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Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur man kan integrera elever med Aspergers syndrom i 
skolan, samt ta reda på vad verksamma pedagoger tycker om integreringen. Vi ville också ta 
reda på olika material och undervisningsmetoder som kan användas för att integrera elever med 
Aspergers syndrom. För att få fram svar på dessa frågor har vi använt oss utav en kvalitativ 
metod, vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med fyra olika personer med olika 
yrkeserfarenheter. Vi har även tagit del av tidigare forskning för att få olika synvinklar på våra 
problemformuleringar. Resultatet vi har kommit fram till stämmer väl överens med den 
litteratur vi läst. För att integrera elever med Aspergers syndrom är det viktigt att ha kunskap 
och förståelse om funktionshindret samt att se varje individ för sig.      
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Förord 
 
Ett stort tack till vår handledare Per-Eric Nilsson för ditt stöd under arbetets gång. Vi vill även 
rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som tog sig tid till att besvara våra intervjufrågor 
med ett stort engagemang.   
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1. INLEDNING 
 
Vi är två kvinnliga lärarstudenter från Växjö Universitet som har kommit fram till den delen i 
utbildningen när vi ska skriva examensarbete. I vår studie avser vi att fokusera på 
integreringen av elever med Aspergers syndrom. Varför vi valde just detta ämne är för att det 
är ett aktuellt och intressant ämne. Vi tycker denna del saknas i vår utbildning, därför känns 
det extra viktigt och relevant. När vi kommer ut i arbetslivet kommer vi att möta elever i 
behov av särskilt stöd. Detta examensarbete kan ge oss en inblick i en utav de olika 
funktionshinder som kan finnas bland elever. För att integrering av elever med Aspergers 
syndrom ska bli möjlig krävs struktur i skolan, därför har vi har valt att inrikta oss på olika 
arbetsmetoder som kan användas för att hjälpa elever med Aspergers syndrom att klara av den 
vanliga skolan. Vi vill också se vad pedagoger och annan berörd personal tycker om 
integrering av elever med Aspergers syndrom. 
 
Vad står begreppet Aspergers syndrom för? Slår man upp ordet i Bra böckers lexikon (1991) 
står det att Aspergers syndrom är en störning i beteendet och talet hos barn och ungdomar, 
nära besläktad med autism. I början av 80-talet gav Lorna Wing namn åt funktionshindret 
Aspergers syndrom. I och med att begreppet är relativt nytt här i Sverige är det svårt att 
diagnostisera i ett tidigt skede. Skillnaden mellan högfungerande autism och Aspergers 
syndrom är vag, funktionshinderna har samma grundproblematik men olika behov. Därför 
avser vi också att gå in och förklara autismspektrumet i vår studie.  
 
Målgruppen som vårt arbete är riktar sig till är för blivande och verksamma pedagoger som 
kommer möta elever med Aspergers syndrom i skolan, eller är intresserade av hur elever med 
Aspergers syndrom kan integreras i skolan.  
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2. BAKGRUND 
 
Under tiden vi läste specialpedagogik väcktes ett intresse för elever med särskilda behov i 
grundskolan. För att vi som pedagoger ska kunna möta alla elever krävs det kunskap. Det 
pratas mycket om ”en skola för alla”, en skola där alla ska få gå oavsett behov. För att detta 
ska fungera krävs det att vi pedagoger får en inblick i hur dessa elever bör bli bemötta. Att vi 
valt att inrikta oss just på Aspergers syndrom är för att det är ett intressant och relativt nytt 
ämne, som kommit fram mer och mer på sista tiden. I och med att vi hört och läst en del om 
autism men inte lika mycket om Aspergers syndrom tyckte vi det vore intressant och lärorikt 
att forska vidare om detta ”nya” funktionshinder. För att integrering ska kunna ske är det 
viktigt att elever med Aspergers syndrom känner trygghet och kontinuitet i vardagen.    

 
Skollagen slår fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lpo 94, s 9,) 
 
Det finns inom dagens autismforskning en uppdelning i två olika utvecklingsspår. I det första 
spåret betraktar forskare autism som en del av störningar som bland annat omfattar DAMP, 
Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Här antar forskare att det finns en gemensam 
underliggande orsak vilket yttrar sig på olika sätt beroende på svårighetsgraden. I det andra 
spåret försöker forskarna skapa specifika diagnostiska kategorier för autism och Aspergers 
syndrom (Kristiansen 2000). För att kunna sätta en diagnos måste man veta vilka symtom som 
hör till vilket funktionshinder. I och med att symtomen vid autism och Aspergers syndrom 
kan vara väldigt lika är det svårt att avgöra vilken diagnos som skall sättas. Har eleven fått en 
diagnos är det lättare att göra en specifik utvecklingsplan som passar dem. Lorna Wing 
skriver om tre olika grundsymptom för Aspergers syndrom, dessa utgör hörnen i det som 
kommit att kallas Wings triad  
 
                                              Föreställnings                               Kommunikation 
                                                  förmåga 

 
                                                        
                                                                                Social 
                                                                             Interaktion               (Kristiansen 2000, s. 17). 
 
De tre symtomområden som utgör hörnen i Wings triad bildar underlaget för hur Aspergers 
syndrom klassificeras i dag (Kristiansen 2000).  
 
2.1 Begreppsdefinition 
Barn-elev: Vi använder i arbetet både begreppen barn och elev, men kommer generellt att 
syfta på elever vid båda definitionerna.   
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3. SYFTE OCH PROMLEMFORMULERING 
 
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur man kan integrera elever med Aspergers 
syndrom i skolan, samt ta reda på vad verksamma pedagoger tycker om integrering. Vi vill 
även ta reda på olika undervisningsmetoder som kan användas för att integrera elever med 
Aspergers syndrom. 
 
Problemformulering: 

– Hur kan man integrera elever med Aspergers syndrom i skolan? 
– Vad tycker pedagoger om integrering av elever med Aspergers syndrom i skolan? 
– Vilka metoder kan användas för att integrera elever med Aspergers syndrom? 
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4. TIDIGARE FORSKNING 
 
Infantil autism och Aspergers syndrom är två diagnoser inom autismspektrumet. Symtomen 
liknar varandra, bland annat visas det genom oförmåga till ömsesidig social interaktion, 
begränsad förmåga till ömsesidig kommunikation och begränsningar i beteende, fantasi och 
intresse (www.autism.se 06.12.12). Autism infattar många olika tillstånd, att ta upp alla skulle 
kräva mycket tid. Vi har därför valt att koncentrera oss på Aspergers syndrom, men kommer 
även att ta upp vad autism är, eftersom symtomen liknar varandra. Vi kommer även att ta upp 
om integrering av elever med Aspergers syndrom i skolan, och olika undervisningsmetoder 
som kan användas när man jobbar med elever som har Aspergers syndrom. 
 
4.1 Autism 
 
4.1.1 Historik 
Ordet autism kommer ursprungligen från det grekiska ordet autos, som betyder själv. 
Begreppet användes i början av 1900-talet av Eugen Bleuler för att beskriva den speciella 
form av självupptagen och självcentrerad tankeverksamhet som är typiskt för schizofreni. 
Schizofrena människor tänker egocentriskt, och har svårt att gå utanför sig själva. Förr 
blandades ofta autism och schizofreni samman, eftersom de båda grupperna visade allvarliga 
sociala störningar, idag är skillnaden mellan dem klarlagd (Alin Åkerblom & Liljeroth 1998). 
Autism som medicinsk term för att förklara barns underliga beteende har inte lika lång 
historia. Den som först myntade begreppet autism var Leo Kanner på 1940-talet (Frith 1998). 
Han beskrev en grupp barn som han utifrån noggranna iakttagelser ansåg lida av autistisk 
störning, en psykisk störning som han senare kom att kalla tidig infantil autism (Kristiansen 
2000). Tidigare uppfattades autism, då främst infantil autism som en form av 
utvecklingsstörning (Alin Åkerblom & Liljeroth 1998). Idag är de flesta forskare överrens om 
att det finns ett spektrum av autistiska tillstånd, som har med utvecklingsstörning att göra 
(Wing 1998).  
 
4.1.2 Vad är autism? 
Autism är ett spektrum, det vill säga symtomen kan visas på olika sätt, det är en stor spridning 
i uttryckssätt och svårighetsgrad på dem som har autism. Autism beror på en specifik störning 
i hjärnan. Denna störning kan ha sitt ursprung i någon av tre generella orsaker, genetisk skada, 
hjärnskada eller hjärnsjukdom. Det finns ingen väl avgränsad bild av vad autism är, oftast 
används begreppet autistiska syndrom istället. Detta innebär symtom som bland annat 
försämrad förmåga till samspel med andra människor, överdrivet intresse för detaljer och 
svårigheter för ändring av rutiner. När det gäller språk, intelligens och motorik är olikheterna 
avsevärda (Frith 1998). Att komma fram till diagnosen autism tar ofta lång tid, det är en lång 
process, som börjar med att föräldrarna undrar över sitt barns utveckling (Alin Åkerblom & 
Liljeroth 1998). De personer som lider av autism har svårt att ta till sig och bearbeta 
information och får därför inget sammanhang i sina upplevelser. De har också svårt att sätta 
sig in i andra människors känslor och behov (www.autism.se 06.12.12). Symtomen vid autism 
delas in i tre huvudgrupper: 

– svår störning ifråga om social interaktion. 
– svår störning av kommunikation inklusive störningar i språkförståelse,  
   gestförståelse, symbolförståelse, samt svårigheter och avvikelser när det gäller                         
   förmågan att uttrycka sig verbalt och icke- verbalt. 
– svår störning av beteendet med begränsning i beteenderepertoaren, utstuderade  
   ritualbeteenden, märkliga rutiner eller extremt avvikande lekbeteende 
   (Gillberg 1994, s.18)  
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Utöver de symtomen som nämnts ovan finns en mängd åtföljande symtom som kan skilja sig 
från ett barn till ett annat och de är inte nödvändiga för att fastställa diagnosen (Gillberg 
1994). Ibland talas det om autismspektrumstörning, då menas att personen har 
funktionsnedsättningar på minst två av de tre områdena, ömsesidig social interaktion, 
ömsesidig verbal och icke-verbal kommunikation samt fantasi och beteende. Avvikelser inom 
samtliga av dessa funktionsområden kommer ibland att kallas Lorna Wings triad. Detta 
eftersom det var Lorna Wing som tidigt klargjorde att det gemensamma för alla personer med 
autism var denna kombination av symtom. Inom gruppen autismspektrumstörningar ryms 
Kanners syndrom (autism), Aspergers syndrom, andra autismliknande tillstånd men även 
autismspektrumstörning utan närmre specifikation, det går även under benämningen autistiska 
drag (Gillberg 1997). Omkring 80 % av dem som lider av typisk autism har också en 
utvecklingsstörning, och många autister har även epilepsi som ofta debuterar före tre års ålder 
eller i tonåren (Alin Åkerblom & Liljeroth 1998). Autism förekommer tre till fyra gånger så 
ofta hos pojkar som hos flickor. Ibland talas det om högfungerande autism, dit räknas 
personer med normal eller strax under normal intelligens. Vissa personer med högfungerande 
autism kan ha specifika språksvårigheter men på andra områden har färdigheter som 
motsvarar deras åldersgrupp (Steindal 1997).    
 
4.2 Aspergers syndrom 
 
4.2.1 Historik 
År 1944 beskrev den Österrikiske barnläkaren Hans Asperger en grupp barn med autistiska 
drag. Han ansåg att dessa barn var kyliga, intellektualiserade och med synnerliga och ovanliga 
intressen. Hans Asperger ansåg dock att alla barnen han beskrev var normalbegåvade eller 
överbegåvade. Jämförs de barnen med de som Leo Kanner beskriver i sin forskning så har de 
nästan samma symtom förutom att de barnen inte är lika intellektuellt begåvade som de 
barnen Asperger nämner. Det handikapp som Kanner pratar om nämner vi idag som infantil 
autism. Lorna Wing har på senare tid uppdaterat frågan om inte Kanners och Aspergers 
studier är väldigt närbesläktade psykiatriska handikappstillstånd. Hon påpekar dock att i 
praktiken kan det finnas skäl till att skilja mellan infantil autism och Asperger syndrom. Förr 
trodde man att orsaken till handikappet Aspergers syndrom berodde på dålig uppfostran, hade 
mamman och barnet dålig relation så kunde det vara en orsak (Gillberg 1994). 
 
4.2.1 Vad är Aspergers syndrom? 
Med Aspergers syndrom avser vissa författare en speciell kombination av kontakt- och 
beteendeproblem, som utmärker barn från förskoleåldern och uppåt. Många menar att det rör 
sig om en personlighetsvariant, andra menar att det är en lindrigare form av autism eller 
rentav autism hos normal- eller överbegåvade barn (Gillberg 1994). Autism och Aspergers 
syndrom är de två diagnoser inom autismspektrumet som det ofta talas om. Även Gunilla 
Gerland nämner att det råder olika uppfattningar om huruvida autism och Aspergers syndrom 
är två olika tillstånd eller om Aspergers syndrom är en mildare variant av autism. Detta 
behöver dock inte betyda att Aspergers syndrom alltid är ett lindrigt funktionshinder, 
svårighetsgraden varierar och det är särskilt tydligt hos vuxna där en del har kvarstående 
svårigheter. Elever med Aspergers syndrom har svårigheter att snabbt förstå vad andra tänker 
och känner, de har också kommunikationsproblem i varierande grad. Personer med Aspergers 
syndrom (till skillnad från de med autism) har alltid förmågan att uttrycka sig verbalt, de 
förstår meningen med kommunikation. De har ändå språkliga svårigheter som till exempel en 
mycket konkret och bokstavlig språkförståelse, vilket gör att de inte förstår ironi, metaforer, 
ordspråk och liknande (Gerland 2004).  
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Andra vanliga symtom kan vara:  
– stereotypa handlingar och rörelser  
– sociala svårigheter 
– klumpig motorik  
– egendomlig blick (Gillberg 1994). 

 
Förmågan till socialt samspel är påverkad vid Aspergers syndrom, men det yttrar sig på olika 
sätt. Vissa barn leker gärna med sina kompisar men det ska ske på deras vilja och regler. 
Andra är mer passiva och tar sällan egna initiativ till socialt samspel. Detta kan bero på 
svårigheter med att läsa av andras, och själva använda sitt kroppsspråk. De flesta med 
funktionshinder inom autismspektrumet tycks ha ett bättre visuellt minne än auditivt, detta gör 
att det blir svårare att ta in verbal information. När eleverna ska få instruktioner i skolan är de 
hjälpta av att ibland få dem nedskriva eller ritade i stället för att pedagogen ska behöva 
upprepa dem muntligt. Orsaken till funktionshindret Aspergers syndrom är ännu inte helt 
känt, men man är överens om att det har biologiska orsaker, och att det inte är störningar i 
relationer mellan barn och föräldrar som orsakar det vilket antogs förr. I de fallen som 
orsaken är fastställd har det handlat om foster- eller förlossningsskador, ärftliga sjukdomar, 
svåra hjärnhinneinflammationer i spädbarnsålder och kromosomrubbningar. Det är betydligt 
fler pojkar än flickor som har Aspergers syndrom (Gerland 2004). 
 
4.3 Skillnaden mellan autism och Aspergers syndrom 
 
Barn med Aspergers syndrom har i allmänhet inte lika stora svårigheter som barn med autism 
De uppfattas ofta som mycket snälla i spädbarnsåldern bara de får vara ensamma. Barn som 
har Aspergers syndrom är svåra att diagnostisera i tidig ålder, däremot om de har autism 
märks det tidigare. Barn med Aspergers syndrom kan, bättre än barn med autism leka med 
leksaker. Många barn med Aspergers syndrom har motoriska stereotypier. Oftast är de dock 
inte lika påtagliga som vid autism, det handlar ofta om hand- eller fingerknackningar, 
vaggningar med ben eller liknande, snarare än de mycket uppseendeväckande vaggningar, 
kroppsvaggningar eller huvuddunkningar som barn med autism kan ha (Gillberg 1994). En 
annan skillnad mellan autism och Aspergers syndrom är att vissa barn har de klassiska dragen 
som kännetecknar autism under den tidiga barndomen, men att de senare utvecklar sin 
språkförmåga och kan använda komplexa meningar, samt att de utvecklar en grundläggande 
social kompetens som ligger inom det normala intervallen. Både autism och Aspergers 
syndrom befinner sig inom samma område, och det finns barn som befinner sig i en 
diagnostisk ”gråzon”, där det är svårt att avgöra vilken term som är den rätta. Inom en snar 
framtid kommer vi dock att kunna identifiera gränserna mellan autism och Aspergers 
syndrom enligt Attwood (2000).    
 
4.4 Olika undervisningsmetoder 
 
När det handlar om undervisningsmetoder för barn med Aspergers syndrom är det väldigt 
individuellt. Alla barn kräver individanpassad undervisning. Det finns dock olika 
undervisningssätt och förhållningssätt som är användbara. Undervisningen måste anpassas till 
den enskilda individen. Vi kommer här att ta upp två olika undervisningsmetoder, TEACCH 
metoden och Lovaas metoden. TEACCH metoden är egentligen anpassad för barn med autism 
men eftersom autism och Aspergers syndrom är lika varandra arbetar man enligt TEACCH 
även med barn som har Aspergers syndrom.  
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4.4.1 TEACCH metoden 
TEACCH (Treament and Education of Autistic and related Communication handicapped 
Children) är en statlig verksamhet i North Carolina för personer med autism och liknande 
kommunikationshandikapp och deras familjer (Watson 1995). Undervisningen startades 1966 
som ett forskningsprojekt av Eric Schopler. Den grundläggande tanken med TEACCH är att 
arbeta med barnet och deras familj och tillsammans komma fram till ett innehåll som är 
individualiserat. Så tidigt som möjligt bör en diagnos ställas. Efter detta gjorts startar man 
med förskoleprogrammet för att sedan gå över till skolprogrammet och till slut anpassa 
undervisningen till vuxensituationen (Alin Åkerblom & Liljeroth 1998). TEACCH har 
utarbetat en läroplan för personer med autism och andra kommunikationshandikapp. 
Läroplanen skapades 1980 och skulle utarbeta en läroplan för barn med autism som går i den 
vanliga skolan. Läroplanen skulle i huvudsak omfatta språk och kommunikation, sociala och 
yrkesförberedande färdigheter. Sedan TEACCH startade har det lagts stor vikt vid en 
individualiserad bedömning och habilitering. Bland personer med autism finns det inte bara 
stora variationer i färdighetsnivån utan även i profilen av dessa färdigheter. Det krävs att det 
skapas individuella planer för att kunna tillfredställa deras olika färdigheter och behov. 
Läroplanen är utarbetad som en handbok för läraren när han eller hon lägger upp och 
utvärdera elevens individuella undervisningsplan. Det ska även fungera som verktyg när 
läraren arbetar med elever som har autism. Läraren ska bedöma elevens förmåga att 
kommunicera och utifrån det hitta lämpliga mål och arbetsuppgifter som passar eleven, istället 
för att använda förutbestämda instruktioner (Watson 1995).  
 
Från början kallades läroplanen för ”Läroplan för språk” för att sedan byta namn till 
”Läroplan för kommunikation”, de speglade bättre uppfattningen om undervisningens 
viktigaste mål, att förbättra förmågan hos barn med autism att kommunicera i sin vardag än 
att lära ut ett ”riktigt” språk. Läroplanen ska fungera även för elever som inte talar. Men för 
det är läroplanen inte bara till för dem som inte talar. Oftast kan barnet bara kommunicera 
med människor som har förkunskaper om vad barnet vill eller ska säga (Watson 1995). Det 
läggs stor vikt vid personens starka sidor, medans de svaga sidorna ska tonas ned. Detta för att 
barnet sedan som vuxen ska fungera så bra som möjligt i samhället (Alin Åkerblom & 
Liljeroth 1998). Det finns vid programmet grundläggande principer som ska följas, men sedan 
måste varje person ses individuellt, och all den omgivande strukturen måste anpassas till 
individen. Det läggs stor vikt vid att inte överstimulera eleverna utan att istället avskärma 
vissa intryck som de möter. Elever med autism behöver tydlighet, för att tydligt strukturera 
dagen för dem byggs alla aktiviteter upp ifrån ett arbetsschema. Då används olika föremål och 
bilder för att visa på vilka olika verksamheter som skall ingå. Dessa föremål eller bilder ska 
hjälpa personen att koppla till själva aktiviteten. De som har autism har nämligen en stor 
svårighet och det är att inte veta eller ofta glömma vad de ska göra. Därför måste 
informationen och instruktionerna om dagen vara tydliga, så att de vet vad som väntas av 
dem. Problemet ligger i övergångarna mellan aktiviteterna, där måste läraren finnas till hjälp 
för att det ska fungera. TEACCH programmets grundläggande hörnstenar är att det krävs djup 
kunskap om autism, även ett nära samarbete med familjen måste hela tiden ske. All 
undervisning är individanpassad men tonvikten ligger på utveckling av kommunikation, 
ADL-färdigheter (activities of daily living) och självständighet. Det fokuseras också tidigt på 
vuxenlivet, att det som görs ska ha ett livsperspektiv (Alin Åkerblom & Liljeroth 1998). 
 
För att undervisningen ska kunna anpassas krävs det en väl genomförd diagnos. PEP (Psycho 
Educational Profile) test är konstruerade inom ramen för TEACCH i avsikt att användas i 
bedömningen av barn med autistiska störningar (Alin Åkerblom & Liljeroth 1998). PEP ska 
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även bedöma utvecklingsnivåer, färdigheter och karakteristiska beteende hos barn med autism 
(Watson 1995). PEP är anpassat till att barn växer och förändras med åldern oberoende vilken 
utvecklingstörning de har. Testet PEP består av leksaker och inlärningsmaterial som visas för 
barnet, under tiden görs observationer på barnets reaktioner. De flesta av uppgifterna är 
oberoende av språklig förmåga. Uppgifter är ordnade från lättare till svårare, men kan hela 
tiden anpassas till det enskilda barnet. Barnens prestationer bedöms på tre olika nivåer, 
godkänt, på väg, eller ej godkänt. På väg menas att det hos barnet finns kunskaper men inte 
tillräckligt för att lyckas med uppgiften. Genom godkända och ej godkända resultat visas 
elevens svaga respektive starka sidor upp, samt om barnet är på väg att lära sig något nytt 
(Alin Åkerblom & Liljeroth 1998).  
 
Inom TEACCH är det viktigt att se autism som en störning i utvecklingen, detta för att kunna 
förklara det beteendemässiga handikappet, men också för att kunna hitta lämpliga 
undervisningsmål. Den informationen som kommer fram från PEP- testet användes för att få 
fram utvecklingsmässiga riktiga arbetsmål. Dessa arbetsmål görs sedan om så att det passar de 
specifika färdigheterna som är ”på väg” att utvecklas. Läroplan för kommunikation betonar 
starkt vikten av att de mål som tas fram är lämpliga för det individuella barnet. 
Arbetsuppgifterna och de individuella undervisningsplanerna bygger på att utveckla gamla 
färdigheter, mer än att lära dem nya saker. En annan viktig sak i läroplanen är att 
bedömningen och undervisningen ska vara ett samarbete mellan föräldrarna och elevens 
lärare. Detta för att det är föräldrarna som bäst ser de möjligheter och svårigheter som 
påverkar barnets förmåga att fungera i vardagen (Watson 1995).  
 
När det gäller att välja undervisningsmål för eleven görs först en bedömning av barnet, där 
tittar man på elevens förmåga att kommunicera. Det innebär att barnet observeras när de gör 
spontana saker för att kommunicera. Dessa beteenden bryts sedan ner i ett antal dimensioner, 
avsikt, sammanhang, innehåll ord och former för kommunikation. Nästa steg efter 
bedömningen är att välja undervisningsmål, de ska stämma överens med elevens nuvarande 
färdigheter, men samtidigt spelar de mål som läraren och föräldrarna satt upp in. För att målen 
ska bli genomförbara är det viktigt att läraren bara lär ut en dimension i taget, för att inte 
eleven ska bli förvirrad. När eleven nått sina färdigheter ska nya strategier diskuteras fram för 
hur eleven ska behålla de nya färdigheterna men samt sätta upp nya mål som bygger på 
kunskaper eleven redan har. När nya mål sätts upp är det viktigt att det tas hänsyn till elevens 
intressen så att hon eller han bli motiverad att göra övningarna. Undervisningen bör resultera i 
att eleven få delta i saker som de tycker om så att de lär sig kommunicera under dessa 
aktiviteter. Fast undervisningen börjar i en strukturerad miljö måste läraren ha som mål att 
eleven till slut ska kunna kommunicera i sin vardagliga miljö. Därför bör eleven få 
erfarenheter av saker som påminner dem om situationer som han/hon hittar i vardagen 
(Watson 1995).  
 
4.4.2 Sociala berättelser och seriesamtal 
Sociala berättelser och seriesamtal ingår inte i TEACCH programmet, men stämmer väl 
överrens med deras arbetssätt och tankar.  
 
Carol Gray, Michigan, USA är det som kommit med idén att jobba med sociala berättelser 
(social stories). Sociala berättelser tror hon hjälper eleverna att förstå en situation. Genom att 
skriva ner en kort historia om situationen kan det lättare klargöras för eleven. De sociala 
berättelserna är alltid nedskrivna, det är korta och enkla meningar som används. Kan inte 
eleven läsa kan istället bilder användas, de måste dock ha få detaljer. Hur lång en historia görs 
beror på elevens utvecklingsnivå. Sociala berättelser bygger på observationer av en speciell 
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situation som hänt, där måste elevens bristande förståelse framgå. Berättelserna skrivs alltid i 
jag form till varje enskild situation. Eftersom alla situationer är unika och enskilda kan aldrig 
samma berättelser användas om igen. Sociala berättelser kan användas för elever på olika 
utvecklingsnivåer och även i olika åldrar (Alin Åkerblom & Liljeroth 1998). Carol Gray har 
även utvecklat samtal i serieform för att klargöra ensamverkan mellan två eller fler personer, 
detta kallas seriesamtal. Seriesamtal syftar till att hjälpa eleven att förstå vad som sker mellan 
personer, vad var och en tänker och känner. Det används talbubblor, former och symboler för 
att illustrera vad som hänt. Man ritar och talar exakt som det görs i verkligheten. Känslor 
beskrivs med färg, färgerna ska vara individanpassade med ett färgschema för varje elev. Det 
är viktigt att eleven själv få bestämma vilka färger som ska användas (Alin Åkerblom & 
Liljeroth 1998). 
 
4.4.3 Lovaas metoden 
Lovaas metoden är en omdiskuterad metod, den bygger på att förstärka och belöna det 
positiva beteendet och det negativa beteendet nonchaleras. Det är en forskare vid namn Dr 
Ivar Lovaas som är upphovsman till metoden. Metoden handlar om beteendeterapi för barn 
med autism. Lovaas och hans kollegor rekommenderar att behandlingen ska börja så tidigt 
som möjligt gärna före barnet är 5 år, men helst vill man börja behandlingen redan innan 
barnet är 3 ½ år (http://www.nas.org.uk/nas/jsp/polopoly.jsp?d=297&a=3345, 06.12.11). 
Forskning har visat att beteendeintervention, att bryta ner beteendet steg för steg, förbättrar 
livet för personer med autism, detta genom att det hjälper dem att förvärva komplexa 
färdigheter såsom språk, lek, ADL och sociala färdigheter. Undervisningen ska vara ”en till 
en undervisning” det vill säga att läraren går iväg med en elev åt gången. All träning bör till 
en början ske med en till en relation, i en omgivning utan andra barn eller vuxna som kan 
distrahera dem. Syftet med att ha en till en undervisning är att lära ut de färdigheter som 
eleven behöver kunna för att fungera i en klass eller i en grupp. De färdigheter som tränas kan 
tillexempel vara att följa lärarens instruktioner, vara uppmärksam mot läraren, stå i kö, 
turtagning och adekvat språk. Det görs betydande ansträngningar för att integrera elever med 
autism i vanliga förskolor och skolor, detta för att undvika att eleverna tar efter icke 
önskvärda beteenden från barn med samma problematik. Det är viktigt att föräldrarna är 
inblandade i behandlingen, utan dem blir det svårt för eleverna att klara av 
undervisningsmetoden, detta för att kunna fortsätta behandlingen även i hemmet. Det är 
väldigt stora individuella skillnader på hur barn med autism svarar på beteendeterapi. Vissa 
klarar av det, medan andra kan behöva professionell hjälp under resten av livet 
(www.autism.se, 06.12.12).  
 
4.5 Integrering 

 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94 s. 10) 

 
För att ta reda på om elever med Aspergers syndrom ska integreras i vanliga klasser är det 
viktigt att först ta reda på vart eleverna befinner sig i förhållande till andra personer. Om de 
visar intresse för andra personer är det viktigt att ta till vara på det. Finns inte intresset är det 
viktigt att istället ordna undervisningen så att eleverna steg för steg lär sig att bli intresserade 
av andra personer. Ska det ske en integrering eller inte är en fråga som länge diskuterats, det 
är svårt att ge ett bra svar på det, vissa elever klarar det medan andra kanske inte gör det. En 
sak är i alla fall säker integrering få inte ske för att uppnå det som är normalt och det 
önskvärda.  För att integrering ska ske är det vissa faktorer som måste ses över innan det 
bestäms, det är vilka praktiska förhållanden som råder på skolan när det gäller personal och 
miljö. Det krävs mycket arbete av personalen om integrering ska ske. Personalen behöver 
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kunskap om funktionshindret för att kunna möta eleven på bästa sätt (Alin Åkerblom & 
Liljeroth 1998). För att elever med Aspergers syndrom ska kunna integreras i skolan krävs det 
att undervisningen har bland annat:  
 – struktur i rum 
 – struktur i tid 
 – struktur i arbete (Alin Åkerblom & Liljeroth 1998). 
 
De elever som har Aspergers syndrom har behov av att göra saker på ett visst sätt eller i en 
viss ordning, ändras detta kan det bli kaos för eleven. Att visuellt strukturera upp de 
arbetsuppgifter eleverna får underlättar betydligt för barn med detta funktionshinder. För 
elever med Aspergers syndrom är det viktigt att veta vad de ska göra och under hur lång tid. 
En del av dessa barn har svårt att vistas i klassen för länge, därför är det viktigt att de får 
enskild undervisning en viss del av dagen. En del klarar av att vara i den stora gruppen stora 
delar av dagen, men måste ibland gå undan. Då kan det vara bra att han/hon har en speciell 
plats att gå till. För att arbetet ska flyta på i klassen krävs det att elever med Aspergers 
syndrom har ett eget schema där det står exakt vad eleven ska göra under den kommande 
dagen. Det är viktigt att planera och berätta för eleverna i förväg vad som ska hända, så att de 
vet vad som förväntas av dem. För att elever med Aspergers syndrom ska kunna uppföra sig 
lugnt krävs det att de känner sig trygga i sig själva (Alin Åkerblom & Liljeroth 1998). 
 
En annan sak som spelar in vid integrering är hur mycket skolan och berörda lärare är beredda 
att satsa. Det är skolans ansvar att tillgodose lärarna med de resurser som behövs, men 
lärarens uppgift att ta tillvara på dem för att integreringen ska ske. Vissa tycker att det är en 
självklarhet att läraren ska genomföra den uppgift hon får, men alla är kanske inte beredda på 
vad som krävs av dem för att det ska lyckas. Elever med Aspergers syndrom måste känna sig 
välkomna i klassen, för att det ska vara möjligt att ordna så bra undervisning som möjligt. 
Även föräldrarna har en stor inverkan på sitt barns skolplacering. Om inte deras barn få en bra 
skoldag så kan deras liv förvärras, det blir då skolgången som bli lidande. Därför är det viktigt 
att föräldrar och skolan är överrens. Det finns en rad möjligheter till att elever med Aspergers 
syndrom integreras i skolan, det gäller att se möjligheter istället för hinder med det. När det 
gäller skolformer finns det olika alternativ, eleverna kan placeras i vanliga klasser, med en 
assistent som resurs, eller att det ordnas särskilda grupper eller klasser för elever med 
Aspergers syndrom. Det sista alternativet bör väljas om eleven är svag eller avvikande på ett 
eller annat sätt som gör att eleven behöver specialkompetent personal. De lärare som jobbar 
med elever som har Aspergers syndrom måste fortbilda sig. Detta för att öka sina kunskaper 
och följa med i utvecklingen om funktionshindret, samt kunna handleda övriga kollegor med 
mindre erfarenhet så att eleverna få bästa möjliga skolgång (Alin Åkerblom & Liljeroth 
1998).   

 
”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen” (Lpo 94 s. 10) 
 
Rasterna kan vara ett stort problem för elever med Aspergers syndrom, därför är det bra om 
lärarna kan komma på strukturerade aktiviteter även då. Lärarna behöver vara uppmärksamma 
på hur elever med Aspergers syndrom bemöts av sina kamrater på rasterna (Alin Åkerblom & 
Liljeroth 1998).  
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5. METOD 
 
Vi har i vårt examensarbete använt oss av en kvalitativ metod som Allan Bryman (2002) 
skriver om. Med kvalitativa metoder menas att man har få, men mer djupgående insamlingar 
av data. Den kvalitativa metoden är mer inriktad på ord än på siffror vilket den kvantitativa 
metoden är. I den kvantitativa metoden är insamlingen av fakta många men inte så grundliga. 
Den största skillnaden mellan metoderna är att de kvalitativa metoderna gå mer in på djupet 
och de kvantitativa ger mer bredd på undersökningen. Den kvantitativa metoden används vid 
mätning av det insamlade materialet. I den kvantitativa metoden låter man teoretiska 
frågeställningar styra sin problemformulering, vilket sedan styr insamlingen och analysen av 
data. Detta till skillnad från den kvalitativa metoden där kopplingen mellan teori och praktik 
är mer mångtydig.  
 
Bryman (2002) talar om ostrukturerade och semistrukturerade kvalitativa intervjuer. De 
ostrukturerade intervjuerna utgår från arbetets tema och några färdiga frågeformuleringar 
finns inte. I de semistrukturerade intervjuerna, som vi har valt, används en intervjuguide (se 
bilaga) där frågorna får utvecklas fritt av den intervjuade och vi som intervjuare kan bygga 
vidare på dennes svar. Denna metod valde vi för att intervjupersonerna skulle få så stor frihet 
som möjligt i sina svar. Vi ville inte vara alltför låsta i den intervjuades svar, utan ville kunna 
spinna vidare på vad dem svarade. Eftersom de intervjuade har olika yrkeskunskaper tyckte vi 
att semistrukturerade intervjuer passade bäst, då frågornas ordningsföljd kan varierar.  
 
5.1 Urval       
 
Valet av våra intervjupersoner styrdes av deras yrke, vi ville komma i kontakt med personer 
som jobbar med elever som har Aspergers syndrom/autism. Vi intervjuade fyra olika 
personer, en specialpedagog, en grundskollärare, en förskollärare på särskolan, och en som 
jobbar på IVEI- (individuella programmet enskild inriktning), högstadiet för elever med 
Aspergers syndrom/autism. Två av intervjupersonerna utsågs av så kallade 
bekvämlighetsurval som Bryman (2002) skriver om. De andra två kom vi i kontakt med 
genom kommunens hemsida. Alla intervjupersonerna jobbar med elever som har Aspergers 
syndrom eller autism. Intervjuerna är genomförda i en medelstor stad i södra Sverige, på tre 
olika skolor. 
 
 
5.2 Genomförande 
 
Våra intervjuer är semistrukturerade, vilket innebär att intervjupersonerna har stor frihet att 
utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman 2002). Vi deltog båda två vid våra intervjuer. 
Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser, vi spelade in varje intervju med 
bandspelare. Vi ansåg det lättare att följa med i svaren och kunna ställa följdfrågor om vi 
spelade in intervjuerna.  En av deltagarna ville ha våra intervjufrågor skickade till sig innan vi 
kom dit och intervjuade. Detta finner vi positivt då han kunde förbereda sig på frågorna och 
kunde svara mer utförligt då han fått tänka igenom frågorna och svaren innan. De intervjuade 
fick frågan om dem ville ha den utskrivna intervjun men det räckte med det färdiga arbetet för 
alla intervjupersonerna.  
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5.3 Etiskt förhållningssätt  
 
Det är viktigt att informera intervjupersonerna om att det är frivilligt att delta, och att de har 
rätt att avbryta intervjun när de vill. Att fråga intervjupersonerna om det går bra att spela in 
intervjuerna är viktigt, även att påpeka att den information som samlats in får endast användas 
i arbetets syfte. Bryman (2002) skriver också om att alla som deltar i undersökningen ska 
behandlas med största möjliga sekrettes. Vi har därför avidentifierat våra intervjupersoner i 
resultatet, vi använder deras yrken istället för deras namn.  
 
5.4 Metoddiskussion 
 
Vi valde att göra intervjuer för att det var den metod som vi ansåg skulle ge oss mest 
information till vårt arbete. Anledningen till att vi valde kvalitativa intervjuer var för att vi 
ville ha en mer öppen diskussion där intervjupersonerna fritt kunde svara på våra frågor 
utifrån sina yrken och erfarenheter. Med hjälp av vår intervjuguide hade vi de huvudfrågor 
som vi ville få svar på. Under tiden vi intervjuade kunde vi ställa underfrågor som passade in i 
diskussionen, detta tycker vi var väldigt bra då vi fick fram olika och intressanta svar 
beroende på vilket yrke intervjupersonen hade.   
 
Vi tog tidigt kontakt med de personer som vi ville intervjua, vi är glada för att vi hittade olika 
yrkesgrupper som ville ställa upp och hjälpa oss. Vi intervjuade fyra personer med olika 
yrkeserfarenheter. Detta gav oss de svar vi behövde för att besvara våra 
problemformuleringar. Vi tycker det är viktigt att vi fick intervjua personer med olika 
yrkeskategorier för att få deras åsikter om våra frågor. Om vi intervjuat fler personer hade vi 
fått bredare och djupare infallsvinklar på vår problemformulering, men vi tror det skulle ha 
blivit för stort. Vi tycker att de intervjuer vi gjorde räcker för att ge oss svar på våra 
problemformuleringar.     
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6. RESULTAT AV EMPIRI 
 
Vi redovisar vårt resultat fråga för fråga från vår intervjuguide, intervjuerna redovisas i 
löpande text. Anledningen till att vi valt att lägga upp det på detta viset är för att vi anser att 
det blir mer lättöverskådligt att se varje fråga för sig.  
 
Fråga 1: Vilka resurser och insatser behöver elever med Aspergers syndrom?  
 
Intervjupersonerna är överens om att det framförallt är kunskap om funktionshindret som 
krävs för att jobba med elever som har Aspergers syndrom. De behöver framförallt tydlighet i 
vad de ska göra. Ett personligt schema där eleven tydligt kan se vad som ska göras under 
dagen är ett måste för individer med Aspergers syndrom. Grundskolläraren påpekar att det är 
viktigt att vara konsekvent, men även att utmana nya situationer så de inte fastnar i rutiner. 
 
”Elever med Aspergers syndrom behöver en kort information en tydlig början och ett tydligt slut på det dem ska 

göra, ett schema” 
 
Alla intervjupersonerna anser att det är för jobbigt för eleven att tillbringa hela dagen i 
klassen. Därför är det bra om eleven har en egen plats som ligger avskilt, dit eleven kan gå 
och hämta energi och återhämta sig. Elever med Aspergers syndrom är oftast i behov av 
personligt stöd, därför menar intervjupersonerna att en assistent kan vara bra för eleven. 
Förskolläraren betonar vikten av detta, för även om eleven vet vad de ska göra behöver de 
någon som visar vägen.  
 
Specialpedagogen och grundskolläraren betonar vikten av trygghet för eleven. De måste 
känna personalen och lokalerna väl för att det ska fungera, kommer det in vikarie måste det 
tydliggöras innan så att eleven vet om detta och är beredd på det.  
 
Fråga 2: Krävs det någon särskild utbildning för att jobba med elever som har 
Aspergers syndrom? 
 
Alla intervjupersonerna är överens om att det krävs kunskap om funktionshindret för att 
kunna arbeta med dessa elever. Men det finns ingen särskild utbildning för det, utan det blir 
olika kurser de får gå istället. Grundskolläraren och förskolläraren på särskolan påpekar en 
bra kurs som de haft turen att vara med på i Sunne. Det är en fem dagar lång kurs som ordnas 
av Riksföreningen autism, där de får lära sig att pedagogiskt jobba med barn som har 
Aspergers syndrom. Oftast erbjuds bara teoridelen och då missar man en stor bit i och med att 
det är en helt annan sak att jobba med eleverna i det verkliga livet. Därför tycker de att kursen 
var väldigt bra och lärorik. 
 
Pedagogen på IVEI trycker på vikten av att det inte räcker med att gå på en kurs och sen tro 
sig kunna allt, utan måste hela tiden fortbilda sig. 
 

”Viktigt att man får ny kunskap i och med att det förändras hela tiden.” 
 

Specialpedagogen menar att det är viktigt att ha kunskap om dessa elever därför att de har 
sina begåvningstoppar. De kan vara väldigt duktiga och intelligenta i vissa ämnen men sen 
kan de kanske inte ens knyta sina skor själva. Finns inte kunskapen om funktionshindret där, 
så ses dessa barn oftast som väldigt lata och att de inte vill göra det själva. Men det är helt 
enkelt så att de inte har förmågan att göra det själva och det är en väldigt stor skillnad. Finns 
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inte förmågan att göra något så kan man inte göra det. Därför behövs verkligen kunskap för 
att ha förståelse, har du kunskap och förståelse så är det lättare att förstå varför de beter sig 
som de gör.  
 
Fråga 3: Vad krävs av skolan och lärarna för att elever med Aspergers syndrom ska bli 
integrerade i skolan?  
 
Alla intervjupersonerna förutom förskolläraren på särskolan var överens om detta svar, de på 
särskolan fick inte denna fråga. 
 
Det krävs kunskap om vad funktionshindret innebär och även förståelse för det. Förståelse för 
att alla barn är olika och att olika saker är olika viktigt för barnen. Individualisering är väldigt 
viktigt, alla elever med Aspergers syndrom är olika och kräver olika undervisningsmetoder. 
Specialpedagogen påpekar att det är viktigt att ha visuell struktur i skolan, ytterst få elever 
med Aspergers syndrom har förmågan att auditivt ta in information, de vill säga att de tar in 
informationen via hörseln. För det är så att när orden tystnar är orden borta, informationen är 
borta, och har eleverna då inte riktigt förstått vad det är dem ska göra är det borta, men har de 
sett det med ögonen finns bilden hela tiden kvar. Förstärks det visuella så har det lättare att 
komma ihåg informationen de fått och kan jobba mer självständigt, det ger stöd och trygghet 
för eleven.  
 
Grundskolläraren menar att det är viktigt att alla förstår vad det är som krävs för att 
integrering ska ske. Det vill säga att rektor med flera är insatta i vilka behov dessa elever har 
och att rätt resurser sätts in. Görs inte detta kommer det att bli stora problem i framtiden, hela 
organisationen måste förstå vad som behövs. Oftast krävs det att elever med Aspergers 
syndrom få någon sorts hjälp via exempelvis en personlig assistent. De flesta elever som har 
Aspergers syndrom kan inte vara i stora grupper hela tiden, utan måste ibland få information 
ensamma eller få jobba enskilt ett tag. För att detta ska fungera krävs hjälp för en ensam 
pedagog klarar inte av detta. Specialpedagogen tycker dock inte att det är nödvändigt med 
personligassistent, det räcker oftast med specialpedagogisk hjälp någon timme per dag.  
 
En annan viktig bit för att integrering ska ske är att det finns tid. Någon som hela tiden kan 
jobba med eleven och de bitarna som just den eleven behöver arbeta med. Pedagogen på IVEI 
tycker det är viktigt att någon jobbar med de sociala bitarna. Elever med Aspergers syndrom 
lär sig inte detta intuitivt som andra barn och har man inte lärt sig det så kommer det att bli 
problem längre fram, särskilt när eleven kommer upp på högstadiet då eleven hela tiden får 
byta lärare och klassrum. Det är även viktigt att någon ger information till klasskompisarna, 
så att de förstår det ”konstiga” som kan hända med eleven. Oftast är det ju så att om man vet 
om problemet så blir det inte så stort.  
 
Något som alla intervjupersonerna också påpekade är att det är viktigt att ha en långsiktig plan 
för dessa elever, så att de kommer att klara sig i framtiden. Det är viktigt att ha ett nära 
samarbete med hemmet så att pedagogen vet vad som är viktigt för just den eleven. 
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Fråga 4: Anser du att elever med Aspergers syndrom ska/kan integreras i den ”vanliga 
skolan”? 
 
Även på denna fråga var intervjupersonerna överens till en viss del. Specialpedagogen och 
grundskolläraren tycker att integrering ska ske i den mån det går. Men då krävs det att eleven 
får rätt bemötande från början. De behöver mycket hjälp de första åren i skolan så att de 
kommer in rätt i skolsystemet. Grundskolläraren påpekar att klarar eleven av integrering ska 
det ske, men detta är väldigt individuellt. Personen betonar även att det är viktigt att tidigt 
tänka på vuxenperspektivet, att rätt insatser sätts in i tid så att eleven klarar av att fungera ute i 
arbetslivet på ett eller annat sätt.  

 
”Ofta kan de gå igenom hela skoltiden utan problem, för att sedan i vuxenlivet brista i det sociala”  

 
Så behöver det inte vara för alla, men det är viktigt att tänka långsiktigt för att undvika det 
helt.  
 
Pedagogen på IVEI tycker att elever med Aspergers syndrom ska integreras på ett eller annat 
sätt. Vissa elever klarar inte av integrering, dessa elever bör då gå i specialskola. Det gynnar 
eleverna om dem kan integreras i tidig ålder så att de i vuxenlivet kan fungerar socialt.  
Skolan måste även tänka på var eleven ska ta vägen efter skoltiden, ska de ut i arbetslivet eller 
i dagligverksamhet. Viktigt att skolan jobbar med eleven så att de klarar av det tänkta målet.  
 

”Målet ska vara att de ska fungera så bra som möjligt i framtiden och då måste de integreras” 
 
Fråga 5: Hur jobbar ni med elever som har Aspergers syndrom? 
 
Här svarade intervjupersonerna lite olika, förskolläraren på särskolan jobbar inte med elever 
med Aspergers och svarade därför inte på frågan. Pedagogen på IVEI jobbar mycket med en 
till en situation, det vill säga en lärare och en elev. De betonar att ibland är det bra för eleven, 
för i vissa sammanhang passar inte eleven in i undervisningen, och de lär sig inget. Pedagogen 
påpekar även för att eleven ska orka hela dagen så är det bra om de får vila lite från klassen 
och jobba i mindre grupp istället. De intervjuade är dock överrens om att samarbetet med 
hemmet är viktigt för att arbetet ska fungera. Alla inblandade måste vara involverade i hur 
arbetet läggs upp för eleven, så att eleven får den hjälp som krävs.  
 
Specialpedagogen och grundskolläraren jobbar båda två mycket visuellt, det tycker de är 
viktigt vid arbetet med elever med Aspergers syndrom. De använder mycket seriesamtal och 
sociala berättelser för att visa och förklara för eleverna vad som hänt, att visa bilder på det 
man talar om. Specialpedagogen påpekar hur viktigt de är att ibland även förklara 
arbetspasset, inte bara dagens schema utan även arbetsgången så de vet vad de ska göra.  
 

”Först ska jag räkna eller läsa talen sedan ska jag ta upp skrivboken och skriva talet i boken, sedan räkna ut 
talet och när jag gjort de räcker jag upp handen och säger till fröken”. 

 
Annars är det lätt att eleverna räcker upp handen hela tiden och fråga fröken vad det är som 
ska göras, eleven gör sedan detta och frågar därefter fröken igen vad som ska göras. Får 
eleverna struktur på vad som ska göras så kan de klara av mer själva. Specialpedagogen talar 
om hur viktigt det är att ge eleverna förförståelse för vad som ska hända, görs det klarar elever 
med Aspergers syndrom skolan bra. Alla betonar vikten av att jobbar man med elever som har 
Aspergers syndrom är det viktigt med tydlighet och struktur av det som ska göras.  
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Fråga 6: Är det några skillnader i undervisningsmetoderna mellan elever med autism 
och Aspergers syndrom?   
 
De intervjuade är alla eniga om att det är samma grundmetod för att undervisa elever med 
autism och Aspergers syndrom. Diagnoserna är så pass lika så skillnaden är från individ till 
individ, det är viktigt att veta att undervisningsgrunden är densamma men att undervisningen 
måste individanpassas. Specialpedagogen och pedagogen på IVEI nämnde att jobbar man 
med elever som har autism så är det viktigt att tydliggöra informationen för att eleverna ska 
förstå. En annan skillnad som pedagogen på IEVI tog upp är att elever med autism som även 
har en utvecklingsstörning går i särskola. Hos dessa elever kan man ibland frångå kursplanen 
och istället se vad individen kommer att behöva i framtiden och jobba mer med det. 
Specialpedagogen tog också upp att det är sällan elever med autism är integrerade i den 
vanliga skolan, eftersom de oftast har en utvecklingsstörning och är då berättigad till särskola.  
 
Fråga 7: Finns det någon särskild undervisningsmetod för elever med Aspergers 
syndrom? 
 
Alla intervjupersonerna är överrens om att det inte finns någon särskilt undervisningsmetod 
för elever med Aspergers syndrom, utan de jobbar med samma metod som används vid 
arbetet med elever som har autism. De nämner att det finns Lovvas och TEACCH metoden, 
alla intervjuade jobbar enligt TEACCH metoden. De påpekar dock att TEACCH är ett 
tankesätt inte någon metod. Man plockar delar från TEACCH för att jobba med elever med 
Aspergers syndrom, det är de starka sidorna som de jobbas mest med. 
 

”Vi jobbar med de positiva sidorna, det eleverna behöver hjälp med tar vi senare, vi drar alltid i de positiva 
sidorna först” 

 
Det är viktigt att tydliggöra för eleverna, men även att strukturera upp dagen, att se det som 
eleven lär sig som ett livsperspektiv är viktigt, det är inte enbart för stunden.  
 
Grundskolläraren nämner även att det finns olika arbetssätt, så som sociala berättelser och 
serier samtal, det är ingen metod utan ett sätt att arbeta på med elever som har Aspergers 
syndrom. Arbetssätten går ut på att det är viktigt att visa visuellt vad som har hänt. 
 
De intervjuade är eniga om att finns grunden för hur de ska undervisa elever med Aspergers 
syndrom är det lättare att klara av arbetssituationen. Det är väsentligt att komma ihåg att alla 
behöver olika saker, vi är alla olika, det är viktigt att individanpassa undervisningen till dem 
som behöver det.   
 
”Man ska aldrig ta en färdig metod helt och hållet i och med att alla är olika, det ska vara individanpassat” 
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7. ANALYS AV TEORI OCH EMPIRI 
 
När vi nu har läst litteratur om autism och Aspergers syndrom, och fått svar på våra 
intervjufrågor och våra problemformuleringar är det mycket som stämmer överrens. På vissa 
frågor är intervjupersonerna eniga medan de i andra skiljer sig åt. Ställer vi empiri mot teori är 
det mycket som stämmer överrens, men det finns även en del skillnader.  
 
Ska elever med Aspergers syndrom integreras i skolan har länge diskuterats. Alin Åkerblom 
& Liljeroth menar att det är svårt att ge ett bra svar på det. Det är väldigt individuellt, vissa 
elever klarar av integrering, andra gör det inte. För att elever med Aspergers syndrom ska 
kunna integreras krävs det kunskap av berörd personal om funktionshindret för att kunna möta 
eleven på bästa sätt. Även skolmiljön spelar stor roll för att eleven ska kunna integreras, de 
måste känna sig trygga i situationen. Elever med Aspergers syndrom har betydligt lättare för 
att ta in information visuellt än auditivt. Författarna påpekar därför vikten av visuell struktur 
för dessa elever, få de se bilder av vad de ska göra kommer de lättare ihåg instruktionen. För 
att eleven ska kunna vistas i klassen krävs det planering utav läraren, även att eleven får 
enskilt schema där det står exakt vad som ska hända under dagen är viktigt. De flesta elever 
som har Aspergers syndrom har svårt att klara en hel dag i den stora gruppen, därför är det en 
fördel om eleven har en egen plats att gå till som ligger avskilt. Dit eleven kan gå för att samla 
kraft och energi för att klara av hela dagen. Samarbetet mellan skolan och hemmet är här extra 
viktig för att arbetet med eleven ska fungera. Det är viktigt att alla berörda strävar mot samma 
mål när det gäller eleven, detta för att undvika komplikationer för eleven i framtiden. Alin 
Åkerblom & Liljeroth betonar att det finns olika skolformer för elever med Aspergers 
syndrom. De kan antingen placeras i vanliga klasser med en personligassistent som hjälp, eller 
om eleven är i behov av särskild specialkompetent personal kan de placeras i specialgrupper.     
 
Alla våra intervjupersoner är överens om att kunskap och förståelse för funktionshindret är det 
väsentliga för att kunna jobba med elever som har Aspergers syndrom. Det är viktigt att förstå 
att alla elever med Aspergers syndrom är olika och kräver olika mycket. De påpekar även att 
tydlighet och struktur är en betydande faktor för att eleven ska kunna fungera i klassen. De 
flesta elever som har Aspergers syndrom är i behov av särskilt stöd menar intervjupersonerna. 
Det är viktigt att all berörd personal är införstådd med vad som krävs för att integrering av 
elever med Aspergers syndrom ska fungera så att rätt resurser sätts in. Får inte eleven den 
hjälp som han/hon behöver kan det bli problem i framtiden. För att elever med Aspergers 
syndrom ska integreras krävs att det finns tid till att jobba med de delar som eleven är i behov 
av. En viktig sak som pedagogen på IVEI tog upp är att jobba med de sociala bitarna som 
krävs för att eleven ska kunna fungera ute i samhället. En annan viktig del som 
intervjupersonerna tog upp är informationen till klasskompisarna. Att informera dem om 
elevens funktionshinder kan inge förståelse för det avvikande beteendet som eleven har och 
hindra eventuell utfrysning av eleven.  
 
Intervjupersonerna är överens om att integrering av elever med Aspergers syndrom ska ske på 
ett eller annat sätt. Klarar eleven av integrering ska det ske, detta är dock väldigt individuellt. 
Ska eleven integreras är det viktigt att de bemöts rätt från början, annars är det lätt att det blir 
problem senare i skolgången. Lärarna bör tidigt tänka på vad eleven ska göra efter skoltiden, 
så att man jobbar med de delar som eleven behöver för att klara av det tänkta arbetet. 
 
Alla elever med Aspergers syndrom kräver individanpassad undervisning, det finns olika 
undervisningssätt och förhållningssätt som är användbara. Det finns dock ingen särskild 
undervisningsmetod för elever med Aspergers syndrom utan man använder samma 
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grundmetod som vid undervisningen av elever med autism. Intervjupersonerna nämner två 
olika undervisningsmetoder som kan användas när man jobbar med elever som har Aspergers 
syndrom/autism, det är TEACCH och Lovaas metoden.  
 
Alla de intervjuade jobbar utifrån TEACCH metoden, de påpekar att TEACCH är ett tankesätt 
inte någon metod. Tanken med TEACCH är att tillsammans med eleven och dess familj 
komma fram till ett arbetssätt som är individualiserat och passar för eleven i skolan. De 
betonar dock att metoden inte kan användas rakt av, utan man får plocka de delar som passar 
för den enskilda individen. Specialpedagogen och grundskolläraren jobbar även med två 
andra arbetssätt som stämmer överens med TEACCH metoden, det är sociala berättelser och 
seriesamtal. Alin Åkerblom & Liljeroth tar också upp dessa arbetssätt, de belyser det positiva 
med arbetssätten vilket är att de kan användas för elever på olika utvecklingsnivåer och i olika 
åldrar. Eftersom arbetssätten går ut på att jobba mycket med det visuella, passar detta bra för 
elever med Aspergers syndrom. 
 
Lovaas är en omdiskuterad metod som bygger på att förstärka och belöna det positiva 
beteendet. Eftersom metoden är väldigt tidskrävande är det svårt att jobba med den med 
elever med Aspergers syndrom. Våra intervjupersoner är dock skeptiska till denna metod och 
det är ingen som använder den rakt av i sin undervisning. Pedagogen på IVEI använder 
däremot delar utav den bland annat via en till en situation. Elever med Aspergers syndrom är i 
stort behov av enskilt stöd i undervisningen därför är detta ett bra arbetssätt.  
 
All den litteratur vi tagit del av och våra intervjupersoner är eniga om att det krävs kunskap 
och förståelse om funktionshindret för att integrering ska kunna ske. Det är även viktigt att 
individanpassa undervisningen så att alla olika behov bli tillfredställda. Elever med Aspergers 
syndrom är i stort behov utav rutiner, det går inte att ändra på saker hur som helst när man 
arbetar med elever som har Aspergers syndrom, de måste känna trygghet i den situation de 
befinner sig i. Finns detta med i åtanken blir intergeringen av elever med Aspergers syndrom 
lättare att genomföra.  
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8. DISKUSSION 
 
När vi nu kommit till slutfasen av vårt examensarbete känner vi att de frågor och funderingar 
som vi hade i arbetets början nu känns klarare. Under arbetets gång har nya frågor och tankar 
väckts, vilket har gjort att vi hela tiden fått ny inspiration till att fortsätta skriva. Vi anser att vi 
fått svar på de problemformuleringar vi har, detta bland annat genom vårt resultat. I och med 
att den teori vi fått fram och det resultat vi fått från våra intervjupersoner stämmer väl 
överens, anser vi att vi kan dra vissa slutsatser. Det har varit intressant och lärorikt att skriva 
om Aspergers syndrom eftersom vi inte tidigare stött på funktionshindret. Aspergers syndrom 
är ett relativt nytt begrepp i Sverige, men det har funnits hos barn i alla tider. Eftersom 
begreppet är nytt har få barn diagnosen Aspergers syndrom, de som har diagnosen har fått den 
när de blivit äldre. Eftersom de fått diagnosen sent kan de ha missat många viktiga bitar under 
skolgången. Sätts diagnosen i ett tidigt skede kan rätt undervisningsmetoder och resurser 
sättas in så att eleven kan leva ett så normalt liv som möjligt. 
 
I all den litteratur vi läst har vi fått fram att symtomen vid Aspergers syndrom är väldigt likt 
symtomen vid autism. Detta gör att det är svårt att sätta en tidig diagnos, vilket är att föredra 
för att eleven ska få bra förutsättningar till att leva ett så normalt liv som möjligt. Attwood 
påpekar dock att vi inom en snar framtid kommer att kunna skilja de båda begreppen åt. Detta 
hoppas vi på så att elever med Aspergers syndrom får den hjälp de behöver. Orsaken till 
Aspergers syndrom är ännu okänt, men det står klart att det inte har något med relationen 
mellan förälder och barn att göra vilket antogs förr. Nutidens forskare är mer eller mindre 
överens om att orsaken är genetisk. Av den litteratur vi har läst märker vi att forskningen har 
gått fort fram på kort tid vilket är positivt, så inom en snar framtid tror vi att forskningen 
kommit på nya och enklare sätt att diagnositera barn med Aspergers syndrom.     
 
För att integrering av elever med Aspergers syndrom ska ske, krävs det att berörd personal har 
kunskap om funktionshindret. Detta har vi fått fram både genom den litteratur vi tagit del av 
och vårt resultat. Kunskap om funktionshindret krävs för att möta eleven på bästa sätt, det 
håller vi med om. För att eleven ska klara av skolan och vardagssituationer är det viktigt att vi 
som pedagoger vet hur vi ska bemöta elever med Aspergers syndrom. Alla elever med 
Aspergers syndrom klarar dock inte av att integreras i den vanliga skolan, det är viktigt att se 
till varje enskild individs behov. Vi tycker att integrering ska ske i den mån det går, klarar 
eleven inte av att vara med i klassen hela dagen tycker vi att det är viktigt att eleven ändå är 
med vissa stunder, detta för att eleven ska öva sitt sociala samspel inför vuxenlivet. Vi tror att 
de flesta elever med Aspergers syndrom klarar av att integreras i skolan på ett eller annat sätt. 
Däremot krävs det mycket av inblandad personal, det är viktigt att rektor med flera inser detta 
och sätter in rätt resurser. Alin Åkerblom & Liljeroth påpekar att det är viktigt att elever med 
Aspergers syndrom får tillgång till personlig assisten om dt behövs, våra intervjupersoner är 
dock lite oense om elever med Aspergers syndrom är i behov av personlig assistent eller inte. 
Vissa intervjupersoner menar att det räcker med specialpedagogisk hjälp någon timme om 
dagen, andra menar att en personlig assistent är nödvändig för eleven. Vi tycker att eleven är i 
behov av att ha någon vid sin sida hela dagen för att känna sig trygga. Assistenten är inte till 
för att hjälpa eleven med saker som han/hon redan kan, utan ska mer finnas vid elevens sida 
som ett stöd ifall eleven känner att det blir jobbigt. Eftersom det är viktigt att eleven känner 
trygghet i den miljö de vistas i tro vi att en assistent är det bästa för eleven.  
 
För att elever med Aspergers syndrom ska klara av undervisningen i skolan är det viktigt att 
ha struktur på det eleven ska göra. Ett personligt schema för eleven är ett måste där det 
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framgår exakt vad eleven ska göra under dagen. Elever med Aspergers syndrom kräver 
tydlighet, pedagogen måste noggrant förklara arbetsgången så de vet vad och hur mycket som 
skall göras. Vet eleven om vad som ska hända under dagen klarar de skolan bra, det gäller att 
ge eleven en förförståelse för vad som kan ske. När vi som pedagoger arbetar med elever som 
har Aspergers syndrom är det viktigt att visuellt strukturera upp de arbetsuppgifter eleven har. 
Eleverna har lättare för att förstå och komma ihåg informationen om de får se bilder på vad de 
ska göra. De har svårt att ta in instruktioner om pedagogen står inför hela klassen och 
informerar om arbetsuppgiften. Det är då bra om eleven har en personlig assistent som enskilt 
kan gå igenom vad det är som ska göras. Vi håller med om att det är viktigt att använda bilder, 
färger och former allt för att underlätta undervisningen för eleven.  
 
Intervjupersonerna är positiva till integrering av elever med Aspergers syndrom i den mån det 
går. De poängterar vikten av att individualisera, att se till varje enskild individs behov. Klarar 
eleven av att integreras är det självklart att det ska ske, detta för att de senare i vuxenlivet ska 
fungera bättre socialt. Vi ser det som en självklarhet att integrera elever med Aspergers 
syndrom i skolan om det är det bästa för eleven. Det krävs mycket i början för att det ska bli 
så bra som möjligt men i slutändan är det ändå värt de tycker vi. Eftersom det pratas om ”en 
skola för alla” är det en självklarhet att alla som jobbar inom skolverksamheten ska sträva mot 
att ge elever med Aspergers syndrom den bästa möjliga förutsättning för att de ska få en bra 
skolgång. ”En skola för alla” är en vision som kommer att bli svår att förverkliga tror vi, även 
om det är det som ska eftersträvas av oss pedagoger. Det gäller att hela tiden jobba mot att 
försöka förverkliga visionen. Vi tror det skulle underlätta om man redan i förskolan ser till att 
integrera alla eleverna oavsett behov. Det är ändå viktigast att se till den enskilda eleven, en 
del elever mår bäst av att vistas i mindre grupper då ska deras behov tillgodoses. Vi tycker att 
integrering ska ske när det är för elevens bästa.  
 
Våra intervjupersoner påpekar även att det är viktigt att fortbilda sig och förnya sin kunskap 
om Aspergers syndrom hela tiden. Detta för att följa med i utvecklingen av funktionshindret, 
samt att uppdatera sig om vad eleverna behöver. Har man inte kunskaper om funktionshindret 
är det lätt det dras felaktiga slutsatser om varför eleven beter sig som de gör. 
Intervjupersonerna betonar att finns kunskapen och förståelsen är det lättare att förstå varför 
de beter sig som de gör. Detta håller vi med om, har man inte kunskapen om funktionshindret 
är det lätt att det dras felaktiga slutsatser varför en person beter sig som de gör. 
 
När det gäller undervisningsmetoder betonar både litteraturen och våra intervjupersoner att 
TEACCH är det pedagogiska förhållningssätt som är mest framgångsrik och effektivast. Vi 
tror också att detta förhållningssätt är det bästa för att jobba med elever med Aspergers 
syndrom. Det är dock viktigt att inte låsa sig fast vid en metod, utan vara flexibel och öppen 
att se nya vägar att undervisa på. Att se till den enskilda elevens behov, att anpassa 
arbetsmetoderna efter eleven är dock det viktigaste.      
 
Watson betonar TEACCH:s struktur och tydlighet som viktiga moment för att det ska 
underlätta och fungera för elever med Aspergers syndrom, det är även viktigt att 
individualisera undervisningen så att det passar eleven. Detta påpekar även våra 
intervjupersoner som viktigt, så att eleven får den hjälp som just de behöver. TEACCH jobbar 
med ett livsperspektiv för eleven, att det som eleven lär sig är för att klara av framtiden. Detta 
nämner våra intervjupersoner också som väldigt viktigt, att man ser till vad eleven ska göra 
efter skolans slut. Att tidigt tänka på vuxenperspektivet så att det sätts in rätt insatser gör att 
eleven lättare fungera ute i arbetslivet. Vi tycker också det är viktigare att personer med 
Aspergers syndrom klarar av det verkliga livet än att de till exempel kan räkna matematik. 
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Det gäller att göra deras liv så lika andras som möjligt så att de inte känner sig utanför. Både 
litteraturen och våra intervjupersoner nämner vikten av att ha ett nära samarbete med hemmet. 
Detta så att vi pedagoger vet vad just den eleven behöver, vad de är bra på och kanske lite 
mindre bra på. Det är ändå föräldrarna som känner sitt barn bäst och vet vad de behöver, de 
vet vad som påverkar elevens förmåga att fungera i vardagen. När det gäller elever som har 
Aspergers syndrom är det viktigt att fokusera på det som personen i fråga är bra på, inte de 
dåliga. Fokusera på det eleven redan kan och känner till, istället för att komma med nya saker, 
det förvirrar bara.  
 
Två av våra intervjupersoner nämner att de jobbar mycket med seriesamtal och sociala 
berättelser, detta för att elever med Aspergers syndrom lättare lär sig visuellt. De kommer 
lättare ihåg vad som hänt och vad som ska hända om de får se bilder på det. Vi tycker att detta 
arbetssätt är positivt för det går att anpassa efter elevens förmåga och utvecklingsnivå. De 
berättelser eller serier som görs ska vara individanpassade så det gå att använda på alla åldrar 
och individer.  
 
Även om TEACCH är den mest effektiva metoden i arbetet med elever med Aspergers 
syndrom är det viktigt att komma ihåg att det är bara ett förhållningssätt ingen metod. Våra 
intervjupersoner påpekar dock att TEACCH är ett tankesätt ingen metod. Man plockar delar 
från TEACCH för att jobba med elever som har Aspergers syndrom, det är de starka sidorna 
som man jobbar mest med. Vi anser det viktiga i arbetet med elever med Aspergers syndrom 
är att vara flexibel i sitt arbetssätt, att vara öppen för nya idéer och vara villig att förändra sitt 
undervisningssätt om det behövs.             
 
Beteendeterapi är en annan undervisningsmetod som både litteratur och våra intervjupersoner 
nämnt. Det är en metod som går ut på att antingen förstärka eller belöna det positiva beteendet 
och det negativa nonchaleras. Metoden är väldigt omdiskuterad om det är en bra eller dålig 
metod. Våra intervjupersoner använde sig inte mycket utav denna metod, de nämnde den mest 
som ett alternativ. En av intervjupersonerna anser att Lovaas metoden är för intensiv och 
något som elever med Aspergers syndrom inte orkar med. Vi tycker att Lovaas metoden har 
sina för- och nackdelar. Det är bra att fokusera på elevens positiva beteende, då stärks elevens 
självkänsla. Vi tycker också det är bra med en till en undervisning i viss mån, klarar eleven av 
att ta in informationen tillsammans med klasskamraterna i den stora gruppen anser vi att det är 
det bästa för eleven. Men fungerar det inte så är det bra att valmöjligheten till en till en 
undervisning finns. Däremot är vi skeptiska till tidspressen, vi tror att kraven och pressen blir 
allt för stor, både för eleven och för föräldrarna.  
 
De slutsatser vi tycker att vi kan dra efter detta arbete är att det krävs kunskap och förståelse 
om funktionshindret för att kunna hjälpa och möta eleven på bästa möjliga sätt. Det är viktigt 
att se till den enskilda individen för att han/hon ska få den hjälp som behövs, alla elever med 
Aspergers syndrom kräver olika mycket hjälp och stöd. Vi är också överens om att elever med 
Aspergers syndrom kräver stabilitet och trygghet i vardagen. Tas dessa saker i beaktning när 
elever med Aspergers syndrom ska integreras i skolan kommer det att underlätta mycket för 
alla berörda tror vi. 
 
8.1 Fortsatt forskning 
 
Nu i efterhand tycker vi att det hade varit intressant att få vara med i en klass med någon elev 
som har Aspergers syndrom för att själva se och avgöra hur undervisningen fungerar. Vi fick 
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dock vid ett intervjutillfälle se deras arbetsplats, materialet de jobbar med och hur deras dagar 
ser ut. Detta var mycket intressant, något som vi kommer ha med oss i framtiden. För fortsatt 
forskning hade vi gärna velat intervjua en ”vanlig” lärare för att höra deras åsikt om 
integrering av elever med Aspergers syndrom i skolan. Det vill säga en lärare som inte har 
någon elev med Aspergers syndrom i klassen. En annan sak som varit intressant att forska 
vidare om är att jämföra två elever med Aspergers syndrom, en som varit integrerad i den 
vanliga skolan och en som varit segregerad från den vanliga skolan. Se vad som skiljer sig åt, 
hur de upplevt sin skoltid, vad som är bra och dåligt med att vara integrerad respektive 
segregerad.  
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Bilaga  

Intervjuguide 
 

• Vilka resurser och insatser behöver elever med Aspergers syndrom? 
• Krävs det någon särskilt utbildning för att jobba med elever som har Aspergers  

            syndrom?  
• Vad krävs av skolan och lärarna för att elever med Aspergers syndrom ska bli   

            integrerade i skolan? 
• Anser du att elever med Aspergers syndrom ska/kan integreras i den ”vanliga” 

skolan? 
• Hur jobbar ni med elever som har Aspergers syndrom? 
• Är det några skillnader i undervisningsmetoderna mellan elever som har autism 

och Aspergers syndrom? 
• Finns det någon särskild undervisningsmetod för elever med Aspergers syndrom? 
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