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Abstract 
The purpose for this essay has been to illuminate some teachers opinions of integration of 

students with Aspergers syndrom in the compulsory school, then compare it with the statue 

documents and see similarities and differences.   

 

The studie has been of a quality character, based on quality intervjues to get the teachers 

understanding at a deeper level. The questions in the intervju are based on open questions 

with purpose not to control the person during the intervju. 

 

The most obvious result which was that it appered two perspective of integration of students 

with Aspergers syndrom. One in the short run and one in the long run. 

In the long run it was the integration of the individual into the society and in the short run 

integration in school. 

 

For the perspective in the long run, the opinions from the teachers in compulsory school is 

good corresponding to the statue documents, that the integration is necessary for our 

democratic and human values that our sociaty are based on. 

In the short run, during the years when the students are in school, it came out great difficulties 

to integrate children with Aspergers syndrom. To proceed an integration that works out for the 

students, the teachers took site from the individual and not from the society. If we do not look 

at integration from an individual base we are probably not going to succeed to integrate in 

society. 

 

 

 
Searchwords: Aspergers syndrom, neuropsychiatric funktional disorders, integration, 
inclusion, segregation. 



Sammanfattning 
Syftet med min uppsats har varit att belysa några grundskollärares uppfattningar om 

integrering av elever med Asperger syndrom för att sedan jämföra med styrdokumenten och 

se om de stämmer överens. 

 

Studien har varit av kvalitativ karaktär, baserad på kvalitativa intervjuer för att få lärares 

uppfattningar på ett djupare plan. Intervjufrågorna baseras på öppna frågor med syfte att inte 

styra de intervjuade. 

 

Det mest framträdande resultatet var att det framkom två perspektiv på integrering av elever 

med Asperger syndrom. Ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. 

Det långsiktiga är en integrering av individen i samhället och det kortsiktiga är en integrering 

i skolan. 

 

I det långsiktiga perspektivet så stämmer grundskollärarnas uppfattning väl överens med 

styrdokumenten, att integrering är nödvändig för att värna våra demokratiska och 

humanistiska värden som samhället bygger på. 

I det kortsiktiga perspektivet, elevens skolgång, framkom stora svårigheter vad det gäller att 

integrera elever med Asperger syndrom. Som utgångspunkt för att få en fungerande 

integrering av eleven, så utgick lärarna från individen och inte samhället. Om vi inte ser på 

integration utifrån individen så kommer vi troligtvis inte att lyckas med integrationen i 

samhället. 

 

 

 
Sökord: Asperger syndrom, neuropsykiatriska funktionshinder, integration, inkludering, 
segregation. 
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Inledning 
 
I Sverige är det både en rättighet och en skyldighet att gå i skolan. 

I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. Elever som är i behov av 

särskilt stöd har enligt lagstiftning rätt att få det (Skollagen, 1 kap 2 §). I den svenska skolan 

finns det många elever med inlärningssvårigheter. En del av dessa finns integrerade i den 

vanliga skolan och andra får sin utbildning i mindre grupper eller särskilda klasser. 

I Skollagen (Skollagen, 1 kap. 2 §) står det att: Alla barn och ungdomar skall, oberoende av 

kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 

utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Det står lite senare i samma 

kapitel: I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 

I Grundskoleförordningen (Grundskoleförordningen, 5 kap. 5 §) står det att: Särskilt stöd ska 

ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd ska i första hand ges 

inom den klass eller grupp som eleven tillhör. 

Det betyder att skolan, och särskilt de enskilda lärarna, måste ha stor kunskap för att möta alla 

elever. 

Skolan är något som debatteras ofta i media. Kraven på eleverna och deras prestationer ökar. 

Men även kraven på lärarna ökar. Undervisningen blir inte lättare för de enskilda lärarna när 

klasserna blir mer och mer heterogena, och undervisningen ska vara individuell. Det är 

naturligtvis lättare att undervisa och ha större klasser när undervisningen är lika för alla. 

Det är viktigt att läraren uppmärksammar alla barn och ser deras olika behov. Läraren bör 

även signalera till ansvarig skolledare när en elev behöver särskilt stöd så att rätt åtgärder kan 

företas.  

Hur ser lärarna på integrering respektive segregering av dessa elever? 

Jag har särskilt intresserat mig för barn med Asperger syndrom, som går under beteckningen 

neuropsykiatriska funktionshinder, och lärares uppfattning om integrering av elever med 

Asperger syndrom. 

Anledningen till att jag blev intresserad av Asperger syndrom var att jag i mitt arbete som 

förskollärare träffade på ett barn som uppvisade flera kriterier som stämde med kriterierna för 

Asperger syndrom. Jag blev angelägen om att få veta mera. 

Jag såg det som en brist att inte veta tillräckligt, för de här barnen kommer jag att möta i mitt 

yrke som lärare. Hur ser skolgången ut för dessa barn, fungerar integrering i storklass för barn 

med Asperger syndrom eller finns det andra lösningar som är bättre? Jag ska i min uppsats ta 
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reda på några grundskollärares uppfattningar om integrering och av barn med Asperger 

syndrom och sedan jämföra dem med styrdokumenten. Jag ska även ta del av tidigare 

forskning på området. 
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Bakgrund 
Styrdokument 
 

Här har jag sammanställt utdrag ur styrdokumenten och kommenterat dessa. 

 

Skollagen (SFS 1985:1100): 

1 kap. 2 §, sid 43: 

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet. 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 

främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar”. 

1 kap. 16 §, sid 45: 

”Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även dem som har fått ett betydande och 

bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre 

våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med autism eller autismliknande tillstånd”. 

4 kap. 1 §, sid 61: 

”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet”. 

 

Skollagen och läroplanerna är de nationella styrdokument som ska styra verksamheten i 

skolan. Lagen anger övergripande mål och riktlinjer för hur verksamheterna ska utformas 

och i utdraget ovan betonas rätten till likvärdig utbildning för alla barn och ungdomar och att 

hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt stöd. I den gruppen ingår elever med Asperger 

syndrom. 

 

Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194): 

5 kap. 5 §, sid 115: 

”Särskilt stöd ska ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd ska i 

första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör”. 
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I grundskoleförordningen meddelas föreskrifter om grundskolan utöver vad som föreskrivs i 

skollagen. Här tydliggörs det som bara är antytt i skollagen. I 5 kapitlet 5 § betonas att särskilt 

stöd i första hand skall ges inom den klass eleven tillhör, alltså en strävan efter att integrera 

eleven och inte segregera honom/henne. 

 

 

Läroplanen (Lpo-94) : 

1 kap. 1§, sid 6: 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling”. 

 

Här betonas att undervisningen måste anpassas till varje enskild individ. 

 

 

FN:s standardregler (1993): 

2 kap., regel 6, sid 19: 

”Staterna bör erkänna principen om lika möjligheter till utbildning på grundskole-, 

gymnasie- och högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. De bör 

se till att sådan utbildning är en integrerad del av den ordinarie utbildningen”. 

 

Sverige har aktivt medverkat vid framtagandet av FN:s standardregler för människor med 

funktionshinder och vill att de får lika behandling som andra. Även här poängteras att elever 

med funktionshinder bör integreras i den ordinarie utbildningen. 

 

 

Salamancadeklarationen (1994): 

1 kap., punkt 8, sid 25: 

”Integrerad skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med 

behov av särskilt stöd och deras kamrater. Att sända barn till särskilda skolor – eller 

sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis – bör 

vara en undantagslösning att förordas endast i de sällsynta fall där det har klart påvisats att 
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undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose ett barns undervisningsrelaterade eller sociala 

behov eller när så krävs med hänsyn till det barnets eller andra barns bästa”. 

 

I Salamancadeklarationen befäster nationerna FN:s standardregler om delaktighet och 

jämlikhet för människor med funktionshinder, och lägger vikt vid integrering som det bästa 

sättet att bygga upp solidaritet mellan människor. Av det jag läst, så är det är endast här som 

integrationen motiveras direkt. Motivet är att bygga upp en solidaritet mellan barnet med 

funktionshindret och dess kamrater. 

 

Syfte och problemformulering 
Rapportens syfte är att belysa några grundskollärares uppfattningar om integrering av elever 

med diagnosen Asperger syndrom och jämföra dem med styrdokumenten och tidigare 

forskning. 

Vad förväntar sig lärare att integrering ska leda till?  

Hur tänker sig pedagogerna att integreringen kan organiseras?  

Vad är styrdokumentens intentioner? 
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Litteraturgenomgång 
 

Integrering 

 
Begreppet integrering  

Begreppet integrering kommer av det latinska ordet ”integer” som består av två delar ”in-” 

och ”tangere”, som betyder röra. ”Integer” brukar översättas med ”orörd, hel, odelad, 

jungfrulig”. I dessa ord framstår själva ursprungsidén med integrationen, att integration 

innebär något helt, något som inte kan, får eller bör delas. 

På motsvarande sätt kommer segregation av det latinska ordet ”se-” eller ”sed-” som betyder 

”bort”, ”ifrån” och ”grex” som betyder ”flock”. Att segregera blir därmed en process där man 

tar bort någon från dess naturliga hemvist, nämligen från den flock denna tillhör. 

En inte ovanlig inskription på gravstenar förr var: ”Integer vitæ scelerisque purus”, vilket 

betyder, att här vilar en som levt ett oförtvivligt liv och hade en ren själ. Oförtvivligt kan ses 

som att den människan hade integritet och alltså var en ”hel” människa enligt Jerry 

Rosenqvist (2001), docent i pedagogik vid Lunds universitet. Betydelsen blir intressant i 

samband med diskussionen om integrering som målsättning i skolan, eftersom man kan utläsa 

ett ytterligare syfte, nämligen att man ska bevara eller skapa hela , sunda, ofördärvade 

människor. Enligt Rosenqvist är det då möjligt att se två nivåer av betydelsen integration. En 

individuell, att bevara sin integritet, och en social, att sammanföra människor till en helhet 

(Rabe & Hill 2001). 

I den anglosaxiska världen, framförallt i USA, har man börjat använda ordet ”inclusion”, 

inneslutning, för att beskriva skolåtgärder som befrämjar integrering. Begreppet inklusion 

används också allt oftare i Sverige. Det kan därför behöva beskrivas lite närmare. ”Inklusion” 

liksom ”inkludera” har sitt ursprung i det latinska verbet includere; att innesluta, stänga inne, 

och substantivet inklusio; inneslutning, instängning, fängelse. Claudere eller cludere betyder 

stänga, låsa.  

Ordet ”inclusion” i betydelsen som det används i engelskspråkiga länder blir positiv; ”to have 

as part of a whole”, alltså att deltaga i en helhet. Denna tolkning innefattar integrationens 

dubbla betydelse, nämligen att bevara den personliga integriteten samtidigt som personen i 

fråga utgör en del i en helhet. 
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Under en period var det engelska uttrycket ”mainstreaming” (att föras till huvudfåran) 

förhärskande. Ett annat ord som varit aktuellt är ordet ”participation” som på svenska blir 

delaktighet/deltagande, termen är något otymplig i undervisningssammanhang enligt 

Rosenqvist, som föredrar termen integration bl.a. för dess internationella gångbarhet (Rabe 

m.fl., 2001). 

 

Integration och skolan 

I följande avsnitt kommer jag att hänvisa till olika forskare som jag studerat i Rabe & Hills 

bok (2001), Boken om integrering. Idé, teori, praktik. 

I skolsammanhang började begreppet integration användas i samband med att man införde att 

grundskolan på 60-talet skulle öppnas för barn från andra segregerade skolformer in i den 

vanliga skolan. 

Integrationen som idé är en samhällelig strävan efter fördjupad demokrati och har därmed en 

ideologisk botten menar Rosenqvist (2001). Integration måste ses som en fortsättning av en 

tidigare samhällsutveckling, en segregationsprocess. Även Emanuelsson (2001), professor i 

specialpedagogik vid Göteborgs universitet, anser att integration som mål är en konsekvens av 

en demokratisk människosyn där olikheter människor emellan ses som en tillgång för det 

gemensammas bästa, än som orsaker till problem och svårigheter. Han menar även att 

integration som mål är främst en utmaning för dem som har makt och kan påverka 

samhällsutvecklingen. 

Integration har debatterats mer eller mindre intensivt sedan 60-talet och tolkningen av ordets 

innebörd har i bland fått en slagsida. Integrationsprocessen kom på 80-talet att handla om en 

process på individnivå, man såg det som att något skulle göras med vissa elever så att dessa 

kunde ingå i den vanliga verksamheten enligt Rosenqvist. 

Anders Gustavsson (2001), docent och lektor vid pedagogiska institutionen vid Stockholms 

universitet, menar att tillträdet till vanliga sociala sammanhang för unga vuxna med 

särskolebakgrund inte automatiskt skapat kontakter med icke funktionshindrade. Tvärt om har 

den första integrationsgenerationen många erfarenheter av social utstötning. 

Om man lägger ansvaret på den ”avvikande” och/eller dennes hjälpare är det naturligt att 

utvecklingen i gruppen inte leder till integrering utan i stället till ökad segregering. Ansvaret 

hamnar hos den ”avvikande” att anpassa sig till gruppen, men det är resten av gruppen som 

dikterar villkoren menar Emanuelsson. 

Rosenqvist anser att skolans bidrag till en förändrad syn på ”normal” skulle vara att i minsta 

möjliga utsträckning avskilja elever från gemenskapen. Då skulle vi inte få ”avvikare” utan se 
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på våra medmänniskor som ”normalt förekommande varianter”. Han menar att det aldrig får 

ske en förflyttning, en avskiljning från gruppen, utan att den berörda personen själv önskar 

det. Skolan, med en målsättning att vara en skola för alla, kan genom sin sammanhållande idé 

bli särskilt viktig för utvecklingen av integration. 

En del begreppsförvirring finns i sammanhanget. På 1970- och 80-talen talade man om 

integration för närmast all undervisning som inte var helt segregerad, dvs. som inte var i 

särskilda skolbyggnader för elever med funktionshinder. När man började överföra 

särskoleelever från separata specialskolor till vanliga grundskolor, kallade man det integrerad 

särskola fastän eleverna gick kvar i särskilda klasser skriver Rosenqvist (Rabe m.fl., 2001). 

 

Gruppen gynnas 

För att åstadkomma verklig integrering måste man sträva efter att planera och genomföra 

integrering på ett sådant sätt att det blir till gagn för gruppen och använda alla tillgängliga 

resurser. Gruppen blir som ett fungerande kollektiv med integrerad gemenskap. 

Förutsättningar för integrerad undervisning handlar alltså om en utveckling av kollektivets 

kunskaper och förmågor. Var och en har genom sina specifika förutsättningar väsentliga 

bidrag att komma med till utvecklingen av den kollektiva gemenskapen och verksamheten. 

Det är nödvändigt att se integration som en målsättning som gäller alla anser Emanuelsson 

(2001) och menar att: 

”När förlusten av en medlem av en grupp känns som ett minus, något negativt, då är 

integrering i den gemenskapen på väg att utvecklas” (Rabe m.fl., 2001, sid 22). 

 

Integrationsförsök 

Utan att göra jämförelser i övrigt, så vill jag ta fram ett exempel från Norge. I Norge utbröt 

för en tid sedan diskussion om livsvillkoren för människor med utvecklingsstörning. Anders 

Gustavsson (1998), tf professor i handikappvetenskap och docent i pedagogik, skriver i sin 

bok om det norska försöket att vilja skapa en by mitt i Oslo, liknande Vidaråsen. Vidaråsen är 

enligt kriminologprofessorn Nils Christie (1991) en ovanlig by där ovanliga människor, de vi 

oftast kallar dumma galna eller anstötliga, lever tillsammans med andra människor. Det 

intressanta är att de lever i gemenskap på ett sätt som vi sällan sett exempel på i det övriga 

samhället. Nils Christie har utvecklat och beskrivit synsättet i sin bok Bort från anstalt och 

ensamhet – till ett meningsfullt liv. Enligt Christie, i Gustavssons bok, så går resonemanget i 

boken går ut på att vårt samhälle fungerar så att människor som betraktas som dumma, galna 

eller anstötliga, systematiskt blir bortvalda. 
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Det var emellertid inte det som var det provokativa och väckte starka reaktioner i Norge. 

Protesterna gällde i första hand slutsatsen, att vägen bort från anstalterna och ensamheten 

skulle gå till vad Christie kallar ”naturliga enklaver”. Han uttrycker: 

”Vanliga människor inrättar sitt sociala liv på ett sådant sätt att de har sina egna omkring 

sig. Kanske borde ovanliga människor göra detsamma? Det får de inte lov till. Många av en 

typ av människor som alla har behov av hjälp, det är ju vad vi finner på institutionerna. Eller 

värre: det skulle bli ett ghetto” (Gustavsson, 1998, sid 13). 

Anders Hill (2001), fil.dr och lektor vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet, 

skriver om ett longitudinellt projekt som startade 1980.  Projektet har följt en grupp barn med 

utvecklingsstörning från förskoletiden till idag då de står på tröskeln till vuxenlivet. Projektet 

skulle belysa hur integrationssträvandena föll ut och vilka hinder som fanns på vägen. Han 

skriver att: 

”Studierna visar att integrationsambitionen under förskoleåren är en parentes i livet och att 

ju äldre de utvecklingsstörda ungdomarna blir, desto mer påtaglig är segregeringen, och 

desto mindre talas om integrering både som idé och mål” (Rabe & Hill, 2001, sid 86). 

Hill undrar varför vi fortfarande talar om integration och varför vi importerar ett engelskt 

begrepp - inclusion. Är inte integration som idé något självklart efter ett kvarts sekel? Frågar 

sig Hill (Rabe m. fl., 2001). 

 

Lärares uppfattning om integration 

Karl-Gustaf Stukát (2001), professor emeritus vid institutionen för pedagogik vid Göteborgs 

universitet, redogör bl.a. för studier av attityder och attitydpåverkan hos lärare och blivande 

lärare. Lärarkandidater försattes i situationer som gav dem tillfälle att leva sig in i vad ett 

fysiskt funktionshinder kan innebära: genom rollspel, simulering, problemlösning och 

diskussioner kring upplevelserna. En annan grupp lärarstuderande fick lyssna på 

föreläsningar. Föreläsningarna tog upp definitioner, terminologi, klassificering, frekvens, 

orsaker, kännetecken, diagnos- och behandlingsmetoder samt trender på det aktuella 

handikappområdet. 

Båda dessa uppläggningar hade positiv attitydinverkan, mest uttalad när de studerandes egen 

aktivitet och inlevelse stimulerades. 

Många lärare uppger sig känna osäkerhet eller ängslan inför att ta emot en elev med 

funktionshinder i sin klass. Det är rimligt att anta, menar Stukát, att en sådan ängslan beror på 

bristande erfarenhet av att undervisa dessa elever. I en jämförelse mellan klasslärare som 

tidigare undervisat elever med rörelsehinder och klasslärare som inte hade sådan erfarenhet 
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kunde påtagliga skillnader iakttas. De lärare som hade erfarenhet av att undervisa elever med 

rörelsehinder uttryckte färre och delvis andra problem. 

En rimlig slutsats, skriver Stukát, är att enstaka korta program har begränsat värde och menar 

för att nå djupare effekter krävs konsekventa och uthålliga insatser på bred front. Han menar 

att grundläggande värderingar måste bearbetas och hänsyn tas till den psykologiska dynamik 

som aktualiseras när invanda föreställningar ska brytas och ersättas av nya synsätt.  

Stukát redogör för ett Unesco-uppdrag där Bowman (1986) studerade fjorton länders lärare 

och deras inställning till att integrera elever med olika slag av funktionshinder i vanlig klass. 

Ett urval av 100 lärare från varje land besvarade ett frågeformulär som tog upp hur praktiskt 

görligt det var att integrera elever med funktionshinder. 

Mellan 67 och 90 procent av lärarna uppgav att de hade elever med funktionshinder i sin 

klass. 

Resultatet nedan (medianvärdet) visar hur stor andel av lärarna som ansåg att förutsättning för 

integration förelåg för olika elevkategorier: 

 

Hälsoproblem  76 % 

Fysiska funktionshinder  63 % 

Speciella inlärningssvårigheter 54 % 

Talsvårigheter  50 % 

Svår beteendestörning  38 % 

Måttlig utvecklingsstörning 31 % 

Blindhet   23 % 

Dövhet   22 % 

Flerhandikapp    7 % 

Grav utvecklingsstörning    2 % 

 

Stukát redogör även för en stor enkätstudie gjord av Haskell & Sparrow (1989) där man 

studerat svenska lärares synpunkter på praktiska integreringsmöjligheter. Vid undersökningen 

sändes frågeformulär ut till 1.630 klass-, ämnes- och speciallärare. 

Ett av påståendena i formuläret löd: 

”Med tanke på det stöd jag vet för närvarande finns tillgängligt, skulle jag kunna tänka mig att 

placera en elev med följande svårigheter och handikapp i vanlig klass.” 

Läraren uppmanades att kryssa för ett av fem alternativa ställningstaganden, ”Stämmer helt”, 

”Stämmer någorlunda”, ”Osäker”, Stämmer inget vidare”, Stämmer inte alls”. 
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Jag nämner några grupper av de tio som ingick i undersökningen. 

   Stämmer  Stämmer    Osäker   Stämmer      Stämmer  

   helt           någorlunda              inget vidare  inte alls 

Rörelsehinder, behöver t.ex. rullstol 

-Om skolan är handikappanpassad :         70,1 %      18,8 %        5,7 %       3,3 %        2,2 % 

-Om skolan ej är handikappanpassad :       7,9 %      15,0 %      26,6 %      17,2 %      33,3% 

Behöver speciella hjälpmedel för 

att följa undervisningen :                          44,2 %     30,0 %      18,0 %        4,3 %       3,5 % 

Är socialt mycket störande :                       2,6 %       8,9 %      22,4 %       30,2 %     36,0 % 

Kan koncentrera sig bara korta stunder:     5,1 %     17,1 %       26,9 %      31,8 %     19,1% 

Resultaten av undersökningen visar att i jämförelse med andra grupper med funktionshinder 

är integrering av elever med rörelsehinder mindre problematisk än för andra grupper om 

skolan är handikappanpassad (Rabe m.fl., 2001). 

 

Pedagogiskt dilemma 

Peder Haug (1998), fil. dr. och professor i pedagogik vid högskolan i Volda, Norge, diskuterar 

i sin bok om specialundervisning ett brett läroplansperspektiv med begreppet social rättvisa 

som ram. Inom denna ram diskuterar Haug några av de centrala dragen i svensk debatt om 

specialundervisning. Han påvisar två förhållanden. Det ena är att det finns intentioner på en 

inkluderande skola i Sverige. Det bygger på de värden som följer av en demokratisk 

värdegrund. Det andra är att den praktiska och idémässiga utvecklingen ser ut att gå åt motsatt 

håll. Den praktiska verkligheten utgår från individuella behov- och nyttohänsyn och drar åt en 

segregerande skola i Sverige. 

Haug väljer att använda integrering som grundord både när det gäller segregering och när det 

gäller inkludering. Han menar att normaltolkningen av begreppet integrering är oerhört bred 

och öppen. Inom den finns det plats för den norska lösningen utan specialskolor eller 

särskolor, vid sidan av det svenska systemet med specialskolor och särskolor. 

Haugs utgångspunkt är den norska tolkningen av integrering i samband med 

specialundervisning. Där definieras integrering som att barn ska få bo hemma hos sina 

föräldrar eller målsmän, få gå till sin lokala skola och få sin undervisning där. Det leder till 

Haugs två begrepp: segregerande integrering och inkluderande integrering. Genom att 

använda begreppen segregerande respektive inkluderande integrering går det att precisera hur 
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situationen ser ut i praktiken och man får fram nyanser som inte framträder när man använder 

det normala begreppet integrering, menar han (Haug, 1998). 

 

Segregerande integrering är specialundervisningens ursprung. De organisatoriska alternativ 

som kan vara aktuella varierar från att barnet är med i klassen tillsammans med de andra 

barnen, får enskilda undervisningstimmar, får vara i mindre grupper utanför klassen, får vara i 

särskolan, får vara på särskild institution eller annat ställe. Det centrala är att man hittar den 

optimala miljön för den enskilda eleven. Till grund ligger en diagnostisering och barnets 

behov.  

”Tyngdpunkten i tankarna om utbildning ligger på en önskan om maximal ämnesinriktad 

inlärning och prestation. Skolan är primärt ett ställe där man lär sig. Tolkningen av 

begreppet behov av särskilt stöd är individorienterad. Svårigheter identifieras som individuell 

patologi hos barnet i form av medicinsk eller psykologisk skada eller bristfällig utveckling”  

(Haug, 1998, sid 23). 

Om barnet tas ur skolan eller klassen är målet ofta att barnet ska tillbaka dit. Målet är 

samhällsintegrering, att barnet ska delta i det vanliga samhällslivet som alla andra. 

 

Inkluderande integrering betyder att undervisningen ska ske inom ramen för den klass där 

barnet är inskriven som elev. Argumentet är uppfattningen om social rättvisa och deltagande 

utifrån kollektiva demokratiska värden. Man bedömer att det mest rättvisa för eleven och 

samhället är att alla, oberoende av förutsättningar, deltar i samma samhällsgemenskap och får 

gemensam undervisning. Stor vikt läggs vid social träning och på att utveckla gemenskapen. 

Man accepterar att det finns skillnader mellan barnen och det ska hanteras genom individuellt 

tillrättalagd undervisning för alla barn, i samma skola och i samma klassrum. 

”Detta upphäver skillnaden mellan specialundervisning och undervisning, och därmed är 

skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik inte längre relevant. I princip ska alla 

lärare ha tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa alla barn. Lärarna ska ha en generell 

eller universell kompetens” (Haug, 1998, sid 24). 

Tanken är att behovet av segregerande åtgärder har skapats av att skolan inte är konstruerad 

för att alla ska kunna fungera där. Utmaningen är att göra skolan i stånd att omfatta alla barn – 

en skola för alla. 

Dessa två principer för hur specialundervisning ska organiseras representerar två olika synsätt 

på och grunder för undervisning av barn i behov av särskilt stöd. De ger också uttryck för två 

olika perspektiv på social rättvisa och på hur man ska lägga grunden för ett samhälle där alla 
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ska ha sin självskrivna plats, ett rättvist samhälle. Dessa riktningar förekommer med 

varierande tyngdpunkt som komplexa motsättningar i samma läroplan (Haug, 1998). 
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Asperger syndrom 
Historik 

Asperger syndrom har bara funnits ungefär 25 år som självständig diagnos. 1981 publicerade 

psykiatern Lorna Wing en artikel och myntade begreppet Asperger syndrom (Gillberg, 1997). 

Inom den övergripande gruppen autismspektrumstörningar ingår 

• Infantil Autism (Kanners syndrom) 

• Asperger syndrom 

• andra autismliknande tillstånd 

• autismspektrumstörning utan närmare specifikation (UNS) 

(som också går under benämningen autistiska drag) enligt Gillberg. 

 

Autism är ett handikapp som omges av myter. Få handikapp har varit så mytomspunna som 

autism. Man tror att många framstående personer i historien haft Asperger syndrom, t.ex. 

Albert Einstein, Wassilij Kandinskij, Erik Satie, Anton Bruckner och Béla Bartók, 

men det är inget som går att bevisa (Gillberg, 1997). 

På 1970-talet fanns det fortfarande många yrkesverksamma inom området som trodde att 

autism berodde på hur föräldrarna uppfostrade sina barn. Särskilt mödrarna fick skulden för 

att de inte samspelat med sitt spädbarn i den utsträckning som ett litet barn behövde. Rester av 

det tänkandet dröjer sig tyvärr fortfarande kvar hos ett fåtal fackmän, till stor sorg för 

föräldrarna som möts av dessa attityder. Det fanns inga vetenskapliga belägg för det synsättet 

och så snart man började studera autismens orsaker mer metodiskt visade sig sådana teorier 

felaktiga (Wing, 1996). 

Hans Asperger var barnläkare i Wien och han var intresserad av barn med avvikande 

utveckling. Han förespråkade ”Heilpädagogik” som på svenska skulle betyda ungefär 

”läkepedagogik”. På sin klinik behandlade han framför allt unga pojkar med sociala 

svårigheter och udda beteenden med pedagogisk behandling.1944 publicerade Hans Asperger 

en artikel, ett arbete om ”autistisk personlighetsstörning” (Gillberg, 1997). 

Han beskrev en grupp barn och ungdomar med annorlunda beteendemönster. De drag han 

valde ut som viktiga var naivitet, opassande sociala närmanden, mycket begränsade intressen 

(t.ex. för tågtidtabeller), god grammatik och vokabulär men monotont tal (mera monolog än 

samtal), dålig motorisk koordinationsförmåga, funktionsförmåga från medel till över normal, 

specifika inlärningssvårigheter på ett eller två områden och en tydlig brist på sunt förnuft. Han 
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hade också lagt märke till att föräldrarna inte iakttog något ovanligt hos sitt barn förrän efter 

tre år eller när barnet började skolan (Wing, 1996). 

Ungefär samtidigt i USA, 1943, kom den amerikanske barnpsykiatern Leo Kanner ut med en 

artikel om ”autistiska störningar i den känslomässiga kontakten”. Leo Kanner beskrev ett 

tillstånd hos barn av tidigt debuterande extrema svårigheter i fråga om ömsesidig social 

interaktion som han kom att kalla för ”tidig infantil autism”. Kanner skrev, till skillnad från 

Asperger, på engelska och hans artikel fick en enorm spridning. 

Det tillstånd som Kanner beskrev var i många avseenden likt Aspergers. Den stora skillnaden 

visade sig vara att Kanner beskrev barn som i allmänhet hade låg begåvning, medan 

Aspergers patienter oftast hade normal- eller hög begåvning. Båda tillstånden karaktäriseras 

även av öar av extraordinär begåvning. Infantil autism benämns också som Kanner syndrom. 

Asperger skrev många artiklar i ämnet och jämförde även sina fall med de fall som Kanner 

beskrivit. Han såg likheterna men betonade att det rörde sig om två olika tillstånd. 

Det sägs att Asperger hade en särskild känsla för barn med autistiska drag därför att han själv 

hade många av de personlighetsdragen, kanske alla, som anses typiska för personer med 

autistisk personlighetsstörning (Gillberg, 1997). 

Aspergers arbeten hade svårt att få spridning under efterkrigstiden eftersom de var skrivna på 

tyska. Hans arbeten lästes i centraleuropa men spreds inte till t.ex. USA och England. 

Ett år efter Aspergers död, 1981, publicerade Lorna Wing en artikel på engelska som kom att 

få stor spridning över hela världen. I USA fick Asperger syndrom inte självständig diagnos 

förrän 1994 (Gillberg, 1997).  

 

Definition av Asperger syndrom 

Det finns idag fyra definitioner av Asperger syndrom som används i den vetenskapliga 

litteraturen. 

Hans Asperger själv ställde inte upp några kriterier för sjukdomen, men han beskrev och 

definierade Asperger syndrom. 

Lorna Wing listade upp vanliga symtom för Asperger syndrom, men publicerade inte heller 

några kriterier. 

De fyra definitioner som används idag är diagnoskriterier enligt Gillberg & Gillberg, enligt 

Szatmari, enligt ICD-10 och enligt DSM-IV. 

 

!988 Gillberg&Gillberg - För diagnos krävs 9 symptom av 20 möjliga. (bilaga 1) 

1989 Peter Szatmari - För diagnos krävs 6 symptom av 22 möjliga. (bilaga 2) 
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1993 WHO, ICD-10 - För diagnos krävs 3 symptom av 8 möjliga. (bilaga 3) 

1994 Amerika DSM-IV - För diagnos krävs 3 symptom av 8 möjliga. (bilaga 4) 

 

ICD står för International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 

och publiceras av Världshälsoorganisationen och Amerikanska Psykiatriföreningen publicerar 

DSM som står för Diagnostic and Statistical Manual. 

De olika diagnoskriterierna betonar och lägger olika vikt vid olika symptom (Gillberg, 1997). 

Alla diagnostiseringssystem är överrens om att nedsättningen i social interaktion, 

kommunikation och fantasi samt det rigida, repetitiva mönstret av aktiviteter är viktiga 

diagnostiska karaktärsdrag (Wing, 1996). 

 Alla nämnda definitioner är accepterade, men det finns problem med samtliga. 

 

Förekomst 

Pojkar drabbas oftare än flickor. Hans Asperger sa från början att Asperger syndrom 

var det ultimata manliga beteendet. Först trodde Asperger att flickor aldrig drabbades av hans 

syndrom, men han ändrade sig senare. I den svenska undersökningen 

(Göteborgsundersökningen) av Asperger syndrom i den vanliga skolan fann man att det gick 

fyra pojkar på en flicka (Wing, 1996). 

Förekomsten har bara undersökts i ett fåtal studier, samtliga i de nordiska länderna. I 

Göteborgsstudien på 1990-talet visade det sig att 36 av 10.000, eller 0,36 % hade klassiskt 

Asperger syndrom. Fyra gånger så många pojkar som flickor hade Asperger syndrom i denna 

studie. En studie från Island på 1990-talet visade att siffran blev 0,35 %. 

Dessa siffror är osäkra och får ses som preliminära. Sammanfattningsvis kan man säga att 3-4 

barn på 1.000 födda utvecklar Asperger syndrom (Gillberg, 1997). 

 

 

Symptomutveckling 0-12 år 

Asperger syndrom är medfött eller uppstår under förlossning eller de första levnadsåren 

(Gillberg, 1997). 

Asperger syndrom är ett biologiskt funktionshinder som beror på en neurologisk avvikelse 

eller skada i hjärnan. I ungefär hälften av fallen kan man hitta ärftliga faktorer. Resterande 

hälft anses bero på medfödda eller tidiga skador på nervsystemet (Thimon, 1998). 
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Den tidiga utvecklingen kan likna den man ser hos barn med ADHD. ADHD står för 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det är vanligt med överlappning mellan ADHD och 

Asperger syndrom och kan därför vara svårt att diagnostisera små barn. 

Det är vanligt att man väntar med diagnostisering tills barnet börjat skolan då symtomen 

framstår tydligare. Det som framstår tydligare är att den ömsesidiga sociala interaktionen 

avviker från den normala utvecklingen. Det kan även vara så att diagnosen autism ställs om 

barnet har tydlig försening i alla kommunikativa avseenden (Gillberg, 1997). 

Lorna Wing beskriver en symptomtriad med en nedsättning i  

1.   social interaktion 

2.   kommunikation 

3.   fantasi och det repetetiva beteendet 

Triaden är  nödvändigt för diagnos. Det finns även andra särdrag som man ofta kan iaktta, 

enligt Wing. 

Det är efter Lorna Wings beskrivning av beteenden som är symptomatiska för barn med 

autismspektrumstörningar som denna symptomtriad har kommit att kallas för Wings triad 

(Gillberg, 1997). 

Nedsatt social interaktionsförmåga innebär svårigheter att rikta uppmärksamheten mot andra 

människor och samspela med dem (Wing, 1996). 

Duvner uttrycker skillnaden mellan autism och Asperger syndrom i sin bok: 

”Barnet med autism lever i sin egen värld, medan barnet med Asperger syndrom är i den här 

världen men på egna villkor” (Duvner, 1994 sid 102). 

Under första levnadsåret kan det vara svårt att märka och förstå att någonting är fel. 

Under andra levnadsåret är det vanligare att föräldrar oroar sig och undrar om något är fel. 

Föräldrarna kan uppleva att barnets nyfikenhet på andra människor är nedsatt eller att barnet 

kan verka självförsjunket. En del barn börjar tala lite grann, huvudsakligen substantiv och 

vissa verb, medan andra är klart språkligt försenade. Ibland misstänks hörselnedsättningar. 

Enstaka barn kan tala rent och tydligt i långa meningar men talet liknar papegojprat (Gillberg, 

1997). 
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”De senaste ICD- och DSM- kriterierna för Asperger syndrom anger normal utveckling av tal 

och anpassningsförmåga före tre års ålder, men detta är oförenligt med diagnoser som enbart 

bygger på beteendemönster. Att specificera debutålder som nödvändigt kriterium för diagnos 

orsakar alla möjliga slags problem. Belägg för detta bygger uteslutande på föräldrars 

redogörelser av de tidiga åren, såvida inte barnen har undersökts och bedömts då de var 

mycket små” (Wing, 1996, sid 70). 

Under tredje till sjätte levnadsåret blir problemen synliga för en stor grupp barn med Asperger 

syndrom. Problem uppstår i umgänget med andra barn och oron hos föräldrarna ökar. Så även 

oron hos anhöriga och personal i förskolan. Barnet visar i allmänhet lite eller inget intresse för 

andra barn. Ibland tränger barnet sig på de andra barnen på ett okänsligt sätt, knuffar till dem 

eller är hårdhänt på något annat sätt. 

Föräldrarna kan vara oroliga över att deras barn saknar empati och att barnet inte har några 

kamrater. 

Ungefär vart tredje barn med syndromet talar fortfarande mycket lite vid tre års ålder. Inte 

sällan kommer den expressiva (uttrycksfulla) språkutvecklingen igång på ett nästan 

explosionsartat sätt, men det kommunikativa talet kan vara förvånansvärt torftigt och rösten 

ovanlig. Oberoende av det torftiga kommunikativa talet är det många barn med Asperger 

syndrom som tidigt visar stort intresse för bokstavs- och siffersymboler. 

Det är i åldrarna från ungefär sju till tolv år som symptomen är som mest uttalade eller 

karaktäristiska. I skolåldern blir alla symptomen uppenbara och otvetydiga. Därför är det 

alltså vanligt att barnet diagnostiseras först sedan de börjat skolan (Gillberg, 1997). 

 

Skolåldern 

Det finns hos barn och ungdomar med Asperger syndrom en ökad risk för skolproblem. 

Många barn klarar skolgången utan större svårigheter. Åtminstone om skolan har tillrättalagt 

miljön och anpassat miljön efter behovet hos barnet och har hög tolerans för excentriker. 

En del har specifika inlärningsproblem, särskilt inom det motoriska området. 

Perceptionssvårigheter (sinnesintryck) är mycket vanligt. Barnet har avvikande reaktioner när 

det gäller ljud, lukt och smak. Avvikande varseblivning är regel, men nämns inte som ett 

kriterium i någon manual (Gillberg, 1997). 

Kenneth Hall, som är 10 år gammal och har diagnosen Asperger syndrom, beskriver i sin bok 

Asperger syndrom universum och allt annat (2001) om hur han personligen varseblir 

omvärlden med sina sinnen. Han beskriver bl.a. sina känselintryck. Han tycker mycket om sin 
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sovsäck för att den känns så skön mot huden. Den bästa känslan, enligt honom, är hans katt 

Sandys päls. 

När det gäller ljudintryck så beskriver han att han hatar ljudet från dammsugaren och mixern 

och när det är mycket pladder. När dammsugaren är igång får han panik och går undan helt 

och han beskriver att oljudet av pladdret av många människor som samlas gör honom 

upprörd. Han skriver vidare att om han är upprörd över något hjälper det om han får vara 

ensam. Kenneth beskriver från sitt perspektiv: 

”Ibland kryper jag ihop som en liten igelkott i min sovsäck. Det bästa jag vet på helgen eller 

på lediga dagar, är att få vara i pyjamas i min sovsäck hela dagen. Det tycker jag om. Det 

som jag tycker bäst om är att min sovsäck är jätteskön och mjuk. När jag är i den är jag 

nöjd” (Hall, 2001, sid 39). 

Den sociala interaktionsproblematiken har sin grund i barnets extrema egocentricitet. Det vill 

säga att barnet har en oförmåga att gå utanför sig själv och se saker från en annan människas 

vy. Svårigheten att ta ett annat perspektiv gör att barnet inte kan ha empati med andra barn, 

det förmår inte att känna och förstå den andres känslor. Barnet förstår inte sociala regler på ett 

känslomässigt plan. De måste läras in på ett förståndsmässigt sätt. Varje situation är ny och 

måste läras in. Barn med Asperger syndrom kan inte överföra en social situation till en annan 

situation, de kan inte som andra barn lära sig av andras beteende och härma. Egocentriciteten 

gör det omöjligt att, i verklig mening, få kamrater. 

En del kan vara med andra barn men inte på ett ömsesidigt sätt. Dessa barn har svårt att 

accepteras av jämnåriga som ställer höga krav på social ackommodation i lek och samspel. De 

har lättare att vara med yngre barn som då ser upp till dem och kanske fascineras av deras 

specialintressen. Det är förstås lättare att vara tillsammans med vuxna, som ofta automatiskt 

anpassar sig till barnet (omgivningen anpassar sig).  

Barn med Asperger syndrom kan ha svårt att gå med på de krav som ställs i skolan. Att då 

börja förklara för barnet är en misslyckad strategi. De behöver enkla och klara budskap som 

”Du får inte göra så”. Barnet kan inte förstå det ”sociala pratet” som vi normalt uppfostrar 

våra barn med. Givetvis behövs förklaringar ibland, men det ska vara på en mycket basal nivå 

(Gillberg, 1997). 

 

Specialintressen  är i allmänhet påtagliga. Intressena är ofta utantillbetonade, såsom att rabbla 

alfabetet, siffror eller tabeller. Specialintresseområden kan vara historia ,geografi, datorer, 

matematik, meteorologi, arkeologi, primtal, världskrig, insekter, tidtabeller m.m. Det kan vara 

fascinerande att lyssna på barnets kunskaper, åtminstone ett tag, men till slut blir det tröttsamt. 
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Barnet kan framstå som en begåvad och genialisk person och få beundran, men ofta kan 

barnet uppfattas som ”knäppt” av omgivningen. Specialintresset är ofta isolerat och sprids inte 

till närliggande områden, dvs. barnet kan inte föra över kunskap och slutsatser från ett område 

till ett annat. Personen går så in för intresset att det blir irriterande eller rent av plågsamt för 

andra (Gillberg, 1997). 

 

Rutinbundenhet, ritualer, tvångstankar- och handlingar av olika slag är regel vid Asperger 

syndrom. De framträder ofta i skolåldern. Ritualernas styrka kan variera, men ofta vill barnet 

t. ex. komma först, eller saker ska göras i en speciell ordning. Det kan vara i samband med 

måltider, sänggående eller andra rutinsituationer (Gillberg, 1997). 

 

Språk- och talproblem är regel vid Asperger syndrom och ingår i kärnproblematiken, menar 

Christoffer Gillberg. Trots att DSM-IV och ICD-10 hävdar annorlunda. Förståelseproblem är 

vanliga och barnet kan inte förstå synonymer eller metaforiskt språk. Barnet missförstår 

uttryck som ”vi hoppar över bokläsningen idag” och kan inte föreställa sig betydelsen, utan 

ser det som att man bokstavligt ska hoppa över böckerna (Gillberg, 1997). 

En del barn har ”fördröjt ekotal”, de upprepar ord och meningar de hört tidigare. Eftersom 

barnet upprepar exakt de ord som sagts blir följden att meningen blir fel när den uttrycks. När 

den vuxne frågat ”Vill du ha potatis?” säger barnet: ” Vill du ha potatis?” med samma 

intonation som den vuxne (Wing, 1996). 

Många barn med Asperger syndrom talar tyst i det ”fria talet” men överartikulerar och ökar 

röststyrkan när de ägnar sig åt standardfraser. I samtal är det svårt för barnet att inordna sig 

och förstå en turordning om det är fler än två personer. Många med Asperger syndrom talar 

lillgammalt eller formellt, som om de läste en text innantill i en bok. 

Ett annat problem kan vara att konversationspartnern missförstått något och frågar om, då kan 

inte barnet modifiera sig utan upprepar gång på gång samma mening (Gillberg, 1997). 

 

Icke-språkliga kommunikationsproblem är påtagliga i samtliga fall. Det kan vara fattig 

ansiktsmimik, stereotypa miner och gester, överträdelser av den andres personliga 

psykologiska sfär, tittar stadigt på samtalspartnerns mun i stället för på ögonen, har ibland en 

stel och fixerad blick eller kan gå iväg mitt i ett samtal.  

Barnen kan inte ”läsa mellan raderna” i kommunikation med andra. De kan inte avläsa en gest 

eller kroppsrörelse som motsäger det verbala språket (Gillberg, 1997). 
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Motoriken är speciell vid Asperger syndrom. Det är inte säkert att den avviker, men den är 

ofta speciell och lite egendomlig. Den kan vara med avsaknad av medrörelser eller vara lufsig 

och rytmiskt vaggande eller stel som en tennsoldats. Finmotoriken kan ibland var 

förvånansvärt skicklig, särskilt vid barnets intresesseområden, men grovmotoriken är svår för 

de flesta. Om barnet har stereotypier (upprepade ljud eller rörelser) så provoceras de fram vid 

glädje eller vid spänd väntan, när barnet är upphetsat eller oroligt. 

Symptombilderna som beskrivits är karaktäristiska för pojkar i 7-12 års åldern. 

Symptombilden hos yngre barn är mer ospecifik (Gillberg, 1997). 

 

Tonåren 

I tonåren är det många som har sekundära svårigheter. Det kan göra det svårt att upptäcka den 

bakomliggande Aspergerproblematiken. 

Det kan vara svårigheter i den dagliga livsföringen, såsom personlig hygien, materialvård, 

skolgång, mathållning och sömn. Det har sin grund i att tonåringen med Asperger syndrom 

har, de nämnda, problemen med konstiga eller ovanliga perceptioner av vatten, lukt och så 

vidare. 

Depressiva tillstånd är vanligt förekommande, liksom identitetsproblem av olika slag. 

Missbruk och antisociala handlingar förekommer också i en del fall. 

Det är ofta stora problem med skolgången. Tonåringen med Asperger syndrom tycks ibland 

inte inse betydelsen av att göra bra resultat, utan tycker att det är lärarens fel som inte lyckas 

entusiasmera eleverna. 

I vissa fall finns problem med att högstadie- och gymnasieutbildningen innefattar 

grupparbeten. För många är det omöjligt att arbeta i grupp. 

Ibland är det största problemet att tonåringen med Asperger syndrom är mobbad och utesluten 

ur gruppgemenskapen. Med sitt ofta avvikande beteende är det märkligt att de inte oftare är 

svårt mobbade. Kanske har det att göra med att de inte gärna deltar i den sociala interaktionen 

och att det därför inte finns någon gemenskap att utesluta dem ur (Gillberg, 1997). 

Många tonåringar med Asperger syndrom finner skolarbetet i gymnasiet allt svårare. De har 

hållit jämna steg med klassen, åtminstone skenbart, på de lägre stadierna p.g.a. sitt goda 

utantillminne. När utbildningen kräver adekvat förståelse, och förmåga att koppla samman 

och dra egna slutsatser, klarar inte tonåringen med Asperger syndrom av det. Vissa elever 

upplever mycket stor stress (Wing, 1996). 
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Starka sidor 

Många med Asperger syndrom har hög eller mycket hög begåvning. Specialkunskaper är 

mycket vanliga, ”Tiotusenkronorspsyket” är inte så sällan ett ”Aspergerpsyke” enligt 

Christoffer Gillberg. Ibland är intresset så starkt att det ger exceptionella arbetsprestationer 

som kan utföras på kort tid och där koncentrationen blir extremt fokuserad. Man talar om 

”Savantförmåga”, specialkunskaper på en mycket hög nivå. En del har hög energi och 

uppfattas som arbetsnarkomaner. 

 Utantillminnet är extremt gott, särskilt synintryck. Den mekaniska läsförmågan likaså. En del 

har fotografiskt minne. Uthålligheten kan vara ovanligt bra. Stor noggrannhet på vissa 

områden. De förefaller se betydligt yngre ut än den faktiska åldern och eventuellt åldras de 

fysiskt långsammare än andra. Barn med Asperger syndrom har ofta ett vänligt, lite 

drömmande uttryck i ansiktet som väcker välvilja hos andra människor. 

Den intellektuella begåvningen är Aspergermänniskors största tillgång i livet och måste 

absolut tas tillvara (Gillberg, 1997). 

 

Diagnos och utredning 

Trots att autism har blivit mycket mera känt finns det fortfarande svårigheter när det gäller att 

ställa diagnos. Gränsen är därför flytande mellan olika neuropsykiatriska tillstånd och ofta har 

barnet en annan diagnos då diagnosen för Asperger syndrom sätts. Det kan ligga nära tillstånd 

med tvångshandlingar och tvångstankar och mot Tourettes syndrom. Det är vanligt med 

överlappning av handikapp. Ett barn kan ha Asperger syndrom som den utmärkande 

svårigheten, men även ha vissa symptom som ingår i ADHD diagnosen (Duvner, 1994). 

”De flesta av barnen ser fysiskt normala ut. Små medfödda avvikelser, som är vanliga hos 

barnen, påverkar inte deras utseende. De ser ofta mycket bra ut, inte minst på grund av det 

mystiskt drömmande ansiktsuttrycket. Ännu finns inga helt säkra tester för att ställa 

diagnosen autism och heller inga som kan skilja mellan undergrupper inom det autistika 

spektret” (Wing, 1996 sid 29). 

Beroende på typ av funktionsstörning och på förutsättningar i olika kommuner och landsting 

så utreds barnen på olika kliniker. Eftersom så många barn har symptom ur skilda 

diagnosgrupper är det värdefullt att barnneuropsykiatriska team bildas med de yrkesgrupper 

som behövs för att utreda och ge behandling vid olika neuropsykiatriska störningarna. De 

behövs även för att samla, utveckla och sprida kunskap inom området (Duvner, 1994). 

”Flera faktorer talar för att barnavårdscentral, förskola och skola behöver utveckla egen 

kompetens att fånga upp, göra viss utredning och ta ansvar för åtgärderna för barn med 
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neuropsykiatriska störningar. De är så många att specialistklinikerna inte har möjlighet att 

hjälpa alla. 5-7% av alla förskole- och lågstadieelever har MBD/DAMP, 5-8% av skolbarnen 

har uttalad dyslexi och 1% någon grad av autistisk störning. Delvis sammanfaller dessa 

grupper” (Duvner, 1994 sid. 130). 

Tidigare sa man MBD/DAMP för det som numera betecknas ADHD. 

MBD står för Minimal Brain Dysfunction, DAMP står för Deficits in Attention, Motor 

control and Perception och ADHD står för Attention Deficit – Hyperactive Disorder. 

Kanske har så många som hälften av alla som uppfyller diagnoskriterierna för Asperger 

syndrom inte några allvarliga problem med psykosocial anpassning. Det kan vara så att 

varken de själva eller deras anhöriga söker hjälp av läkare eller psykolog. Bland dessa finns 

stora problem som de själva eller deras föräldrar inte inser eller vill erkänna. De vill inte ha 

diagnos. 

Vissa fäder, och någon gång mödrar, som själva har Asperger syndrom eller autistiska drag 

kan tycka att lärare, psykolog eller skolläkare överdriver. I allmänhet kan man övertyga 

familjen om betydelsen av diagnos för att få hjälp och stöd. Andra gånger får man följa 

familjens övertygelse och inse att en diagnos inte är nödvändig (Gillberg, 1997). 

 

Eleven i skolan 

Vetskapen om de svårigheter som ett barn med Asperger syndrom har leder till en speciell 

pedagogik. 

Fyra kognitiva (tänkande) funktioner tycks vara drabbade vid Asperger syndrom. De 

funktionsområden som nästan genomgående tycks vara drabbade är: 

1. Mentalisering  

2. Exekutiva funktioner 

3. Central koherens 

4. Automatisering 

1. Mentalisering 

Förmågan att föreställa sig andra människors tankar och känslor, snabbt, intuitivt och på ett i 

sociala sammanhang lämpligt sätt, är kraftigt nedsatt vid Asperger syndrom. Framförallt tidigt 

i livet. Bristande mentalisering leder till bristande empati. Det finns olika grader av 

mentaliseringsförmåga. 

2. Executiva funktioner 

Förmågan att planera för ett mål, upprätthålla en strategi för att nå detta mål och därmed 

uppskjuta behovet av omedelbar behovstillfredsställelse är centrala komponenter. 
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Förmågan att uppfatta en sekvens (i vilken ordning saker och ting inträffar), samband mellan 

orsak och verkan och känsla för tid är nedsatt. En del inkluderar även arbetsminnet i dessa 

funktioner. 

3 Central koherens 

Förmågan att se förbi detaljerna och se en helhet i vilken detaljerna ingår, är nersatt. Personer 

med Asperger syndrom blir lätt fixerade vid detaljer och klarar inte av att föra samman dem 

till en helhet. ”De ser inte skogen för alla träd”. 

4.Automatisering 

Karaktäristiskt vid normal inlärning är att kunskaperna eller förmågan mer eller mindre 

automatiseras. Denna funktion är starkt nedsatt vid Asperger syndrom. Detta är något som 

märks i många vardagsaktiviteter (Gillberg1997). 

Många barn har svårt att generalisera, det vill säga att överföra en förvärvad kunskap från en 

situation till en annan. Det gör att barn med Asperger syndrom inte kan lagra i minnet tidigare 

erfarenheter till att lösa likartade uppgifter. Förmågan att förstå generaliseringar, som t.ex. att 

om 2 äpplen + 2 äpplen = 4 äpplen, så är troligen 2 päron + 2 päron = 4 päron, har inte barn 

med Asperger syndrom (Thimon, 1998). 

 

Den pedagogik man använder i arbetet med barn med Asperger är Tydliggörande pedagogik. 

Thimon skriver om ett arbetssätt som passar bra, det är det så kallade TEACCH-programmet 

(Treatment and Education of Autistisc and related Communication handicapped Children). 

TEACCH-programmet kommer ursprungligen från North Carolina i USA. Programmet 

vänder sig till personer med olika former av autism och deras föräldrar. 

Några viktiga delar i TEACCH är: 

• Struktur, organisation, rutiner och system 

• Samarbete med föräldrarna 

• Individuella scheman för eleverna 

• Visuella (synen) instruktioner 

Det enskilda barnet ska alltid stå i fokus för undervisningen. Att göra barnet medvetet om det 

egna funktionshindret och vad det innebär, skapar förutsättningar för barnet att bli 

självständigt. 

Mycket är vunnet om man som lärare eller pedagog kan sätta sig in i vad barnet tycker är 

viktigt och använda den kunskapen i arbetet. Man kan lära in kunskap genom att gå via 

barnets specialintresse. 
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Abstrakt information kan vara svårt att tillägna sig och komma ihåg, därför bör 

undervisningen göras så konkret som möjligt. 

Ett sätt att hjälpa barnet att klara av olika svåra situationer är genom sociala sagor (sociala 

situationer med bildserier) och lära dem att det finns många vägar ut ur ett problem eller en 

situation. Det sker bäst genom förhandling där ingen är förlorare. Genom att förhandla och 

kompromissa når man ofta bra resultat i arbetet med eleverna. ”Om jag gör det här, så gör du 

det där” fungerar förvånansvärt bra. 

Vilken form av undervisning man väljer beror på individens förutsättningar. Enskild 

undervisning, klassundervisning, gruppundervisning eller en kombination. Det kan också 

variera från ämne till ämne (Thimon, 1998). 

Den fysiska miljön är oerhörd viktig och behöver ofta tillrättaläggas för att passa ett barn med 

Aspergers syndrom. Barn med Aspergers syndrom har perceptionssvårigheter, det betyder att 

de upplever intryck med sina sinnen annorlunda. Syn, hörsel, smak, känsel och lukt 

upplevelser kan var ovanligt starka eller svaga för dessa barn.  

Vid planering av klassrummet bör man tänka på att distraherande ljud- och synintryck tas 

bort. Annars får barnet svårt att fokusera, blir okoncentrerad och får svårt att följa med i 

undervisningen. 

Barnet behöver tydliga gränser i form av skiljeväggar som kan minimera störande intryck. En 

del kan behöva ett rum i rummet som man kan åstadkomma med flera flyttbara skärmar. 

En del barn behöver även gå undan till ett ”bredvid-rum” och vara i avskildhet, där kan de få 

en chans att vila sig. Ett avbrott då och då gör att de klarar en liten stund till. När man 

planerar en sådan oas kan man verkligen ta hänsyn till barnets behov. En elev kanske behöver 

en vit, helt tom vägg att titta in i. Någon vill ha sitt schema framför sig för att kontrollera 

dagens planering. 

Barnets arbetsplats bör vara vid en vägg och inte mitt i rummet och inte nära distraherande 

dörrar, speglar eller fönster. Idealet för många elever är att vara placerade framför en tom 

vägg. 

Man bör även tänka på att arbetsmaterial placeras i närheten och är lätt åtkomligt. 

Både yngre och äldre elever med Asperger syndrom har nytta av övergångsområden. Platser 

där dagsschemat finns och där de kan se vad nästa aktivitet eller lektion ska innehålla. Det är 

ett konkret sätt att introducera alla de förändringar som inträffar under en dag. 

När man är konsekvent i dagsplaneringen och samtidigt markerar specifika aktiviteter till 

speciella områden (enskilt arbete, grupparbeten, dataövningar, läshörna m.m.) i klassrummet 

kan barnet så småningom lära sig vad de olika delarna i rummet används till. 
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Tydliga instruktioner, gärna med kompletterande bilder, på hyllor, skåp och lådor kan vara till 

stor hjälp. 

Genom att märka alla dörrar i skolan hjälper man eleverna att orientera sig, kan kompletteras 

med en bild eller symbol (Thimon, 1998). 

Individuella scheman. Barn med Asperger syndrom behöver hjälp med att planera och 

organisera studierna. De behöver också veta vad de ska göra vid ”ledig tid”. Det krävs av 

läraren att denne ska göra ett individuellt schema för eleven. Det ska vara en noggrann daglig 

planering så att eleven vet vad som förväntas av honom eller henne i varje specifik situation. 

Elever med Asperger syndrom behöver i förväg veta: 

• när de ska göra något 

• vad de ska göra 

• med vem 

• hur länge 

• vad de ska göra sedan. 

Skapa ett belöningssystem, avsluta alltid med en rolig uppgift som belöning. 

Stressmoment, överraskningar, förändringar och svåra val kan göra dessa elever oroliga. 

Ett krav är att schemat är tydligt och att eleven förstår vad som avses. 

Planeringen måste göras noggrant. Läraren bör också gå igenom schemat verbalt med eleven 

varje dag. Barn med Asperger syndrom behöver den visuella bilden av momenten tillsammans 

med texten. En lång stund kan få ett långt stort utrymme på schemat och en kort stund får ett 

litet utrymme. Det är viktigt att lägga in pauser i schemat så att barnet inte tröttnar och tar 

egna pauser. Man kan även förstärka schemat med färger (Thimon, 1998). 

Arbetslaget är ett viktigt stöd för den enskilde läraren/assistenten. Barnet har ibland assistent 

eftersom nya färdigheter kan behövas läras in enskilt tillsammans med en person. Ett kunnigt 

arbetslag innebär många fördelar. Arbetslaget blir en del av pedagogiken och ett gemensamt 

synsätt hjälper barn med komplicerade inlärningsproblem. Arbetslaget måste ha kännedom 

om elevens specifika individuella särdrag och sätta sig in i vad det innebär att leva med 

Asperger syndrom (Thimon, 1998). 

Läromedel. För att kunna läsa och tillgodogöra sig merparten av dagens läroböcker förutsätts 

att eleverna kan generalisera, att de har förmågan att se sammanhang och att de kan ”läsa 

mellan raderna”. Eftersom detta är färdigheter som barn med Asperger syndrom saknar eller 

har nedsatt förmåga i, så måste läraren välja litteratur med stor noggrannhet till dessa elever. 
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Ofta behöver man kopiera och dela upp en sida så att det blir överkomligt för eleven (Thimon, 

1998). 

 

 

Problemprecisering: 
Vilka hinder och möjligheter kan grundskollärare se med integrering av elever med Asperger 

syndrom? 
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Metod 
 

Urval och bortfall 
Jag har valt erfarna lärare med erfarenheter av elever med Asperger syndrom därför att det 

svarar mot min frågeställning. Jag ville även att eleverna skulle vara diagnostiserade. Jag har 

valt en kvalitativ forskningsmetod för att det ger en djupgående information. 

Att eleven är diagnostiserad betyder att eleven genomgått en utredning på barnneuropsykiatrin 

eller liknande, av professionella yrkesgrupper. 

Tidsmässigt är kunskapen om elever med Asperger syndrom relativt ny. Mycket har hänt de 

senaste 20 åren men kunskapen är inte en allmän kunskap, ej heller i lärarkåren, fast en del 

lärare har stor egen erfarenhet. Därför såg jag det som en nödvändighet att eleverna hade en 

diagnos som är ställd av personer som är professionella på området. 

Från början var min tanke att inrikta mig på yngre elever på låg- och mellanstadiet. Det visade 

sig svårt av olika skäl. Ett av skälen var svårigheter för mig att hitta yngre barn som hade en 

diagnos, så jag hamnade lite högre upp, på mellan- och högstadiet. När jag hörde mig för hos 

olika klasslärare på lågstadiet så visade det sig att vissa av lärarna själva uppfattat att de haft 

en elev som visat sig stämma in på kriterierna för funktionshindret. Men att eleven ej haft 

någon diagnos, och mitt kriterium var att eleven skulle vara diagnostiserad. En klasslärare 

som jag tillfrågade på mellanstadiet, hade tagit emot en elev med diagnosen Asperger 

syndrom i sin klass, men eleven hade så stora svårigheter att han flyttades till en liten 

undervisningsgrupp nästan direkt. Därmed hade hon så kort erfarenhet så det var inte något att 

bygga en intervju på, enligt både henne själv och mig. Det är ett bortfall i materialet. 

Genom kontakter med lärare på den här skolan så fick jag veta om en klasslärare som 

troligtvis hade haft en eller kanske flera elever med diagnosen Asperger syndrom. Jag tog 

kontakt med honom (lärare C) och det visade sig stämma, så vi bokade tid för en intervju.  

Läraren påtalade att eleven ej haft diagnos då han gick i klassen, men att han fått diagnos 

senare. Läraren menade att det var mer ovanligt eller okänt, med detta funktionshinder för 15 

år sedan, då eleven gått hos honom. Läraren är nu i pensionsåldern och han har mestadels 

undervisat som klasslärare sedan han utbildade sig till folkskollärare. Han undervisade vid 

den här tiden i ett litet samhälle i mellansverige. 

Genom en annan personlig kontakt hade jag fått veta om en lärare som arbetar i liten 

undervisningsgrupp med sju elever som alla hade diagnosen Asperger syndrom. Jag tog 

kontakt med henne (lärare A). Läraren är i medelåldern och har undervisat sedan hon blev 
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färdig med sin lärarutbildning i början på 90- talet, hon är 1-7 lärare med inriktning matte/no. 

Hon undervisar i en mellansvensk stad. 

Det var genom henne som jag sedan fick kontakt med min tredje respondent (lärare B), som 

jag ringde. Läraren är i medelåldern och har arbetat som förskollärare sedan 1975 och sedan 

vidareutbildat sig till 1-7 lärare. Hon undervisar i en mellansvensk stad. Lärare A och lärare B 

arbetar i samma klass. 

 

Datainsamlingsmetoder 
Syftet med mitt examensarbete har varit att undersöka några lärares uppfattningar om 

integrering av barn med Asperger syndrom och jämföra dem med styrdokumenten. I min 

undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer 

som datainsamlingsinstrument. Enligt Johansson & Svedner (2001) ger intervjuer en 

djupgående men smal information. Det är fördjupade intervjuer som uppfyller syftet med mitt 

examensarbete. Jag ville ta del av erfarna lärares synpunkter, upplevelser och känslor när det 

gäller elever med diagnosen Asperger syndrom och hur dessa lärare, med sin erfarenhet, ser 

på integrering.  

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

och innehållsrika svar (Trost, 2005). Jag har utgått från enkla och öppna frågeställningar och 

varit noga med att inte göra påståenden vid framtagandet av frågorna, utan att verkligen fråga 

respondenten. Mitt syfte har varit att inte styra den intervjuade. Enligt Trost (2005) bör man 

undvika ”varför” frågor, för att de kan upplevas som ifrågasättande av en åsikt. Ett bättre sätt 

är att använda ”hur” och ”vad” frågor. Jag har haft som utgångspunkt att använda hur och vad 

frågor som ger öppna svar. ”Varför” har funnits med som en frågeställning hos mig vid 

utarbetandet av frågorna 

I de mest strukturerade intervjuerna använder intervjuaren ett fastställt intervjuschema, där 

både ordningsföljd för frågorna och deras formulering är bestämda (Winter, 1973). 

I mina intervjuer har jag haft fastställda frågor som varit lika för alla respondenter, men jag 

har inte följt ordningsföljden för frågorna utan tagit frågorna i den ordning som det passade i 

intervjun. Jag har tyckt att det varit viktigare att vara närvarande och lyssna uppmärksamt på 

vad respondenten har att säga och att tankemässigt följa den intervjuade så att jag kunnat 

ställa relevanta följdfrågor, för att fördjupa eller förtydliga svaren. I detta sammanhang 

framhåller Trost (2005) att bandspelaren ger intervjuaren frihet att lyssna till tonfall och 

ordval upprepade gånger efteråt, och det är en fördel är att kunna skriva ut intervjun för att 
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läsa ordagrant vad som sagts. Han betonar vikten av att man kan koncentrera sig bättre på 

intervjun och respondenten under intervjun. 

 

 

Procedur 
Innan intervjun kontaktade jag respondenten på telefon och vi kom överens om tid och plats  

för intervjun som passade oss båda. Jag utgick från fasta frågor (bilaga 5) som jag 

sammanställde innan intervjun. De intervjuade fick inte ta del av frågorna innan, men jag 

berättade på telefon vad intervjun handlade om, syftet med mitt examensarbete, ungefär hur 

lång tid intervjun skulle ta, ca: 30 minuter och vad respondenten skulle fundera kring, alltså 

vilka frågeområden jag skulle ta upp. 

Jag berättade även att jag ville använda bandspelare. Att det bara var jag som skulle lyssna på 

banden, för att sedan kunna renskriva intervjuerna. Vidare att allt material skulle behandlas 

konfidentiellt och jag garanterade anonymitet, vilket innebär att det inte går att identifiera 

varken lärare eller elever i den färdiga rapporten. Jag berättade även att de utskrivna 

intervjuerna skulle jämföras mot varandra i förhållande till frågeställningarna och för att se 

samband och mönster. Jag lovade att skicka en rapport till var och en av respondenterna efter 

rapportens godkännande, vilket uppskattades av dem. 

Jag lånade en liten handbandspelare på min arbetsplats och var noga med att se att allt 

fungerade, jag köpte nya batterier och nya band för att eliminera misstag. Jag provintervjuade 

också för att se att allt fungerade. Det var mer positivt än förväntat att använda bandspelare. 

Det gick att ägna full uppmärksamhet åt intervjun och respondenten utan att hindras med att 

föra anteckningar. Jag kände mig lugn med tekniken eftersom jag varit så noggrann i 

förarbetet.  

Intervjuerna har skett vid olika tillfällen, men jag har medvetet försökt undvika sen 

eftermiddag eftersom det är svårt att orka koncentrera sig efter en hel arbetsdag. En av 

intervjuerna skedde på lovet, en på eftermiddagen efter en lärares planering och en intervju på 

lördag förmiddag, vilket var bra tillfällen både för mig och respondenterna. Vi har inte blivit 

störda under någon av intervjuerna, utan har kunnat ha hög koncentration under intervjun. Jag 

upplever inte att bandspelaren varit störande. Intervjuerna tog cirka 40 minuter att genomföra. 

 

Bearbetning  
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Den första inspelade intervjun skrevs ut i sin helhet. Den andra intervjun skrevs till hälften ut i 

sin helhet, så som Trost (2005) anser vara viktigt för att kunna läsa ordagrant vad som sägs. 

Det var ett långt och tidskrävande moment, särskilt eftersom mina intervjuer var omfattande 

djupintervjuer. 

Efter de första utskrifterna ansåg jag att det blev svårt att få en överblick av materialet p.g.a. 

mängden av data och gjorde i stället enligt den metod som Trost (2005) beskriver som ett 

bättre alternativ vid för stor datamängd. Även Winter (1973) beskriver den metoden. Jag 

skrev ordagrant ut allt som hade direkt med mina frågor att göra eller som belyste 

problemformuleringen eller problempreciseringen. Jag summerade de övriga delarna av 

intervjun i löpande text. Jag har tittat på likheter och skillnader i uppfattningar och för att 

sortera svaren har jag markerat i texten med olika färgpennor. Jag har valt att analysera svaren 

under varje fråga. De delar som jag tyckte var relevanta för min undersökning och som 

svarade på mitt syfte skrevs ner i resultaten. 
 

Validitet och reliabilitet 
Enligt Winter (1973) är validitet ett mått på om en fråga mäter det man avser att mäta. Jag 

anser att jag uppnått validitet eftersom jag har fått svar på mitt syfte, min problemformulering 

och problemprecisering. Vid summering av vissa delar i intervjuerna har inget av värde för 

frågeställningarna tagits bort. De intervjusvar som svarat mot problemformulering, 

problemprecisering och frågeställningarna i intervjuerna har skrivits ut ordagrant. 

Winter menar att: 

”Ifall man har mjukdata inspelade på band, kan man skaffa sig en uppfattning om huruvida 

man verkligen har fått uttalanden eller beteenderegistreringar som har något att göra med 

det man var ute efter” (Winter, 1973, sid 60). 

När det gäller reliabiliteten, eller tillförlitligheten, menar Trost (2005) att en mätning vid en 

viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning. Så att samma metod ska kunna 

användas av andra som gör en liknande undersökning och ge samma resultat. I praktiken så är 

reliabiliteten aldrig perfekt, det skulle förutsätta en statisk situation. Men utifrån normala 

omständigheter så tror jag att en likartad undersökning skulle kunna ge ett liknande resultat. 

Det som styrker reliabiliteten och noggrannheten är att det har varit samma intervjuare vid 

alla tillfällen, det har varit samma frågor som utarbetats klart innan någon intervju påbörjats, 

intervjuerna har gjorts under lugna förhållanden utan störningsmoment, bandinspelningarna 

har endast bearbetas av mig. 
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Etik 
Respondenterna informerades om undersökningens syfte och om undersökningsmetoderna. 

Jag berättade att jag skulle använda mig av intervjuer, att jag utarbetat frågorna på förhand 

och att samma frågor skulle användas vid alla intervjutillfällen. 

En annan etisk aspekt är att allt material behandlats konfidentiellt och att respondenterna 

garanteras anonymitet. Intervjubanden kommer att förstöras efter avslutat arbete. 
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Resultat 
 

Intervjufrågorna har utarbetats utifrån problempreciseringen: Vilka hinder och möjligheter 

kan grundskollärare se med integrering av elever med Asperger syndrom? 

Syftet är sedan att jämföra resultaten med styrdokumenten för att se om de överensstämmer 

med varandra. 

Jag har valt att intervjua tre lärare som har arbetat eller arbetar med elever med Asperger 

syndrom. Lärare A. och B. undervisar nu i liten undervisningsgrupp med sju elever med 

diagnosen Asperger syndrom och lärare C. arbetade då som klasslärare med en integrerad elev 

med Asperger syndrom. 

Jag kommer att redovisa resultaten av mina intervjuer under respektive intervjufråga av de 

enskilda lärarnas svar och även analysera svaren i en sammanställning. Jag citerar även de 

enskilda lärarnas svar när jag finner det betydelsefullt att konkretisera och förtydliga svaren. 

Den första frågan redovisas inte separat, utan den ser jag som en inledande fråga för att 

komma igång och ge de intervjuade tillfällighet att berätta utifrån sig själva utan styrning från 

mig. De svar som framkommit redovisas under respektive frågeställning. 

 

1. Kan du berätta lite om din egen erfarenhet av elever med diagnosen 

Asperger syndrom och deras integrering i skolan?  
De svar som framkom redovisas under respektive frågeställning och med en sammanfattning i 

slutet. 

 

2. Hur kan en elev med diagnosen Asperger syndrom fungera i en stor 

klass/liten klass? 

b. Behövs assistent? 
Jag noterade att alla tre lärarna svarar att det behövs en assistent. Ibland för hjälpa eleven i 

undervisningssituationen men även för att hjälpa eleven i sociala situationer. 

 

Lärare A: Svarar att eleverna behöver ha någon som förstår dem och som vet vad elevens 

problem är. Någon som har lärt känna eleven ifråga och som kan stötta med förtydligande av 

instruktioner eller sortera bort för mycket instruktioner. Kanske se till att eleven får en avskild 

arbetsplats i klassrummet. 
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Lärare B. Det finns elever som inte har assistent, men hon tror att det är svårt för klassläraren 

att hinna med. De här eleverna behöver ha undervisningen tillrättalagd. De behöver hjälp och 

stöd av någon extraperson som kan se när undervisningen och materialet behövs tydliggöras 

för eleven. Hon tror inte man ser allt själv som klasslärare. 

 

Lärare C. Han tror inte på att arbeta ensam som lärare. Det måste finnas assistent. En med stor 

människokännedom och med en långsiktig plan för individen. Att bara sätta in en elev utan 

assistent går inte bra. Han berättar att kollegierna på skolan ibland var oförstående för de 

förstod inte problematiken runt eleven. Likaså reagerade städerskan negativt på eleven som 

ibland kissade ner toaletten. Då, för femton år sedan, visste man inte så mycket om Asperger 

syndrom säger läraren. Det är många bitar inblandade i integrering av en elev, inte bara i 

klassrumssituationen. 

 

c. Hur påverkas de andra eleverna? 
Alla tre lärarna betonar att dessa elever har svårigheter med social interaktion och 

kommunikation och att det påverkar elevens förhållande till kamrater och till de andra 

eleverna. 

 

Lärare A: De har svårt att umgås med andra människor och svårt att umgås med sina 

jämnåriga kompisar. De förstår inte kroppsspråk och har svårt att läsa av ett ansiktsuttryck. 

Läraren berättar att de tränar att sitta tillsammans i grupp och prata med varandra varje dag. 

De övar turtagning och tränar eleverna att kunna lyssna på någon annan. 

De känner igen funktionshindret hos varandra fastän det är olika. Läraren berättar att en elev 

kan säga om en annan: 

´Varför slår han i väggen? Varför skriker han? Då förklarar man. Jaha, han har svårt med 

det ljudet eller han har svårt med den doften! Jaha, då förstår jag, det är det som är hans 

Asperger´. 

Den vuxne kan lägga tillrätta och blir som en social tolk mellan eleverna. 

 

Lärare B. De kan ofta välja att vara själva, men man får vara observant så att det är ett val och 

att eleven inte är utfryst. Ibland söker sig eleverna med det här funktionshindret till varandra, 

men det fungerar inte. 
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 ”Då har ju båda parter lika svårt att förstå det här med socialt samspel och kommunikation, 

det blir missförstånd”. 

 

Lärare C: Han hade ett väldigt stort utanförskap. Han fungerade mycket som en egen enhet 

och han hade ingen relation med de andra eleverna. Han var med sin assistent eller med mig, 

berättar läraren, annars blev han störande för de andra. De orkade inte med honom. 

”Jag kan inte säga att han fick vara med bland de här fotbollstokiga killarna, det fick han 

inte”. 

Det utanförskap och den ensamhet man trodde att han skulle utsättas för på högstadiet gjorde 

att han hamnade på särskola. 

 

d. Hur gör du för att (de integrerade) eleverna ska tillgodogöra sig 

undervisningen? 
Alla lärarna var överens om att elever med Asperger syndrom behöver en särskild pedagogik 

som utgår från den enskilde eleven. Det går inte att säga något generellt, utan det är olika för 

varje individ. Det som är gemensamt är att det måste ske på elevens villkor och att det ska 

vara struktur och tydlighet. En viktig aspekt är att utgå från elevens intresse i undervisningen. 

 

Lärare A: Det är viktigt att avgränsa och vara tydlig. Ge en instruktion i taget. Att tänka på att 

eleverna tar alla ord ordagrannt och att de inte förstår undermeningar eller symboliska 

betydelser. Det handlar om struktur, ordning och tydlighet i undervisningen. Vi använder 

dagsscheman för varje elev som talar om vad, när, hur och med vem eleven ska arbeta. Även 

den fria tiden, som rasten, behöver struktureras. Om eleven inte vet vad han ska göra blir han 

ofta orolig. Alla förändringar är svåra och måste förberedas väldigt noga. 

En del har eget rum, andra har avskärmade platser eftersom de störs otroligt mycket av 

intryck från omgivningen.  

 

Lärare B: Tydliggörande pedagogik, med scheman och arbetsordningar. Vi arbetar utifrån 

varje elevs förutsättningar. Undervisningen är tillrättalagd utifrån TEACCH-programmet 

(Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children) 

som är en tydliggörande pedagogik.  
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”Det arbetssätt som är i skolan nu, med många tvärgrupper och mycket rörelse i klassrummet 

har ju varit till nackdel för de här barnen. Längre tillbaka, när skolan var mer strukturerad, 

hade våra elever lättare att klara sig”. 

 

Lärare C: Vi utgick från den här elevens intressen, något annat var inte möjligt. När han inte 

ville göra något så var det stopp, och matematik ville han inte göra. Då satt han bara, berättar 

läraren. Det var leken som gällde, och på hans villkor. Problemet för den här pojken var att 

han hade svaga muskler. Han berättar att de övade honom extra i fysiska aktiviteter, klättra, 

ligga, springa och hoppa i lekens form. Den här eleven hade ett specialintresse. Det var 

intresset för tekniska saker, det kunde man utgå ifrån för att lära in kunskaper. 

 

e. Finns det speciella svårigheter? 
Här beskrivs i intervjuerna att det finns speciella svårigheter hos eleverna. Det är ofta i 

samband med social kompetens, kommunikation, begåvning, annorlunda perception och 

egocentriciteten hos de här eleverna. 

 

Lärare A: Begåvningsprofilen hos de här eleverna är så ojämn att det ibland är svårt att förstå 

det, även som lärare. En elev kan vara duktig och åldersadekvat i vissa saker men i andra 

avseenden fallerar kunskaperna totalt. De kan vara duktiga i matematik, men klarar inte av 

vardagliga saker som att knäppa knappar och knyta skor. 

”En elev med Asperger syndrom har ofta ett välfungerande språk men har jättesvårt med 

mycket människor och har svårt att hitta i en stor skola, man går bort sig och vet inte vart 

man ska ta vägen. Uppbrott och att byta klassrum är otroligt svårt”. 

”Eleverna vet inte vad de ska göra på rasten. Rast är ett sådant diffust begrepp för dem”. 

Läraren berättar att de varvar den teoretiska undervisningen med hälften praktisk 

undervisning, för eleverna har ett stort behov av vardagskunskap. Hon berättar om en elev 

som inte förstod hur vi andra klarade av att gå på en trottoar utan att krocka med andra 

människor, hon berättar att han säger till henne: 

´Hur ska jag gå på trottoaren för att inte krocka? Hur gör ni för att inte krocka? Jag vill inte 

krocka med någon annan, men jag vet inte hur jag ska gå. Hur funkar det när ni inte pratar 

med varandra, hur vet man det?´ 

 



37 

Lärare B: Hon berättar om elever som hon arbetat med tidigare, på internat. De fungerar bra 

på internatskolan, men sen ska eleverna ut i samhället igen och då blir övergången och 

svårigheterna ibland ännu större. Ett problem är att eleverna har svårt med övergångar.  

”Att bo på internat innebär att eleverna först flyttar hemifrån och sen tillbaks igen efter 

skolan”. 

En annan svårighet som de här eleverna har är kommunikation och det sociala samspelet. 

”Det sociala samspelet blir ju inte lättare för att alla har samma funktionshinder, utan det 

blir svårare. Det är därför det måste vara så små grupper”. 

 

Lärare C: Läraren berättar om när han fick en pojke i sin klass som var mycket annorlunda. 

”Han var ungefär som skämtfiguren  ´Mannen som gör vad som faller honom in´. Och det 

gjorde han den här pojken. Han gjorde precis vad som föll honom in”. 

Det gjorde att allt fick ske på hans villkor för att det skulle bli någon utveckling och för att 

hans skolgång skulle fungera. Han hade också väldigt svårt att förstå humor. Läraren berättar 

att han tränade honom speciellt i att försöka förstå humor. Han skrattade när jag skrattade för 

han förstod att det var vad jag ville, säger läraren. 

Han hade även väldigt svårt med att samspela med de andra eleverna. 

 

3. Vad anser du är motiven för integration? 
Alla lärarna menar att man måste se att det kommer något gott ur integrationen, att det ger 

något positivt för eleven. 

 

Lärare A: ”Om det är en vinst för eleven”.  

Om eleven kan lära sig att hantera sin vardag bättre som integrerad i en klass. Men det måste 

vara väldigt individuellt. Det är bra om människor lär sig umgås och kan fungera ihop, men 

om man har det här funktionshindret så är det just de bitarna som är så väldigt svåra. Det 

måste vara på en rimlig nivå och det kan ju hända att man kan integrera på ett annat sätt. 

Skolsituationen är ändå lite udda och det finns andra sätt att integrera eleverna i samhället, 

bland andra människor. Hon ger ett exempel på att om eleven vill lära sig att ta ut pengar på 

en bankomat, så är det det vi ska träna på. Det är ofta vardagskunskaper som behövs för att ge 

eleven självförtroende och livsglädje. 

 

Lärare B: ”Allas lika värde”. 
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Men det stämmer inte alla gånger. För om eleven behöver något annat än integrering, så är ju 

det viktigare. Då är ju det rättvist. 

 

Lärare C: ”Att så lite som möjligt skiljas ut från andra människor”. 

Huvudprincipen ska alltid vara att alla barn duger som dom är, i sin klass, och sen gäller det 

att skapa resurser runtomkring. Det är bra ju fler människor barnet får möta. 

 

4. Vad anser du att det kan vara för vinster med att integrera? 
Här är den samlade bedömningen att barnet/eleven måste integreras i samhället. Att det ska  

finnas ett långsiktigt perspektiv när man arbetar med integrering och inte bara se som 

målsättning att barnet ska integreras skolan. Det är det perspektivet man måste ha när man ser 

vinsterna med integrering. 

 

Lärare A: Att lära barnen förståelse för varandra och hjälpa dem genom att vi vuxna blir 

sociala tolkar. Att tränas att umgås med andra med vuxenstöd. Att eleven kan få 

självförtroende t.ex. genom att de andra eleverna tycker han är duktig. 

”Han var duktig skolmässigt, så det var många som såg upp till honom”. 

Att få eleven att bli så självständig att han fungerar i olika sammanhang. Hon berättar att den 

här eleven nu går på gymnasiet och klarar det på egen hand. 

 

Lärare B: Det är bra om vi i samhället får möta olika sorters människor med olika 

funktionshinder och handikapp. Det är bra både för de som har funktionshindret och för de 

andra. Det är bra att det blir möten, det påverkar vårt sätt att se på varandra. Om eleven är 

integrerad är det lättare med utskolning sen, från skolan, för eleven tränas kontinuerligt i att 

samspela med andra människor. Då har man tänkt på vuxenlivet, och tänkt i ett längre 

perspektiv. 

 

Lärare C: Om eleven får gå på särskola i stället, då missar eleven den fina empatin och 

förståelsen som kan plockas fram i en normalklass i en trygg grupp. 

 

b. Vad anser du att det kan vara för nackdelar med att integrera? 
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Lärarna anser att det finns många svårigheter med att integrera elever med Asperger syndrom 

p.g.a. deras speciella svårigheter och att det krävs mycket anpassning av omgivningen. Både 

när det gäller material, miljön och gruppen. 

 

Lärare A: Berättar att det går åt jättemycket koncentration för en elev med Asperger syndrom 

att lyckas och ha hela tillvaron under kontroll, att försöka hänga med i allt som händer och 

sker under en dag. Att ha en klasstillhörighet och vara integrerad i vissa ämnen kan vara 

tillräckligt. Det går åt mycket energi till sådant som inte har direkt med skolarbetet att göra. 

En integrering kan likaväl bli en frustration och rädsla om alla intryck blir för mycket. Det 

kan bli så fel så att till och med det som eleven kan, det lyckas han inte utföra. Därför att han 

är så upptagen av alla andra intryck omkring sig. 

  
Lärare B: Om det är till varje pris, om eleven far illa. Då är det inte värt det. Då har 

integreringen inget värde. 

 

Lärare C: En nackdel är när inte alla på skolan är informerade. Det blir en sämre förståelse för 

elevens problem. Det är mycket viktigt med information. Att arbeta som ensam klasslärare 

tror jag inte på,. Det måste finnas en assistent som hjälper eleven att lyckas, annars kan 

integreringen bli för svår. 

 

5. Hur kan du arbeta för att nå integration? 
Alla lärarna menar att det måste skapas utrymme för elever som är annorlunda. Lärarnas 

samlade reflektion är att integrering måste ske på gruppens villkor och på individens villkor. 

Här är fler synpunkter som kommit fram i intervjuerna. 

Kunskap och information är nyckeln till att lösa många missförstånd och en kontinuerlig 

handledning behövs för hela kollegiet. De övriga eleverna behöver information för att skapa 

en trygg och förstående omgivning och det kan läraren bidra med. 

Integration i en liten grupp och i en trygg grupp/klass, kunskap om funktionshindret, en vuxen 

som ger stöd och tolkar omgivningen och integration i ”lagom dos” utifrån elevens förmåga är 

viktiga ingredienser för en lyckad integrering. 

En lärare påtalar att det kan behövas tillfällig segregering för att nå integrering. Hon menar att 

om integrationen kräver för mycket av eleven och omgivningen så kan en segregering till en 
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liten undervisningsgrupp bli en språngbräda över till en senare men bättre integrering. En 

integrering som är genomtänkt och väl förberedd. 

Som lärare A. uttrycker hur det kan bli när integreringen misslyckas och det istället skapas en 

annan situation. Hon berättar utifrån en liten undervisningsgrupp: 

”Och då tycker jag att man skulle kunna formulera sig som att han var segregerad i 

klassituationen, för att han togs aldrig emot. Han var fysiskt integrerad, men mentalt, psykiskt 

segregerad. När han kom till oss blev han fysiskt segregerad från vanlig grundskola, men som 

skolelev blir han integrerad i svenska skolsystemet. Så han känner sig som en riktig skolelev 

som klarar skolan riktigt bra!”. 

 

 

6. Vad skulle du beskriva som optimala betingelser i skolan för barn med 

Asperger syndrom? 
Lärare A: Att individuellt ta reda på elevens styrkor och satsa på dem. Att göra den fysiska 

miljön så anpassningsbar som möjligt så att eleven kan lyckas. 

 

Lärare B: Att man kartlägger vad som är svårt och vad som behöver tydliggöras för eleven. 

Att miljön tydliggörs både i tid och rum. Det är individuellt för varje barn. Det är viktigt att 

man känner barnet så väl att man kan lägga tillrätta direkt, så att barnet inte behöver 

misslyckas först och att man sedan tillrättalägger för barnet. 

 

Lärare C: Det är elevens villkor som ska styra. Det är viktigt med utbildning. Att det ordnas 

studiedagar och att information ges kontinuerligt till hela arbetslaget av t.ex. psykolog eller 

annan kunnig personal. 

 

 

Resultatanalys: 

Jag har lyssnat igenom banden med intervjuerna och analyserar den samlade informationen 

från alla lärarna genom en sammanfattning. Här penetreras även fråga 1 noggrant. 

Genom att analysera intervjuerna har jag funnit två perspektiv på integrering enligt lärarnas 

uppfattningar. Det är dels ett kortsiktigt perspektiv och sedan ett långsiktigt perspektiv. Det 

kortsiktiga perspektivet är elevens skolgång och integreringen där, och det långsiktiga 

perspektivet är resten av individens liv efter skolgången som en vuxen människa. 
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Det står klart att integration av elever med Asperger syndrom medför många svårigheter i det 

dagliga arbetet. Det jag kan utläsa är att integration i det korta perspektivet, i elevens 

skolgång, medför många komplicerade situationer. Bland annat för att elever med Asperger 

syndrom har en problematik när det gäller socialt samspel och kommunikation. De har inte en 

intuitiv känsla för hur man umgås med andra människor utan det måste läras in för varje 

situation. Det gör att elevernas egen oförmåga bidrar till utanförskapet, eleverna söker sig 

oftast inte spontant till gemenskapen. Deras beredskap att gå in i en social gemenskap är alltså 

begränsad. Därför blir det viktigt att lära in de här bristerna dagligen och det blir också viktigt 

att skydda barnet/ungdomen från svåra situationer som kan uppstå i skolan, såsom mobbing, i 

umgänget med andra elever. Här ser man då vikten av ett vuxenstöd runt barnet för att hjälpa 

eleven in i gemenskapen och tolka i många situationer under en skoldag, när eleven inte klarar 

det själv. Det kräver en assistent, menar lärarna. Det kan även gälla i situationer utanför 

klassrummet, som raster, som blir särskilt svårt för dessa elever. 

En annan aspekt som också kommit fram i intervjuerna är vikten av en diagnostisering av 

eleverna. Det här är en fråga som jag inte haft med bland mina intervjufrågor, men som 

troligen skulle varit med. 

Lärarna menar att adekvat hjälp till eleverna oftast inte kommer, förrän eleverna fått en 

fastställd diagnos. Det medför en fördröjning av en tillrättalagd undervisning och till ett stöd 

för eleven, vilket i sin tur medför onödigt lidande och problem för eleven och även för 

omgivningen.  

Det har samstämt framkommit att trots mycket problematik i vardagen med att integrera 

elever med Asperger syndrom i skolan, så är det helt nödvändigt med integrering i det långa 

perspektivet. Alla lärarna talade om att integrering måste ses ur ett långsiktigt perspektiv med 

människan i fokus som en vuxen individ. Att eleverna, när de går ur skolan, och alltså inte är 

elever längre, måste få en värdig plats i samhället och kunna få fungera som självständiga 

individer så långt det är möjligt. Det framkom även att dessa elever behöver mycket praktisk 

vardagskunskap i sin utbildning. Utan vardagskunskaper står de teoretiska kunskaperna sig 

slätt och begränsningarna i vardagskunskaper hämmar individerna och ger dem inte rätt 

möjligheter till integrering i samhället, vilket måste ses som målet för integreringen enligt 

lärarna. 
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Diskussion  
Metoddiskussion 
Syftet med min rapport var att undersöka och belysa några grundskollärares uppfattningar om 

integrering av barn med diagnosen Asperger syndrom och jämföra med styrdokumenten. 

Jag har börjat med en kritisk granskning av min egen undersökning. Jag anser att 

tillförlitligheten i min undersökning är hög. 

Min målgrupp var erfarna lärare och det målet har jag uppnått genom att jag sökte efter 

erfarna lärare med erfarenheter av elever med Asperger syndrom. Jag valde bort respondenter 

som inte passade mitt syfte. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med två kvinnliga och en 

manlig grundskollärare. 

Ett annat kriterium var att eleverna skulle vara diagnostiserade för att tillförlitligheten i 

underlaget skulle vara hög och inga missförstånd skulle ske. Alla respondenterna har 

tillfrågats före intervjutillfället om (de tänkta) eleverna varit diagnostiserade eller blivit 

diagnostiserade vid ett senare tillfälle, vilket de varit/blivit. Att intervjua lärare som har haft 

yngre elever har visat sig svårt i min undersökning, för att de tillfrågade lärarnas elever har ej 

varit diagnostiserade. Det har funnits tankar om att dessa elever eventuellt har Asperger 

syndrom eller något liknande syndrom, men det har inte fastställts. 

En aspekt som också kommit fram i intervjuerna är vikten av en diagnostisering av eleverna. 

Det här är en fråga som jag inte haft med bland mina intervjufrågor, men den skulle troligen 

varit med. 

Jag har valt en kvalitativ forskningsmetod med fördjupade intervjuer för att det passade mitt 

syfte med att belysa lärares uppfattningar om integrering. För att ta reda på människors 

uppfattningar, tankar och känslor föreslås kvalitativa intervjuer i litteraturen.  

Jag har därför valt att intervjua en person i taget så att alla intervjuade verkligen kan komma 

till tals utan att påverkas av gruppen. Trost (2005) menar att gruppintervjuer kan fungera bra 

men kan vara en lite komplicerade. 

”De tystlåtna kommer inte så lätt till tals och de språksamma tar lätt över” (Trost, 2005, sid 

46). 

Jag tycker att mina intervjuer har gett en mångfacetterad bild av olika integreringsmodeller 

och möjligheter för integrering särskilt med inriktning på elever med funktionshindret 

Asperger syndrom. I bearbetningen av intervjuerna har jag sammanställt vissa stycken som ej 

berörde mina frågeställningar. Det har inte påverkat tillförlitligheten i mina intervjuer eller i 

min rapport. 
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Genom kvalitativa intervjuer har jag belyst lärares uppfattningar på ett djupare plan. Trost 

(2005) menar att: 

”Är mitt syfte att förstå en given persons tänke- och handlingssätt så är antalet personer i 

urvalet givetvis singularis”(Trost, 2005, sid 122). 

I min rapport har tre grundskollärare intervjuats, det ger en specifik bild av dessa lärares 

uppfattningar men inte någon generell allmän bild av lärares uppfattningar om integrering. 

Jag har även övervägt etiska aspekter. Med respekt för de människor som deltar i 

undersökningen har jag arbetat så att deltagarna kan vara säkra på att deras anonymitet 

skyddas. I den färdiga rapporten är det inte möjligt att identifiera vare sig skola, elever eller 

lärare. 

 

Resultatdiskussion 
Stämmer grundskollärares syn på integrering överens med styrdokumenten? 

Jag skulle svara att den gör det. I min analys av resultaten kunde jag notera två perspektiv. 

Utifrån synsättet på integrering i ett långt perspektiv, så stämmer styrdokumenten överens 

med de intervjuer som jag har gjort. Det var också det viktigaste perspektivet (integrering i 

samhället) enligt de lärare som jag intervjuade. 

Om man ser på integrering i ett kortare perspektiv (skoltiden) som jag redovisat i mina 

resultat, så är det ibland tveksamt om styrdokumenten överensstämmer med grundskollärares 

uppfattningar. 

Styrdokumenten utgår från ett samhällsperspektiv och lärarna i mina intervjuer betonade hela 

tiden vikten av att utgå från individen, vilket skapar en diskrepans i formuleringarna. Här 

finns det en differens i överensstämmelserna som jag vill peka på. 

Även Haug (1998) påtalar i sin bok ”Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning” att man har 

haft formulerade intentioner på en inkluderande skola i Sverige som är baserad på de värden 

som följer av en demokratisk värdegrund. Men att den praktiska utvecklingen ser ut att gå åt 

motsatt håll, där man utgått ifrån individuella behov och individuell hänsyn som det centrala 

vid inkludering. Det har snarare lett till segregering menar Haug. 

Min utgångspunkt, när jag startade upp arbetet med rapporten, var att jag trodde att många 

elever med Asperger syndrom for illa av integrering. Då tänkte jag mig integrering i vanliga 

klasser, alltså i stora grupper om cirka 25 elever. Jag undrade varför det förhöll sig så och hur 

lärare såg på frågan. Jag har fått omvärdera min utgångspunkt. Jag har lärt mig att det finns en 

mångfald av ”integreringsformer” och att det oftast går att hitta en bra lösning om man utgår 
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från eleven. Det är sant att integrering av elever inte lyckas ibland, i det korta perspektivet, i 

skolan, men som övergripande svar har jag fått att det är alltid en fördel i det långa 

perspektivet att elever integreras. 

Styrdokumenten vilar på en demokratisk människosyn. Allas lika värde, solidaritet, 

delaktighet, gemenskap och det är viktiga samhällsvärderingar, där integrering är en del. 

Intentionen i styrdokumenten är integration och att vi inte ska segregera människor i mindre 

grupper. För att få ett solidariskt samhälle är integration ett led i den utvecklingen. Det är 

viktigt att alla är med och att ingen ställs utanför. I grundskoleförordningen (SFS1994:1194) 

står det att eleven ska ges särskilt stöd i första hand inom den klass eller grupp som eleven 

tillhör. Det görs inte i praktiken, enligt Haug (1998) och det är inte självklart enligt de lärare 

jag intervjuade. De intervjuade lärarna ansåg inte att utgångspunkten för integrering i första 

hand ska utgå ifrån den klass eller grupp eleven tillhör med automatik. Utan enligt lärarna bör 

man titta på den enskilda elevens behov och möjligheter i första hand för att hitta en lösning 

som passar eleven. Det kan vara olika från elev till elev. 

Alla människor har empati och en av drivkrafterna hos människan är just att delta i en social 

gemenskap för överlevnad. Vi är sociala varelser. Men tänk om dessa drivkrafter delvis är 

satta ur spel? Det är just det som är fallet med barn med Asperger syndrom, till skillnad från 

de flesta andra funktionshinder. 

Den sociala interaktionsproblematiken har sin grund i barnets extrema egocentricitet. Det vill 

säga att barnet har en oförmåga att gå utanför sig själv och se saker från en annan människas 

vy. Svårigheten att ta ett annat perspektiv gör att barnet inte kan ha empati med andra barn 

(Gillberg, 1997). 

Det är specifikt inom dessa områden som människor med Asperger syndrom har det svårt. Det 

är också ett av kriterierna för diagnos enligt Wings triad. Wing beskriver en symptomtriad 

med nedsättning i 1) social interaktion 2) kommunikation och 3) fantasi. Triaden är 

nödvändig för diagnos. Nedsatt social interaktionsförmåga innebär svårigheter att rikta 

uppmärksamheten mot andra människor och samspela med dem (Wing, 1996). 

Det är alltså inte en ovilja hos barnet, utan en oförmåga, vilket är viktigt att betona. Men det 

leder till svårigheter när det gäller integrering av eleverna med Asperger syndrom. 

Detta faktum leder till ett pedagogiskt dilemma, som Haug (1998) uttrycker det. Det finns en 

motsättning mellan samhällets intresse och individens intresse. I denna motsättning lever 

barnet, eleven, och läraren i skolan. En vilja till integration, men en svårighet att integreras. 

Så, vem är det som drar det kortaste strået? 
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Efter att ha intervjuat tre erfarna lärare med mycket kunskap och erfarenhet av elever med 

Asperger syndrom så kan jag se att det finns en ”intressekonflikt” mellan samhällets 

intentioner och individens behov, när det gäller dessa elever. Samhällets vilja och intention 

står så att säga i motsats till elevens förmåga. Styrdokumenten har som grund ”en skola för 

alla” med integration som målsättning. Det gör förmodligen att man försöker integrera eleven 

i sin klass i första hand för att sedan omorganisera och anpassa integrationen som ett andra 

steg om integration i stor klass inte visar sig fungera. Då hittar man en annan lösning t.ex. 

delvis integrering i sin stora klass, kanske kombinerat med undervisning i liten grupp eller 

någon annan lösning utifrån elevens behov. Här skulle man önska att det fanns en tydligare 

betoning mot eleven som subjekt, en individanpassning i första hand, i stället för objekt, en 

generalisering av integreringen som ska gälla för alla. 

Lärarna som jag intervjuat uttrycker att dessa barn ofta far illa i skolan p.g.a. sin oförmåga att 

samspela med andra.  

”Dessa barn får många blåmärken i själen” som en lärare i mina intervjuer uttryckte det. 

Eleverna med dessa svårigheter får ofta en sen diagnos enligt Gillberg (1997) vilket 

ytterligare försvårar problematiken. Asperger syndrom är ett dolt funktionshinder, vilket leder 

till att barnet behandlas som om det inte hade några brister. Många elever får inte den 

speciella pedagogiken i skolan som de behöver, utan finns med i den vanliga undervisningen i 

storklass, det leder lätt till stress och vredesutbrott och stor frustration hos barnet. 

 ”De drabbade kan bli hjälpta att kompensera sina svårigheter med speciella 

undervisningsmetoder, både hemma och i skolan” (Wing, 1996 sid 97). 

Med sen diagnos menar Gillberg att barnet får sin diagnos i samband med skolstarten eller 

strax efter. Alla tre lärare som jag intervjuade menade att diagnosen ofta kommer ännu senare. 

Ofta i samband med att eleven ska börja högstadiet då problematiken blir större för eleven. Då 

har eleven inte ett klassrum med en lärare längre, och även klasskonstellationerna ändras från 

dag till dag med olika gruppindelningar i olika ämnen. 

Gillberg skriver att: 

”Den enskilt viktigaste åtgärden när det gäller att förbättra situationen för dem som har 

Asperger syndrom och deras familjer är att försöka åstadkomma en attitydförändring. En 

sådan kan inte ske utan att en riktig diagnos ställs” (Gillberg, 1997 sid 119). 

När eleven ska börja högstadiet så har eleven befunnit sig i skolan en lång tid. Sex år i 

skolmiljö och kanske ett par år i förskolan utan en riktig diagnos. Det betyder som regel att 

barnet inte fått rätt hjälp med sitt funktionshinder. Barnet har säkerligen fått hjälp, för det 

visar sig ofta behövas, men kanske av en assistent som inte har rätt kunskap om 
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funktionshindret. Utan att ha en ställd diagnos och utan rätt kunskap får assistenten pröva sig 

fram till vad som är bäst för barnet och vad som krävs för att eleven ska fungera i miljön. 

I styrdokumenten står att eleven i första hand ska få hjälp i den klass eller grupp som eleven 

tillhör. Jag tror att det kan bli ett hinder när det gäller elever med Asperger syndrom. Jag tror 

inte att den optimala miljön för dessa elever är att vistas i stor klass. 

Människor med Asperger syndrom har en annorlunda perception. De tar ofta emot ljud 

annorlunda och audiativa (hörsel) intryck förstärks. Barnet har avvikande reaktioner när det 

gäller ljud, lukt och smak enligt Gillberg (1997). Att vistas i en stor grupp bland många 

människor med ett sorl eller brus under en hel dag kan vara väldigt utmattande för en elev 

med Asperger syndrom. Det i sin tur kan göra att eleven tappar koncentrationen snabbt. Det 

går åt för mycket energi åt att bara vara. Energin och koncentrationen dräneras och räcker inte 

till den huvudsakliga uppgiften, inlärning. 

Det som framkom i intervjuerna var att all integrering måste ske på barnets villkor. Man 

måste utgå från barnet och barnets styrkor i undervisningen. En integrering som har sin 

utgångspunkt i styrdokumenten i första hand, kan upplevas som fel när det gäller dessa barn. I 

styrdokumenten står t.ex. att barnet i första hand ska ges stöd i den klass eleven tillhör 

(Grundskoleförordningen, SFS 1994:1194) vilket inte alltid passar dessa elever som ibland 

har perceptionsstörningar. Tanken är god men det blir fel för individen många gånger.  

Kanske måste vi se över styrdokumenten för att tydliggöra integrationens villkor i Sverige. 

Integration för vem? Jag tror vi måste förstå att integrationen har många ansikten – inte bara 

integration i sin klass eller grupp, som der står i styrdokumenten. Om man som jag gjort, 

frågar lärare, så finns det en mångfald av möjligheter för integration som tar sin utgångspunkt 

i eleven. En mångfald av möjligheter som verkligen leder till integration i ordets rätta 

bemärkelse, att det lilla är en del av det stora, med tyngdpunkt på en integrering i samhället i 

stället för i skolan.  

Som det verkar i dag så är integrering ofta antingen eller – antigen heltids-integrerad eller 

heltids-segregerad, men framgången ligger kanske någonstans mitt emellan. 

Alla lärarna i mina intervjuer betonade vikten av delaktighet för elever med Asperger 

syndrom, bl.a. med tanke på att det finns ett liv efter skolan och man måste ha ett långsiktigt 

perspektiv och ett helhetsperspektiv när man arbetar med integreringsfrågor. Det handlar inte 

bara om integrering i skolan, utan om integrering i samhället. Det kanske inte är teoretiska 

kunskaper som kommer som nummer ett i barnets liv, utan mer praktiska kunskaper för att 

förstå och hantera sin vardag och att skolämnena därefter, eller parallellt, blir lättare att lära 

in. 
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”Ibland blir det vårt kall eller vår uppgift att tolka deras existens, i kraft av att vi är den 

professionella person som står de funktionshämmade närmast. De klarar ibland inte av sitt liv 

på egen hand och då faller ett tungt ansvar på våra axlar” (Asmervik m. fl., 2001 sid 11). 

En annan viktig aspekt vid integrering, som framkom vid intervjuerna, är att eleven får 

behålla sin värdighet och inte far illa. Målet är att barnet, människan, eleven ska ha en plats i 

samhället och känna att livet fungerar och känns hoppfullt, men på sina egna villkor. 

Alla jag intervjuade tycker att det är väldigt viktigt att vi hjälper barnen och ungdomarna till 

en fungerande integrering, för de söker sig inte själva till gemenskapen och blir inte delaktiga 

av egen kraft. 

Men det måste ske på elevens villkor så att det inte får motsatt effekt. Det finns en risk att 

integrering leder till segregering. Som en av de intervjuade lärarna uttryckte: ”Barnet är 

fysiskt integrerad men psykiskt segregerad i sin klass.” Då har man inte uppnått målen. 

Det är viktigt att integreringen är förberedd på flera plan och att man inte bara förberett och 

tillgodosett anpassningen av den fysiska miljön, eleven ska även tas emot på det psykiska 

planet och t.ex. så måste eleverna i klassen förberedas. 

Litteraturen jag läst visar att det saknas kunskap om barn med Asperger syndrom i den miljö 

där barnet vistas, t. ex. i förskolor, i skolor och inom vården. Det betyder att kunskapen måste 

öka inom flera yrkesområden. Jag vet att den kunskap jag själv fått genom att fördjupa mig i 

ämnet kommer att hjälpa mig att upptäcka barn med Asperger syndrom i skolan och kunna 

uppmärksamma funktionshindret för att kunna hjälpa eleverna vidare. Ofta har barnet ingen 

diagnos vilket gör att rätt hjälp uteblir eller fördröjs i onödan. Det som framkom i mina 

intervjuer var att barn med Asperger syndrom ofta får lida i onödan p.g.a. okunskap om 

funktionshindret. 

Den kunskapen jag har med mig kommer jag att ha nytta av i mitt framtida yrke som lärare. 

 

Fortsatt forskning 
Det som jag funnit väldigt intressant i min forskning om personer med Asperger syndrom är 

individernas ”savant” förmåga. En förmåga att lära sig ”allt” inom ett speciellt ämne eller 

område och komma ihåg informationen väldigt exakt, en specialkunskap. 

Det jag frågar mig och undrar över är: 

Hur kan man utnyttja dessa personers ”savant” förmåga i samhället på ett sätt som gagnar alla 

inblandade? 

Det skulle jag vilja forska vidare på. 
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Intervjufrågor  
 
 

Problemformulering: Grundskollärares uppfattning om integrering av barn med Asperger 
syndrom. 
Problemprecisering: Vilka hinder och möjligheter kan grundskollärare se med integrering av 
elever med Asperger syndrom? 

 
(I frågorna menas integrering av barn med Asperger syndrom, även om det inte står.) 
 
 
 

1. Kan du berätta lite om din egen erfarenhet av elever med diagnosen Asperger syndrom 

och deras integrering i skolan? 

2. Hur kan en elev med diagnosen Asperger syndrom fungera i en stor klass/liten klass? 

b. Behövs assistent?  

c. Hur påverkas de andra eleverna? 

d. Hur gör du för att (de integrerade) eleverna ska tillgodogöra sig 

undervisningen? 

e. Finns det speciella svårigheter? 

3. Vad anser du är motiven för integration? 

4. Vad anser du att det kan vara för vinster med att integrera? 

b. Vad anser du att det kan vara för nackdelar med att integrera? 

5. Hur kan du arbeta för att nå integration? 

6. Vad skulle du beskriva som optimala betingelser i skolan för ett barn med Asperger 

syndrom? 

 

 
 

Bilaga 5 


