyn 
till lyssnaren, där de redogör för sitt specialintresse nästan i föredragsform. Kommentarer 
eller reaktioner från mottagaren tycks vara ointressanta och det turtagande som utmärker ett 
samtal existerar inte. Personer med AS har också en tendens att i ett samtal komma med 
påståenden eller frågor som inte har med samtalsämnet att göra. De verkar omedvetna om hur 
förvirrande detta kan vara. Udda yttranden och associationer får ofta som följd att lyssnaren 
blir osäker på om det som sagts ska besvaras eller om samtalet ska fortsätta som om ingenting 
hänt, samtalet tappar flyt. Ett samtal kan ibland spåra ur beroende på att den ena parten 
uttrycker sig diffust eller att man blir osäker på vad man förväntas svara. För att återställa ett 
samtal används vanligtvis klargörande frågor som gör att parterna kan fortsätta samtalet på 
samma spår. Personer med AS förmår inte riktigt använda denna strategi utan tenderar istället 
att bli tysta och dröja länge med svaret eller så byter de samtalsämne, gärna till sitt 
favoritämne för att s a s komma på säker mark igen. Konsten att samtala handlar också om att 
kunna känna av när samtalsämnet är uttömt, när man ska pausera och vems tur det är att prata. 
Detta signaleras ofta med hjälp av kroppsspråket och ögonkontakten som bidrar till att skapa 
en rytm och ett flyt i samtalet. Människor med AS har svårt att fånga upp ledtrådar och hitta 
den rym som behövs för att upprätthålla ett samtal, istället kan de irritera andra människor 
genom sin tendens att avbryta dem eller fälla egendomliga kommentarer under samtalets 
gång.(Attwood, 2000). Andra språkliga kännetecken : språket kan vara, ytligt sett, både 
perfekt och expressivt men överensstämmer inte med förståelsen. Bristerna i språkförståelsen 
visar sig oftast som svårigheter att förstå bildliga uttryck (metaforer) och ironi, språket tolkas 
ofta bokstavligt och konkret vilket gör underförstådda budskap svåra att förstå.

Åtgärder och ” behandling ”.

Asperger syndrom är ingen sjukdom som kan botas med mediciner eller olika terapiformer 
men vilka insatser är då till hjälp för människor med AS?
Det kanske mest grundläggande handlar om att se personen och inte stirra sig blind på 
diagnosen eller funktionshindren. “Först och främst är barn med autism och autismliknande 
tillstånd människor och liksom andra människor unika varelser som har rätt att kräva respekt  
för sin individualitet” (Gillberg ,1994 s. 99). För att utvecklingsmöjligheterna ska bli så 
gynnsamma som möjligt krävs att åtgärder och stöd är individanpassade eftersom varje 
individ har unika behov och förutsättningar. Alla människor med AS är dock hjälpta av; en 
tidig, och självfallet korrekt, diagnos eftersom stödåtgärderna ska ses som ett långsiktigt 
arbete.
Noggrann information till alla berörda.
Anpassade krav och stödåtgärder.
Omgivningens förståelse och acceptans, vilket bygger på kunskap samt respekt för och vilja 
att förstå personen med AS. Att lära sig hur man själv fungerar och vad AS innebär, för att på 
sikt kunna utveckla olika tekniker och strategier som underlättar problemhantering. Dessa 
faktorer ska ses som kontrast till att det under lång tid hävdades att autismspektrumstörningar 
kunde “botas” med psykoterapi. Det bör också betonas att:

“Respekten för individualiteten hos personen med AS måste vara överordnad alla andra 
principer i bemötande och behandling” (Gillberg, 1997,  s. 119). 
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Stödåtgärder och hjälpande insatser.  

Det är först på senare tid som man förstått att AS inte kan behandlas i den meningen att 
människor med syndromet ska kunna botas. Numera ligger fokus på stödjande/hjälpande 
insatser och en anpassning av miljön. De allra flesta är överens om att den som ska ge stödet 
först och främst bör ha en vilja att förstå det sätt på vilket människor med AS uppfattar 
omvärlden och samtidigt ställa sig frågan om de måste bli som andra (Gerland m.fl., 2001).
Att tolka beteenden, handlingar och uttalanden enbart utifrån sitt eget perspektiv leder 
sannolikt till att individen med AS stämplas med negativa förtecken.  Med viljan att förstå 
följer naturligt en vilja att söka och få kunskap vilket är en grundförutsättning för den som ska 
hjälpa dessa människor. Just kunskapen om syndromet och inställningen att med respekt 
lyssna på individen är något av en grundläggande princip oavsett hjälpinsats. Man bör 
exempelvis undvika att sätta betyg på aktiviteter eller förmedla budskap som går ut på att 
vissa sysslor är finare än andra t.ex. att det skulle vara finare att umgås med andra människor 
än att göra ett noggrant och perfekt arbete. Många människor med AS uttrycker att 
omgivningens brist på kunskap och förståelse kan vara ett lika stort problem som syndromet i 
sig. Även om forskningen inte kan förklara alla avvikande beteenden så kan man till stor del 
påvisa vad dessa grundar sig i. En utgångspunkt är att det handlar om ett sammansatt 
symtomkomplex där de olika problemområdena påverkar varandra på olika sätt. Det är 
fortfarande oklart vilken svårighet som är den mest grundläggande men mycket pekar på att 
hjälpinsatserna bör inriktas på uppmärksamhets-, förståelse- och samspelsproblem. Generellt 
kan man säga att för människor med AS kommer väldigt lite gratis utan träning, i synnerhet 
beträffande socialt samspel. Genom att träna in sociala rutiner kan många människor med AS 
komma att klara samspelet med andra så väl att ingen betraktar dem som avvikande utan 
möjligen något excentriska (Gillberg, 1997).
Att träna in merparten av det som andra människor tillägnar sig på naturlig väg kräver en stor 
dos motivation och ansträngning och skulle kunna liknas vid att behöva springa där andra kan 
nöja sig med att gå (Frith, 1998).Att träna in uppträdanderegler är ett sätt att hjälpa personer 
med AS att samspela med andra människor. Konkret kan det handla om att lära sig vilka 
kommentarer som är olämpliga i ett samtal, det anses t.ex. olämpligt att mitt i ett samtal 
kommentera samtalspartnerns utseende även om kommentaren i sak är korrekt (Attwood, 
2000).

Sociala berättelser och seriesamtal
Hos människor med AS utgör bristande förmåga att avläsa sociala situationer ett av de 
centrala problemen. Förmågan kan tränas upp med hjälp av korta berättelser som beskriver 
sociala situationer och önskvärda sociala reaktioner på dessa, s k sociala berättelser.
Berättelserna fyller också en funktion utifrån det faktum att personer med 
autismspektrumstörningar själva har svårt att skaffa sig den information de skulle behöva om 
sociala situationer. Detta beroende på att de inte ser frågor som en naturlig väg till 
information.De sociala berättelserna måste anpassas till den enskilda individens behov. 
Tanken är att berättelserna ska göra individen bekant med okända miljöer, nya händelser och 
göra honom/henne trygg i sociala situationer. Berättelserna bygger på tre grundläggande 
meningstyper: beskrivande, direktiva och perspektiva.
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Beskrivande meningar
Oftast inleds den sociala berättelsen med en beskrivande mening vars syfte är att tydliggöra 
situationen. Den utgör också bakgrund till berättelsen och fokuserar på det väsentliga i en 
situation. Berättelsen ger svar på frågorna vad, hur och varför.

Direktiva meningar
Består av påståenden inriktade på vad individen förväntas göra i en viss situation. Meningarna 
inleds vanligen med : ” Jag vill / kan / kommer att…”

Perspektiva meningar
Beskriver andra människors reaktioner på en situation och förmedlar deras tankar och känslor, 
förklarar också varför de reagerar som de gör.
Genom att sätta samman de tre meningstyperna skapas en social berättelse.

Seriesamtal
I seriesamtal illustreras en problemsituation med teckningar samtidigt som ett samtal pågår 
kring situationen. Genom att rita blir det lättare att fokusera på problemet och tempot dras ner, 
samtidigt blir det färre perspektivbyten än i ett vanligt samtal vilket underlättar för personer 
med AS. Med hjälp av streckgubbar och enkla symboler för kommunikationsfärdigheter 
såsom lyssna, prata mm, visualiseras tankar och känslor och sociala beteenden blir konkreta 
och lättare att förstå. Just genom att tankar, känslor och liknande begrepp visualiseras, ger 
seriesamtal människor med AS en ökad förståelse för hur andra människor tänker och känner.
Ibland kan seriesamtal fungera som underlag till sociala berättelser (Kaland i Andersson, 
2001).
 
Metoder för att lära in socialt samspel

Barn med AS har vanligtvis inte de oskrivna reglerna för socialt samspel klara för sig utan 
behöver få dem förklarade för sig. När reglerna väl lärts in är det inte ovanligt att de följs på 
ett bokstavligt och mekaniskt sätt vilket gör att barnet med AS, till skillnad från sina 
jämnåriga kamrater, inte tänjer på eller försöker bryta mot regler. Lekar och spel tillsammans 
med jämnåriga är ingen självklar aktivitet för barn med AS då det ställer krav på förståelse av 
regler och förmåga till anpassning. Här kan föräldrar eller andra vuxna hjälpa barnet genom 
att leka eller spela med honom / henne för att på så sätt träna vissa aktiviteter. Förutom att lära 
ut specifika regler och färdigheter kan man också visa barnet vad man ska göra och säga för 
att få med någon annan i aktiviteten. Vuxenstödet är viktigt för dessa barn eftersom andra 
barn oftast inte har samma tålamod med någon som har svårt att förstå regler eller 
skiftningarna i lekar och spel. Behovet att ibland vilja ha total kontroll över aktiviteter kan 
orsaka problem för barn med AS då lekar ofta präglas av ett givande och tagande där 
förutsättningarna ändras under lekens gång. Man kan behöva förklara att en lek inte blir fel 
om den utförs på ett annat sätt och att det finns fördelar med att dela med sig av saker och 
idéer. Barn med AS kan uppfattas som aggressiva när de bryskt påpekar att kamraterna inte 
leker på rätt sätt. Likaså kan dessa barn ha svårt att på ett subtilt sätt tala om för andra att de 
vill vara ensamma i en aktivitet men kan genom att lära in adekvata fraser så småningom 
klara detta. Svårigheterna med adekvat socialt beteende beror till största delen på att barnen 
inte förstår hur deras handlingar påverkar omgivningen. De måste lära sig vad de förväntas 
göra och säga till skillnad från normalutvecklade barn som kan agera intuitivt. 
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När barnet visat ett olämpligt beteende bör man förklara vad det skulle ha gjort istället och 
även resonera kring vilka känslor beteendet kan ha väckt hos omgivningen.
Svårigheten att se kopplingen mellan det egna beteendet och mottagarens känslor kan 
felaktigt tolkas som att personer med AS totalt saknar empati och inte förmår bry sig om 
andra. I det sociala samspelet tar vi in andras känslor och anpassar oss efter dessa när vi ska 
förmedla våra egna. Den som inte kan läsa av dessa signaler och dessutom är otydlig i sitt 
eget sätt att förmedla känslor, kan lätt uppfattas som okänslig eller rentav känslolös.
Vi förmedlar det vi tänker och känner med ord, tonfall, gester och minspel. Normalutvecklade 
barn tillägnar sig detta naturligt i samspel med andra medan barn med AS till stor del måste 
lära in det (intellektualisera). Inlärningen kan ske genom att utforska en känsla i taget som 
illustreras och visualiseras på olika sätt. Med hjälp av bilder som exempelvis illustrerar 
känslan “glädje” kan man så småningom fråga barnet vad han/hon kan säga eller göra för att 
andra ska bli glada. Barnet kan också övas i att se nyanser av en känsla genom att någon 
vuxen gestaltar en viss grad av känslan med kroppsspråk, tonfall mm för att sedan be barnet 
tala om vilken nivå känslan ligger på (Attwood, 2000).
Vad beträffar träning av socialt umgänge så är syftet att underlätta vardagsumgänget med 
andra människor, inte att försöka “bota” den underliggande problematiken. Träningen får 
dock inte bli för omfattande då det kan bli ett nötande av personens svaga sidor där man 
glömmer att ta vara på de starka (Gillberg, 1997). En del barn med AS kan nöja sig med sitt 
eget sällskap och relationen med familjen. De kan rentav ogilla att ha kontakt med andra 
(socialt och fysiskt). Andra barn kan istället bli för närgångna och intima i kontakten med 
människor utanför den egna familjen. De tycks inte kunna känna av vilket beteende som är 
lämpligt i förhållande till den relation de har till andra människor. Det distanslösa beteendet 
kan göra andra människor förvirrade och generade och de missuppfattar signalerna. Barnet 
med AS behöver här tydliga instruktioner för hur det ska bemöta familjemedlemmar, lärare, 
vänner och främmande människor. För att tydliggöra detta kan man använda sig av något som 
kallas “väncirkeln”. Det hela går ut på att man ritar cirklar som ligger utanpå varandra, 
ungefär som en piltavla. Därefter skrivs barnets namn i den innersta cirkeln. I nästa cirkel 
skrivs exempel på handlingar, hälsningsfraser mm som är lämpliga i umgänget med barnets 
inre krets ,vanligen den egna familjen,  där skriver man också namnen på dem som ingår i 
denna krets. En adekvat handling kan här vara att krama någon. Cirkeln som följer innehåller 
barnets släktingar och nära vänner och exempel på lämpligt agerande i det umgänget.
Nästa cirkel består av skolkamrater, lärare m.fl. åtföljd av cirklar med bekanta, främlingar 
osv. På detta sätt visualiseras de sociala koder som gäller för olika relationer och man får ett 
bra underlag för diskussioner.

Hur flexibelt tänkande och social inlevelseförmåga kan övas upp.
För barn med AS utgör stelheten i tankeprocessen ett socialt hinder, inte minst ur språklig 
synpunkt. Professor Elizabeth Newson (1993) beskriver metoder vilka hon praktiserat i syfte 
att försöka hjälpa en grupp barn med AS öva upp ett mer flexibelt tänkande.
Ett moment bestod i att försöka lära barnen förstå bildliga uttryck vilket barn med AS har 
svårigheter med. Här användes barnböcker med enkla förklaringar och roliga, okomplicerade 
illustrationer av metaforer. Efter en tid av målmedveten träning kunde barnen inte bara förstå 
en mängd metaforer utan också tillämpa dem i vardaglig konversation, samt göra egna 
varianter av olika uttryck.
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Ett annat material som användes var illustrerade böcker med gåtor och vitsar. Förutom att 
böckerna var en god källa till ordlekar innebar de också en träning i språklig flexibilitet 
genom att i samtal helt enkelt förklara varför en vits var rolig. För att förstå poängen i en vits 
krävs bl.a. en förmåga att kunna tänka utifrån någon annans perspektiv vilket är en aspekt av 
social inlevelseförmåga. Humor var också en central del i övningar med kort där uppgiften var 
att upptäcka och förklara vad som var fel. Att urskilja vad som är fel på en tokig bild 
förutsätter en medvetenhet om vad det normala är och innebär såväl abstrakt som flexibelt 
tänkande. 

Psykologisk behandling
Förutom övning i sociala färdigheter och omgivningens förståelse och respekt behöver många 
barn, ungdomar och vuxna med AS periodvis stöd av psykolog. I takt med ökad kunskap om 
autismspektrumstörningar i allmänhet och AS i synnerhet, har i stort sett all expertis insett att 
den psykologiska behandling som bedrivits tidigare visat sig vara verkningslös och i en del 
fall direkt felaktig. Länge tillämpades psykologisk behandling på psykodynamisk grund i 
syfte att hjälpa människor med AS. Behandlingen gick, grovt förenklat, ut på att bearbeta 
konfliktfyllda upplevelser i personens historia vilka ansågs utgöra ett hinder för fortsatt 
utveckling. Idag är det ett accepterat faktum att AS beror på en dysfunktion i hjärnan och med 
vetskap om detta har inriktningen på psykologisk behandling ändrats. En metod som visat sig 
framgångsrik har utarbetats av leg. psykolog Christina Lögdahl. Hon är själv skolad i 
psykodynamisk grundsyn men övergav det arbetssättet när hon fann det omöjligt att tillämpa 
på personer med AS (Gerland, 1998).
  
Det hela började med att C. L på förfrågan av några föräldrapar åtog sig att ha regelbunden 
samtalskontakt med deras tonårssöner. Inledningsvis fanns inget färdigt koncept för samtalen 
mer än att försöka göra det bästa av dem med hjälp av kunskap och erfarenhet om AS. Vad 
gällde inriktningen på den psykologiska behandlingen så var utgångspunkterna följande: som 
terapeut förstår man inte allt, allt kan inte angripas med psykodynamiskt arbetssätt och 
patienten visar vägen. Till detta också ett yttrande från professorer inom autismområdet: 
personer med autism gör vad de kan och vi måste bygga broar mellan deras kultur och vår.
Samtalen kom att pågå i ca tre år med fjortondagars – intervall. Under denna tid började en 
modell kunna skönjas. Inledningsfasen handlade uteslutande om pojkarnas intressen som de 
talade mycket och länge om. Här kom terapeuten (C. L) bara med inlägg som rörde det som 
pojkarna berättade. Så småningom slutade pojkarna tala om sina intressen och då hade en tillit 
byggts upp Terapeuten hade då insett vikten av att förstå varje pojkes sätt att tänka som ett led 
i det fortsatta arbetet. Nästa fas utmärktes av att pojkarna blev lågmälda, osäkra och fick svårt 
att hitta ord. De började sedan var och en på sitt sätt berätta att det var en massa saker de inte 
förstod men också att det var svårt att veta hur man skulle fråga. Denna fas var ganska kort 
men terapeuten kunde i efterhand se den som den mest kritiska då hon i detta skede tydligt 
kunde se om hon lyckats nå fram till pojkarna. Därefter började pojkarna successivt fråga om 
allt möjligt som de tyckte var viktigt eller svårt att förstå. Det ledde bl.a. till att många sociala 
situationer rekonstruerades. Här drog terapeuten följande slutsats : ” i denna fas liksom i allt 
umgänge med personer med AS gäller det att till det yttersta anstränga sig för att förstå 
personen i fråga, att reflektera själv samt att översätta till individens tänkande i svaret så att 
han förstår ”. Denna försöksmodell kom senare att utgöra grunden i ett projekt vars syfte var 
att om möjligt utforma en metod för psykologisk behandling för personer med AS.
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Projektet
I projektet ingick tolv pojkar i åldrarna 10 – 18 år. Pojkarna delades upp i två grupper där 
tanken var att de skulle matcha varandra utifrån resultaten av ett antal tester samt uppnådd 
poäng i Ehlers screeninglista vid Asperger syndrom(se bilaga). Den ena gruppen utgjorde 
behandlingsgrupp och den andra jämförelsegrupp. Föräldrar och lärare i båda grupperna fick 
handledning om problematik och arbetssätt vid AS under projekttiden (1,5 år).
Behandlingen genomfördes i form av enskilda samtal (1 timme varannan vecka) enligt den 
modell som prövats tidigare. Innan samtalen påbörjades intervjuades föräldrar och lärare om 
situationen i hemmet resp. skolan just då. Intervjuerna och screeningen genomfördes igen 
efter samtalsperiodens slut och då fick också ungdomarna berätta hur de upplevt 
behandlingen.

Vilka effekter hade projektet?
Resultatet av samtalen var överlag positivt vilket framkom i kommentarer från föräldrar, 
lärare och ungdomarna själva. Detsamma visade sig i den andra screeningen. Lögdahl ansåg 
att behandlingen bidrog till att öka pojkarnas välbefinnande och sociala förståelse. I en 
reflektion kring sin egen roll i behandlingen pekade hon på tre väsentliga faktorer : att utgå 
från individen här och nu, att som terapeut ha tålamod och att utveckling och förändring 
måste ske i individernas takt (Lögdahl, 1996).

Insatser i skolan
En korrekt tolkning av elevens behov bygger på en förståelse av de grundläggande svårigheter 
denne har på det psykologiska planet. Utifrån denna förståelse kan man tillämpa läroplaner 
och utarbeta en pedagogisk inriktning som tillgodoser individens behov.
Detta utesluter tanken att det är elevens beteende och tolkningen av detta som ska leda till att 
de pedagogiska behoven identifieras. För att kunna avgöra vad varje elev kan och förstår 
krävs en noggrann observation som måste kompletteras med kunskap om vilka svårigheter 
han/hon har i fråga om att förstå omvärlden (Jordan, 1994).
De flesta experter på området är numera överens om värdet av struktur och konsekvens i 
undervisningen av elever med autismspektrumstörningar (Gillberg / Nordin, 1994). Detta kan 
förtydligas med följande citat: ”Strukturering av verksamhetens innehåll och aktiviteter görs 
av den vuxne och en grundstruktur bör vara gjord redan när arbetet med barnet börjar. Allt  
eftersom barnets trygghet växer och den vuxnes kunskaper om barnet ökar, kommer barnet  
själv i hög utsträckning att påverka en utveckling av strukturen” (Åstrand, 1996  s. 91).
Många av dessa elever är hjälpta av en formell klassrumsmiljö d v s att rummet är tydligt 
ordnat och indelat samt erbjuder en begränsad rörelsefrihet. Ett större rum kan delas in i 
markerade områden vilket skapar struktur och gör det möjligt för varje elev att ha tillgång till 
en avgränsad arbetsplats. Det är också viktigt att i möjligaste mån ta bort eller dölja sådant 
som utgör distraherande faktorer i klassrummet. Förutom att känna till vad som distraherar 
enskilda elever är det väsentligt att veta vad som utlöser stressreaktioner hos var och en.

Att arbeta i grupp innebär ofta extra svårigheter för elever med AS och de behöver därför 
undervisas i hur den sortens arbete går till. 
Snäva och ibland tvångsmässiga specialintressen är vanliga hos barn med AS och detta kan 
läraren ta fasta på dels för att vidga intresset men också som inkörsport till andra ämnen som 
barnet kanske visar låg motivation inför. 
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Ett sätt att motivera eleven till arbete utanför det egna intresseområdet kan vara att man 
använder ett belöningssystem där eleven får ägna sig åt sitt specialintresse, under en viss tid, 
när han/hon genomfört en arbetsuppgift inom ett eller flera andra ämnen. Till AS hör ofta en 
ojämn begåvningsprofil som kan liknas vid att eleven har öar av kunskaper där färdigheterna 
kan vara goda inom ett område men bristfälliga inom andra. Läraren måste därför noga 
undersöka hur mycket eleven egentligen kan och förstår och rätta undervisningen därefter 
(Jordan, 1994). Det är heller inte ovanligt att barn med AS tar annorlunda vägar när de 
tillägnar sig kunskaper vilket kan göra att de behöver mer tid för att lära sig grunderna 
beroende på att de tänker annorlunda och angriper problem från andra vinklar. Irrationella och 
egenhändigt konstruerade räknestrategier är inte ovanliga hos dessa barn och kan i sämsta fall 
leda till att barnets strategier hamnar i konflikt med skolans, uträkningarna bedöms som 
felaktiga. För lärarna innebär detta att de inte bara måste vara lyhörda utan också vara beredda 
på att undersöka barnens strategier och framförallt vilja förstå dem. Det är således inte bara 
viktigt att ta reda på vad dessa barn kan utan också hur de kommer fram till det de kan (Frith, 
1998). 
Förutom att personalen bör ha adekvat utbildning och förmåga att anpassa undervisningen 
efter de behov denna kategori elever har, så är det också betydelsefullt hur de vuxna är till sitt 
sätt d v s personlighet och läggning samt att de har tillgång till stöd i form av handledning.
Barn med AS utgör en utmaning och det krävs att den vuxne har ett lugnt temperament och är 
förutsägbar i sina känsloutspel. Att skälla och dela ut kritik är för det mesta inte till någon 
större nytta. Vidare krävs en flexibel inställning till läromedel och undervisning i största 
allmänhet samt en förmåga att se barnets positiva sidor. Sinne för humor är också en fördel. 
Eftersom AS bl.a. utmärks av att symtomen yttrar sig olika starkt från dag till dag så krävs det 
att personalen har förmågan att anpassa sig till barnets rytm och dagsform (tålmodighet).
En bra dag arbetar barnet lugnt, stilla och lär sig förhållandevis snabbt. Dåliga dagar kan 
innebära att arbetet får inriktas på repetition och aktiviteter som barnet behärskar och man får 
tålmodigt vänta ut barnet innan man kan jobba framåt igen. Dessa barn är vanligtvis inte 
särskilt förutsägbara i sitt beteende men däremot brukar man, när man väl lärt känna barnet, 
kunna se att beteendet följer en viss cykel och så småningom blir det möjligt att urskilja 
signaler som är relaterade till vissa beteenden (Attwood, 2000).

Asperger syndrom – ur ett annat perspektiv

En infallsvinkel på de mer eller mindre vedertagna begrepp (ex. psykiatriskt tillstånd, 
funktionshinder, störning m.fl.) som förekommer i diskussionen kring AS är att byta till ett ” 
annorlunda” – perspektiv”. Simon Baron-Cohen menar att de diagnosmanualer som arbetats 
fram i allmänhet ger en i huvudsak negativ bild av människor med AS, de beskrivs helt enkelt 
som funktionshindrade. Diagnoserna är (av nödvändighet?) snäva och bygger på beteendet 
och kriterierna beskriver symtomen (Gerland, 2001). Genom att omformulera 
diagnosrelevanta kriterier så de uttrycks i neutrala termer (Baron-Cohen) åstadkommer man 
ett perspektivskifte från funktionshinder till ” annorlunda ”. Man kan också tala om olika 
kulturer som möts, där krockar ibland uppstår mellan autismspektrum – kulturen och den ” 
normala ” (Gerland, 2001). Liknelsen med kulturer har en poäng i det att en kultur inte kan 
sägas vara rätt och en annan fel, däremot kan de vara olika. Helhetsbilden av personen som 
har diagnosen blir vidare och mer komplex då termen funktionshinder kanske inte alltid eller i 
varje sammanhang är adekvat. Det är dock ett faktum att människor med AS brister i socialt 
samspel och det råder stor enighet om att detta bottnar i ett annorlunda sätt att uppfatta 
verkligheten.
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Samtidigt så har vi alla vår ”egen” verklighet d v s vi sorterar information, objekt och 
människor. När människor med AS ges möjlighet att sortera utifrån sina villkor visar det sig 
ofta att de sociala bristerna inte blir lika påtagliga eller hindrande. Vad som klassas som 
annorlunda eller avvikande beteende handlar mycket om vad som förväntas av individen 
utifrån värderingar och vilka sociala och kulturella ramar som råder. Tittar vi på 
normalutvecklade människor så ser vi också hos dem stora variationer av socialt beteende 
liksom gradskillnader vad gäller anpassning och framgång eller misslyckande.
Utifrån detta kan man fråga sig: ”Var slutar det normala och var tar det avvikande vid? ” 
(Frith, 1998, s. 33).
Exempel på hur en bristande social förmåga kan värderas annorlunda: Ett skolbarn som inte 
vill delta i de andra barnens rastaktiviteter utan föredrar att stanna i klassrummet och läsa 
faktatexter, kan tyckas vara en förlorare i socialt hänseende men gör å andra sidan en 
kunskapsmässig vinst genom sitt läsande Å andra sidan är verkligheten den att man genom 
påvisa att AS är ett funktionshinder kan hävda behovet av särskilt stöd. Omvänt kan 
funktionshindret ses som orsaken till att barn med AS är annorlunda. Problemet är att ordet 
funktionshinder i huvudsak fokuserar på vad personen med AS inte klarar så bra medan ordet 
annorlunda ger en mer neutral beskrivning (Baron-Cohen, 2003). Den som föredrar att ägna 
sig åt avancerade matematiska beräkningar framför social samvaro betraktas kanske som 
annorlunda men i vissa sammanhang kan matematikintresset visa sig vara en tillgång snarare 
än ett hinder. Omgivningen och dess förväntningar har stor betydelse för vad som utgör ett 
funktionshinder. I dag råder en ganska allmän uppfattning att autism och AS ligger inom ett 
kontinuum av störningar av olika svårighetsgrad. Uppfattningen bygger på antagandet att alla 
människor varierar inom en underliggande dimension eller uppsättning av dimensioner. Vad 
som utmärker denna dimension är inte klarlagt utan diskuteras fortfarande (Wing, 1998).
.

Starka sidor hos personer med AS.

• Vanligt med goda specialkunskaper .

• Många människor med AS har ett väldigt bra utantillminne.

• Noggrannhet är ett utmärkande drag, även om det inte gäller inom alla områden.

• Fotografiskt minne och välutvecklad förmåga att se detaljer.

• Ärlighet, varför ska man inte alltid säga som det är? 

• Förmåga att arbeta målmedvetet och intensivt mot uppsatta mål, och kunna lägga annat åt 
sidan, med en uthållighet och envishet utöver det vanliga.

Man skulle kunna generalisera och säga att varje svag sida har en positiv baksida
(Gillberg, 1994).
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PROBLEMPRECISERING

Elever med AS kan behöva mer tid för att lära sig grunderna beroende på att de tenderar att 
tänka annorlunda och använda sig av irrationella inlärningsstrategier (Jordan, 1994). De har i 
allmänhet också svårigheter att förstå det sociala samspelet (Attwood, 2000).
Min problemprecisering är: 
Hur organiseras undervisningen på två aspergerenheter och hur arbetar pedagogerna med 
elevernas sociala utveckling?

17



METOD OCH GENOMFÖRANDE

När intervjufrågorna (se bilaga 3) skulle formuleras tänkte jag utifrån den enkla principen att 
frågorna inte skulle kunna besvaras med ja eller nej. Med tanke på arbetets syfte försökte jag 
åstadkomma öppna frågor i hopp om att få en bredd i svaren. Jag strävade också efter att 
formulera mig tydligt men ändå med ett visst tolkningsutrymme. Frågorna skrevs i en ordning 
som skulle följas under intervjuerna. Respondenterna hade kort informerats om arbetet och 
antalet frågor. Intervjuerna kom att ta 80 resp. 115 minuter och i båda fallen gjordes en 
mindre komplettering via e-post lite senare.

Urval
Det föll sig naturligt att först intervjua en lärare på den enhet som ligger i anslutning till min 
arbetsplats då det till stor del var funderingar kring eleverna där som avgjorde mitt ämnesval.
Jag valde att intervjua den mest erfarna läraren. Att göra den andra intervjun med 
högstadieenhetens lärare var tänkt ur jämförelsesynpunkt samtidigt är ju urvalet av den här 
sortens skolenheter naturligt begränsat. Här fanns bara två lärare att välja på så jag utgick från 
det första namn jag fått vetskap om. Båda lärarna hade arbetat på enheterna sedan de 
startades, 1998 resp. 2000. De hade lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar men i 
övrigt fanns en hel del skillnader vad gällde utbildning och tidigare arbetsplatser.

Datainsamling
Respondenterna var positivt inställda och tyckte det skulle bli intressant att få svara på frågor 
om sitt arbete. Intervjuerna genomfördes på enheterna. Tips från kollegor och dåliga 
erfarenheter av att föra anteckningar under intervjuer gjorde att jag använde diktafon.
Min erfarenhet på intervjuområdet är inte så stor vilket jag också kunde konstatera efter den 
första intervjun. Inför intervjutillfället hade jag inte reflekterat nämnvärt kring att använda 
mig av följdfrågor. Frågorna ställdes i en förutbestämd ordning och den nästan totala bristen 
på följdfrågor bidrog, med facit i hand, till att intervjun blev mer strukturerad än nödvändigt.
Med detta i åtanke ställde jag en del följdfrågor vid nästa intervju vilket jag upplevde var ett 
bra sätt att vidga frågorna både för mig själv och respondenten. En provintervju hade således 
varit till nytta.

Bearbetning och analys
En möjlig fördel med strukturerade frågor såg jag när inspelningarna skulle lyssnas igenom. 
Jag antecknade i stora drag enligt en av de metoder som rekommenderas och beskrivs av 
Trost (2005). Till skillnad från den metodbeskrivningen skrev jag i det närmaste ordagrant ner 
intervjuerna, lyssnade igenom banden ytterligare en gång för att sedan justera och strukturera 
på det sätt jag fann lämpligt. Materialet bearbetades och sammanställdes under rubriker vilka 
utgick från intervjufrågorna samt arbetets frågeställningar.
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RESULTAT

Pedagogens egenskaper och förhållningssätt

Båda pedagogerna betonade vikten av att bemöta eleverna med respekt och lyhördhet inför 
deras förmågor, sätt att vara och tänka. Lyhördhet förklarade pedagog 1, mellanstadieenheten, 
kan innebära att pedagogen känner av vilka krav som är rimliga att ställa på en elev eller hur 
man som vuxen förklarar något (abstraktionsnivån). En annan aspekt på lyhördhet, enl. 
pedagog 2, högstadieenheten, är att pedagogen tar till sig elevens sätt att tänka och undviker 
att lägga fram sin egen uppfattning som den rätta eller något slags sanning. Här menade 
pedagog. 2 att pedagogen bör visa ödmjukhet och kunna be eleven om hjälp genom att lyssna 
på hur den har tänkt, utgå från att eleven gjort sitt bästa vilket ger eleven en känsla av att vara 
någon.  Detta bemötande, ansåg båda pedagogerna, handlar om att pedagogen dels har goda 
kunskaper om funktionshindret och hur det yttrar sig hos varje individ dels har en helhetsbild 
av honom/henne. Vidare bör pedagogen vara lugn och tydlig i sin framtoning, pedagog 1 
uttryckte det som förmågan att vara konsekvent, tänka på sina känsloutspel och avväga sitt 
sätt att närma sig eleverna. Pedagog 2 nämnde förutsägbar (som motsats till impulsiv) i sättet 
att agera som en viktig egenskap hos en pedagog.

Att utveckla elevernas sociala färdigheter.

Här visade sig en del olikheter framförallt när det gällde vad pedagogerna ansåg att deras 
respektive elever behövde öva och utveckla. På mellanstadieenheten kretsade en stor del av 
arbetet kring att lära eleverna hantera konflikter, ofta i samband med raster. De vuxna fick 
hjälpa eleverna att reda ut situationer som uppstått genom att prata om vad som hänt och 
varför. Eleverna kunde dock i stor utsträckning aktivera sig enskilt eller tillsammans på 
rasterna, de vuxna fanns dock hela tiden till hands. Ibland krävdes att de vuxna deltog 
exempelvis som domare men många gånger kunde det räcka med att stå bredvid och iaktta. 
Mycket handlade också om förebyggande arbete genom att klargöra regler för spel eller lekar 
för att på så sätt lära eleverna undvika konflikter orsakade av missförstånd eller feltolkningar. 
I arbetet med konflikthantering åskådliggjordes besvärliga situationer med hjälp av 
dramatiseringar i syfte att göra eleverna medvetna om hur andra reagerar, hur missförstånd 
uppstår och varför. Detta kunde handla om den egna gruppen men också mötet med andra t ex 
i skolans matsal, på stan, vid en bussresa eller liknande. På schemat fanns ett ämne kallat 
socialkunskap som i stort handlade om hur man ska vara mot varandra i allmänhet eller i 
speciella situationer. Detta genomfördes i mindre grupper eller med enskilda elever.
För eleverna på högstadieenheten var situationen en annan, pedagog 2 uttryckte att den 
nuvarande gruppen skilde sig från tidigare grupper på enheten framförallt i socialt hänseende. 
Eleverna klarade mycket av social samvaro och visade en, utifrån funktionshindret, ovanligt 
stor vilja och förmåga att vara tillsammans. Grundtanken var enligt pedagogen att eleverna 
skulle fungera i grupp, vänja sig vid att visa hänsyn, lyssna på varandra, vänta på sin tur osv.
Ett annat mål var att eleverna skulle kunna genomföra aktiviteter som att spela spel och annat 
tillsammans utan att de vuxna styrde. 
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På högstadieenheten förekom sociala samtal i grupp eller individuellt dock inte schemalagt 
bl.a. beroende på att eleverna var duktiga på att ”fostra” varandra i de normer och regler som 
gällde. Ofta uppstod samtal om social samvaro på naturlig väg i ett slags dagligt lärande. 
Individuella samtal för att hjälpa elever att korrigera ett beteende praktiserades också och 
resp. uttryckte att dessa ibland kunde behöva upprepas flera gånger. Rasterna fungerade i 
allmänhet mycket bra och eleverna aktiverade sig själva utan att de vuxna behövde gå in och 
styra samtidigt som eleverna fick förtroendet att ansvara för sina raster. Här liksom på 
mellanstadieenheten fanns de vuxna hela tiden till hands men kunde enligt pedagog 2 
observera från sidan och därigenom få en möjlighet att iaktta samspelet i gruppen, höra vad 
eleverna pratade om och vad de tyckte var roligt vilket man som vuxen kunde lära sig av. 
Tidigare grupper har dock visat sig behöva hjälp med att styra upp rasterna och hitta 
aktiviteter.

På båda enheterna användes, om än inte i samma omfattning, sociala berättelser och 
seriesamtal som ett redskap i arbetet med att utveckla elevernas sociala färdigheter.
Pedagogen på mellanstadieenheten arbetade mycket med detta och hade väldigt goda 
erfarenheter av arbetssättet. Seriesamtal användes exempelvis för att illustrera situationer som 
elever upplevde besvärliga och ibland låg seriesamtalen till grund för sociala berättelser.
Sociala berättelser skrevs inför nya aktiviteter eller något eleverna inte gjorde så ofta för att 
tydliggöra vad som skulle hända och vilka regler som skulle gälla. Arbetet skedde oftast med 
enskilda elever utifrån individens behov och svårigheter men kunde också gälla hela gruppen 
som inför ett simhallsbesök. Vinsterna som pedagog 1 såg det, låg i att eleverna hade lättare 
att ta in informationen visuellt än muntligt. Arbetssättet hade använts sedan enheten startades.
Pedagog 2 hade inte arbetat med sociala berättelser och seriesamtal i lika stor utsträckning 
delvis av tidsskäl men också beroende på att behoven inte var så stora. Han var dock väl insatt 
i arbetssättet och såg klara fördelar med det. Pedagogen uttryckte att modellen fanns i tanken 
när något speciellt skulle åskådliggöras för en elev och såg det som en möjlighet att kunna se 
elevens och pedagogens uppfattning samtidigt t ex i samtal om något som hänt. Därigenom 
behövde inte pedagogen bli den som direkt skulle slå fast hur det skulle vara. Det fanns s a s 
två sanningar. Pedagog 1 berättade om en annan metod som använts i socialt utvecklande 
syfte. Han gav ett konkret exempel på hur metoden kallad ”jag kan”, använts för att en elev 
skulle sluta svära på lektionerna. Metoden går ut på att pedagogen och eleven tittar på vad 
eleven behöver utveckla eller träna på och sätter upp ett mål för detta. Strävan är att eleven 
själv ska kunna se vad det är men om det inte är möjligt kommer pedagogen med förslag. När 
målet uppnåtts firas detta med en aktivitet som eleven fått önska och övriga elever deltar. 
Eleven får också möjlighet att berätta för de andra vad han lärt sig och hur arbetet gått till. På 
detta sätt görs framstegen synliga och konkreta. Mellanstadieenheten hade knutit kontakt med 
en motsvarande enhet på annan ort i form av en vänklass. Eleverna brevväxlade och hade 
även besökt varandra på respektive skola vilket fyllde en allmän social funktion då eleverna 
fick träffa andra i samma situation.
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Organisation av undervisningen

Båda pedagogerna betonade hur viktigt det var att skapa ett lugnt och tryggt arbetsklimat samt 
en tydlig och överskådlig skoldag. De ansåg att tryggheten skapades genom att förbereda 
eleverna på arbetsuppgifterna med tydliga välstrukturerade scheman och att ta sig tid att 
förklara för eleverna så de slapp lägga energi på att oroa sig. Mellanstadiepedagogen 
upplevde att många elever tog tid på sig innan de kom igång vilket krävde noggranna 
förklaringar av vad som skulle göras och på vilket sätt. På mellanstadieenheten hade varje 
elev ett individuellt schema framför sig där det tydligt framgick vad varje lektion innehöll och 
hur länge den pågick. För vissa elever tillämpades ett belöningssystem där en utförd uppgift 
gav eleven en viss tid för något intresseområde. På högstadieenheten utgick undervisningen i 
huvudsak från ett klasschema såvida inte någon elev under en period behövde arbeta med 
något specifikt. Minst en eftermiddag i veckan var vikt för individuellt arbete under ett längre 
arbetspass. Syftet med detta var att eleverna skulle övas i att själva kunna disponera 
lektionstiden och se vad de behövde göra. Det handlade också om att vänja sig vid det 
arbetssätt som är vanligt på gymnasiet. I denna grupp skedde också mycket av undervisningen 
med hela gruppen samlad vilket inte var fallet i den andra gruppen med undantag för 
idrottslektionerna. De yngre eleverna satt vanligtvis vid sina respektive arbetsplatser och för 
vissa elever var det nödvändigt att vara ensamma i rummet medan övriga delade klassrum 
men med skärmar som avgränsning. Även högstadieeleverna hade tillgång till egna 
arbetsplatser men var enligt pedagog 2 inte så beroende av att sitta avskilt vilket han menade 
var ganska ovanligt utifrån vad han sett i tidigare grupper. Han hade också noterat att de 
nuvarande eleverna hade god förmåga att ta in muntlig information. Tidigare år arbetade 
eleverna mest med enskilt skriftligt arbete och individuell inläsning. Båda pedagogerna 
tryckte på att undervisningen måste anpassas efter elevernas förmågor och kunskapsnivå och 
pedagogen ska vara medveten om vilka hinder eleven kan behöva passera för att gå vidare. 
Högstadiepedagogen uttryckte att fokus successivt har kommit att läggas på vad eleverna kan 
när de kommer till skolan och att funktionshindret inte ska skymma detta. 

Övergången till högstadiet och gymnasiet

Här framkom att båda enheterna hade väl inarbetade modeller för hur detta skulle gå till även 
om det finns olikheter i de skolformer eleverna ska förberedas inför. Gemensamt för 
enheterna var att man tillämpade ett inskolningsarbete med studiebesök på den nya skolan, 
informationssamtal mellan överlämnande och mottagande lärare och föräldrasamtal.
Eleverna på mellanstadieenheten går vanligen över till motsvarande högstadieenhet men det 
har förekommit att elever gått vidare till vanlig klass. Föräldrarna har då träffat rektor och 
skolkurator för samtal om eventuellt extra stöd och möjligheter till anpassade studier. I ett 
sådant fall ställde högstadieenheten upp som stöd för eleven ifall det skulle uppstå problem. 
Eleven erbjöds regelbundna samtal med en pedagog på enheten för att kunna stämma av hur 
det fungerade i klassen. Mellanstadiepersonal ställer också upp om det behövs i samband med 
skolstarten.
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Övergången till gymnasiet påbörjas redan i åk 8 då man börjar titta på de olika programmen 
och vilka alternativ som skulle kunna vara aktuella. Mycket av högstadiepedagogens arbete 
handlar om tillsammans med eleven titta på innehållet i gymnasieprogrammen och väga det 
emot elevens förmågor och intressen. Erfarenhetsmässigt har det, utifrån funktionshindret, 
visat sig svårt för dessa elever att klara studietakten på gymnasiet fullt ut. 
Högstadiepedagogen kan då i samråd med eleven, gymnasielärare, rektor och syokonsulent 
planera och skräddarsy elevens gymnasiestudier. För vissa elever kan det innebära att ett 
treårigt program läses under fyra år. Ett annat alternativ är att vissa ämnen läses i den 
resursgrupp gymnasiet har för dessa elever. Högstadieenheten och gymnasiet jobbar intensivt 
med att eleven ska ha klart med sitt program i god tid före sommarlovet. Detta för att eleverna 
behöver tid att mentalt förbereda sig inför gymnasiestarten. Dessutom gör pedagogen och 
eleven flera studiebesök så eleven får bekanta sig med skolmiljön och träffa sina blivande 
lärare. Dessa besök kan behöva ske i små etapper. Första besöket kan bestå i att titta på 
skolans yttre miljö, en praktisk detalj som att eleven vet var han/hon ska ställa sin cykel kan 
vara nog så viktig. Vid nästa tillfälle går man in och tittar på de olika klassrummen, matsal, 
bibliotek mm. Allt detta syftar till att bygga upp den grundtrygghet eleven behöver. Detta 
upplägg för övergången till gymnasiet har under årens lopp visat sig fungera bra.

Pedagogernas uppfattning om funktionshindret och hur det yttrar sig hos 
eleverna.

Pedagogerna var väldigt samstämmiga i synen på funktionshindret. De beskrev AS som ett 
funktionshinder eller en funktionsnedsättning, ordet störning ansåg båda pedagogerna vara 
direkt olämpligt mycket beroende på dess negativa klang. Utifrån sin kunskap och erfarenhet 
såg pedagogerna funktionshindret som ett annorlunda sätt att tolka, förstå och agera vilket 
berodde på en annorlunda hjärnfunktion. Det poängterades också att det inte handlar om en 
total oförmåga att förstå utan om en bristande förmåga som varierar från person till person 
vilken visar sig i en till viss del annorlunda personlighet I samtal med eleverna använde båda 
pedagogerna orden styrkor och svagheter för att belysa funktionshindret, facktermer användes 
sällan. Det viktiga var att göra eleverna medvetna om sina starka och svaga sidor och 
framförallt betona de starka och hur de skulle kunna vara till nytta för var och en. Genom åren 
hade de båda pedagogerna sett vissa generella drag hos de elever de mött. 
Mellanstadiepedagogen pekade på att många elever uppvisade svårigheter med att uppfatta 
signaler i det sociala samspelet och hade då också problem att dra rätt slutsatser av dem. Som 
en följd av det råkade vissa barn ofta ut för missförstånd och konflikter medan andra 
intellektuellt hade lärt sig hur de skulle agera i olika situationer. Vidare kunde han se att 
många elever hade inlärningsproblem då de inte förstod vad kunskapen skulle användas till 
vilket grundade sig i en annorlunda och ofullständig verklighetsuppfattning. För några elever 
var det inte intressant att lära sig klockan medan de lärde sig alla Pokemonfigurernas 
utvecklingsfaser utantill. Det som lärdes in i skolan glömdes också fort varför repetition var 
nödvändigt. Eleverna hade också svårt att använda sina kunskaper utanför skolan 
(generalisera). Pedagogen på högstadiet såg ett långsammare lärande hos sina elever. Han 
tyckte sig också se att många elever var sena i sin fysiska utveckling. Eleverna kom lätt ur 
sina rutiner vilket pedagogen kunde se efter lov. Skola tycktes utgöra en trygghet och fylla 
elevernas behov av rutiner i tillvaron. Vidare reflekterade han över att de flesta elever var 
ensamma under skolloven och behövde tid för att komma in i gruppsamvaron när skolan 
startade. Ett annat vanligt drag hos eleverna var en bundenhet vid vissa aktiviteter.
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 Hos de nuvarande eleverna var detta för funktionshindret typiska drag, inte så tydligt men 
pedagogen uttryckte att eleverna inte var så benägna att snabbt växla mellan aktiviteter. Om 
några elever spelade kort på rasterna så bytte de inte aktivitet hur som helst utan då blev det 
en period med kortspel. De var dock intresserade av vad de andra gjorde och kunde gå över 
till det senare. Flera av eleverna var intresserade av datorer och dataspel. Föräldrar hade 
uttryckt en oro för att deras barn tillbringade för mycket tid vid datorn. I skolan får eleverna i 
samråd med föräldrar och pedagoger möjlighet att spela vissa dataspel på sina raster. 
Pedagogen uttryckte att han omvärderat dataspelen. Ett vanligt argument för att inte tillåta 
dataspel var att eleverna blev trötta och okoncentrerade. Pedagogen har dock sett att när 
eleverna får sitta en begränsad tid vid datorn så varvar de ner och har heller inga problem att 
avbryta när det är dags för skolarbete. Samma effekt kunde han se hos elever som under en 
period sysselsatte sig med virkning. Här menar han att eleverna varvar ner och hämtar kraft i 
repetitiva aktiviteter de känner igen och behärskar.
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DISKUSSION

Min bild av arbetet på aspergerenheterna handlar inte så mycket om vad pedagogerna beskrev 
att de gjorde utan mer deras tankar om arbetet och sina roller i det. Värdet av struktur belystes 
på flera sätt av pedagogerna och en form av struktur är en ordnad klassrumsmiljö. 
Jordan(1994) beskriver det som en formell miljö där rummen är tydligt avdelade med tillgång 
till egna arbetsplatser. En annan aspekt på struktur är den tankemässiga som genomsyrade 
pedagogernas syn på bemötandet av eleverna. Här fanns en tydlig linje med respekt som ett 
ledord. Respekt för individen var ett återkommande tema både i sättet att undervisa liksom i 
arbetet med att utveckla de sociala färdigheterna. Att visa respekt och förståelse för 
människor med AS är en av grundstenarna i de stödåtgärder som expertisen menar är 
nödvändiga för att underlätta tillvaron för dessa människor. För pedagogen innebär det inte 
bara en förståelse för elevens sätt att lära utan också, vilket Jordan(1994) poängterar, en 
förståelse för hur eleven uppfattar omvärlden. Förståelsen bygger på kunskap om 
funktionshindret vilket de intervjuade pedagogerna ansåg var ett av de viktigaste redskapen i 
arbetet. Samtidigt betonades det viktiga i att ha en helhetsbild av eleven där man ser 
människan bakom funktionshindret något Gillberg(1994) uttrycker som rätten att kräva 
respekt för sin individualitet. 

Undervisningen på enheterna präglades av en flexibilitet med fokus på kännedom om elevens 
kunskaper, behov, intressen och specifika svårigheter med en anpassning av undervisningen 
utifrån detta. På mellanstadieenheten arbetade eleverna i huvudsak efter individuella scheman 
till skillnad från de äldre eleverna som till största delen arbetade utifrån ett klasschema. Dessa 
elever uppvisade, enligt pedagogens erfarenhet, en för funktionshindret ovanligt god förmåga 
att fungera i grupp. Det visade sig i undervisningssituationer men också i den sociala 
samvaron på raster. Denna ovanligt goda förmåga överensstämde inte med vad jag trodde 
men kopplat till litteraturen så nämns just olikheterna och de individuella variationerna som 
ett kännetecken för AS. Pedagogens reflektion kring eleverna var att deras symtom var ganska 
likartade och på en del punkter relativt lindriga. Detta skulle i så fall vara i linje med vad 
Wing(1996) påpekar i sitt resonemang kring oenigheten inom forskningen. Det finns en 
komplexitet inom AS som gör att det råder olika uppfattningar bland forskare kring 
diagnostisering. Funktionsnedsättningarna varierar från en individ till en annan och tar sig 
olika uttryck.

Den miljö personen befinner sig i kan påverka beteendet liksom det också kan förändras med 
åldern. Beteendet kan påverkas beroende på vilka personer som omger individen. En annan 
faktor beträffande socialt samspel som nämndes av mellanstadieläraren: han kunde se att vissa 
barn med tiden kunde lära in sociala koder intellektuellt och de klarade det social umgänget 
bättre. Reflektioner kring miljön och elevernas förutsättningar på olika områden var 
ytterligare en gemensam nämnare hos pedagogerna. De uttryckte också en strävan att 
reflektera över hur de påverkade eleverna genom sitt sätt att vara. I deras självreflektion 
tyckte jag mig kunna urskilja två delar, den som rörde det pedagogiska, professionella och 
den som rörde personliga egenskaper, personlighetsdrag. Båda delarna präglades av en 
ödmjuk inställning i sättet att se på sin roll i relationen till eleverna. 
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Viljan att förstå och anpassa sig till elevernas sätt att tänka, lugnt och förutsägbart agerande 
samt ambitionen att skapa förtroende och trygghet var väsentliga delar i pedagogernas 
förhållningssätt. Detta är samma grundpremisser som Lögdahl(1996) bygger på i sin modell 
för psykologisk behandling vid AS. Hon säger bl.a. att den som ska hjälpa människor med AS 
bör tänka på att ”vi måste lära oss att försöka förstå men samtidigt ödmjukt inse att vi inte 
förstår allt” (Lögdahl, 1996 s. 8).

Pedagogerna hade kunskapen om funktionshindret och hur det yttrade sig hos varje elev som 
utgångspunkt för undervisningen och arbetet med att utveckla de sociala färdigheterna.. De 
beskrev funktionshindret som ett annorlunda sätt att tolka, förstå och agera beroende på en 
annorlunda hjärnfunktion. Pedagogernas redogörelser för arbetet och det jag fått veta genom 
litteraturen har gett mig ökad kunskap om funktionshindret och de begrepp som ingår. Jag har 
också insett hur många tolkningar som finns vilket stundtals har skapat en viss förvirring. 
Ordet annorlunda gör kanske inte saker och ting klarare men beskriver ändå en del. Med ordet 
annorlunda ser jag ändå en överensstämmelse i litteraturen och intervjuresultatet. 
Pedagogerna redogör för ett annorlunda sätt att arbeta och Baron-Cohen (2003) ger ett förslag 
till perspektivbyte genom att tolka diagnoskriterier i mer neutrala termer vilket belyser AS ur 
ytterligare en infallsvinkel.

Tillförlitlighet

Resultatet av undersökningen kan inte användas för att dra några generella slutsatser om 
arbetet på aspergerenheter, därtill är omfattningen för liten. För att stärka tillförlitligheten 
spelades intervjuerna in med hjälp av diktafon. Intervjuerna lyssnades igenom tre gånger för 
att försäkra mig om att inget missats. Jag valde att komplettera med följdfrågor som inte 
ställdes vid intervjutillfällena därav ökade tillförlitligheten. Undersökningen gav en inblick i 
arbetssättet och intervjuresultatet kunde relateras till vad litteraturen belyste inom de områden 
intervjufrågorna berörde. 
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Reflektion

Lärararbetet innebär möten med en mängd elever i en rad olika sammanhang och situationer. 
Det kräver anpassningsförmåga på flera sätt både av lärare och elever. Vi strävar efter att 
bemöta alla med förståelse och respekt, för det mesta lyckas vi men inte alltid. Många barn lär 
vi med tiden känna ganska väl, andra tycker vi oss aldrig riktigt förstå oss på. Att inte förstå 
sig på en elev utesluter dock inte att man så småningom skulle kunna lära sig förstå elevens 
sätt att tänka eller agera. Alla lärare har mött och kommer att möta elever som har ett 
annorlunda tankesätt och beteende. Efterhand som jag skrivit detta arbete har jag förstått att vi 
lär oss förstå dessa elever inte bara genom kunskaper om deras behov, förmågor och 
svårigheter utan också genom en uppriktig vilja att förstå dem. Först och främst kanske vi 
måste börja med att inse vad det är vi inte förstår. Dessutom tror jag det är viljan att förstå 
som gör det möjligt att fullt ut tillämpa de kunskaper vi tillägnar oss vilket är en slutsats jag 
drar utifrån mina intervjuer och den litteratur jag läst inom ämnet AS. Överlag tror jag man 
som lärare vinner på att tänka utifrån detta perspektiv oavsett om eleven har fått en diagnos 
eller bara är lite annorlunda. Kunskap är viktigt men det är nog heller inte fel att också vara 
utrustad med en dos självinsikt, självkritik och ödmjukhet i mötet med eleverna.
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Bil.1
Screeningformulär – barn med kontakt, språk och beteendeproblem samt begränsade 
intellektuella intressen – Asperger syndrom.

Han/hon skiljer sig från andra barn i hans/hennes ålder på följande sätt:

0 1 2
Stämmer Stämmer Stämmer
Inte i viss mån definitivt

1. ger ett lillgammalt intryck

2. betraktas som en ”professor” av
    de andra barnen

3. lever något i sin egen värld med 
    begränsade, egenartade intellektuella
    intressen

4. har mycket lätt för att lära sig stora
    mängder fakta utantill men har svårare
    att redogöra för mening och sammanhang

5. tolkar dubbeltydiga och metaforiska uttryck
    bokstavligt

6. talar på ett formellt, omständligt, gammaldags
    eller ”robotliknande” sätt

7. hittar på egna ord och uttryck

8. har annorlunda röst eller tal

9. uttrycker ofrivilligt ljud; harklingar, grymtningar, 
    smackningar, läten eller skrik

10. är förvånansvärt bra på vissa saker och 
      förvånansvärt dålig på andra

11. talar och uttrycker sig obehindrat men kan inte
      anpassa sig till situationer eller till olika lyssnares 
      behov

12. saknar empati (inlevelse förmåga)

13. gör naiva och pinsamma påpekanden

14. har avvikande blickkontakt



stämmer stämmer stämmer
inte i viss mån definitivt

15. vill umgås med klasskamrater
      men vet inte hur

16. kan vara tillsammans med de andra
      barnen men bara på egna villkor

17. har ingen bästis

18. saknar sunt förnuft

19. är dålig i lagspel; ingen känsla för
      lagarbete, har egna regler

20. har klumpiga, dåligt samordnade, otympliga
      aviga rörelser eller gester

21. har ofrivilliga ansikts- eller kroppsrörelser

22. har svårigheter att fullfölja enkla vardagssysslor
      p.g.a. tvångsmässig upprepning av vissa 
      handlingar eller tankar

23. har speciella rutiner, som inte går att ändra på

24. fäster sig vid föremål på ett egenartat sätt

25. mobbas av de andra barnen

26. har påtagligt ovanliga ansiktsuttryck

27. har påtagligt ovanliga kroppsställningar

Han/hon skiljer sig även på följande sätt:

Namn:_______________________________ Bedömare:_______________________

Personnr. :_____________________________ Datum:__________________________

Lögdahl (1996).



Bil.2
Diagnoskriterier för Asperger syndrom enligt DSM – IV
A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande 

sätt :
1) Påtagligt bristande förmåga att använda varierade icke – verbala beteenden såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 
interaktionen.

2) Oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån.

3) Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex vitsar inte, 
tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse.

4) Brist på social eller emotionell ömsesidighet

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket  
tar sig minst ett av följande uttryck :

1. Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 
abnorma i intensitet eller fokusering.

2. Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer.

3. Stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller fingrarna, 
komplicerade rörelser med hela kroppen).

4. Enträgen fascination inför delar av saker.

C. Störningen orsakar signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt eller i  
andra viktiga avseenden.

D. Ingen klinisk signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen (t ex enstaka ord 
vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder).

E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen av 
åldersadekvata vardagliga aktiviteter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) och 
nyfikenhet på omgivningen i barndomen.

F. kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för 
schizofreni är inte uppfyllda

(Gillberg, 1997)



Bil.3
Intervjufrågor

1) Vilka kriterier ska uppfyllas för att en elev ska kunna placeras hos er?

 2) Vilka egenskaper anser du är viktiga hos en pedagog som ska arbeta med den kategori 
elever ni möter?

3) Vad tycker du är viktigast i ditt förhållningssätt när du möter dina elever?

4) Vad anser du att du får fokusera mest på i ditt arbete med eleverna?

5) Beskriv hur ni arbetar med att utveckla elevernas sociala färdigheter?

6) Hur ser du på sociala berättelser och seriesamtal?

7) Vilka generella drag ser du och har sett hos dina elever?
8) Berätta om hur ni organiserar och strukturerar undervisningen på individ och gruppnivå.

9) Hur ser rasterna ut för era elever?

10) Vilka möjligheter har era elever att delta i olika aktiviteter tillsammans med andra 
elevgrupper på skolan?

11) I vilken utsträckning samarbetar ni med andra klasser på skolan?

12) När man läser definitioner och beskrivningar av AS så stöter man på ord som 
funktionshinder, störning m.m. Hur skulle du vilja definiera eller beskriva AS?

13) Vad har ni utvecklat i ert arbetssätt sedan AS enheten startades?

14) Hur är övergången till högstadiet/gymnasiet upplagd?


