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ABSTRAKT 
 

I detta arbete redovisas en intervjuundersökning av uppfattningar om barn och elever 
med Aspergers syndrom. Intervjuerna har genomförts med lärare från Aspergersenheter 
samt behandlingspersonal från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 
barnhabiliteringen. Undersökningen visar hur dessa personer uppfattar symptomen, 
diagnosen och bemötandet när det gäller elever och barn med Aspergers syndrom. 
Arbetet utgår både ifrån ett individperspektiv samt ett genusperspektiv. Symptomen och 
diagnosen diskuteras och problematiseras utifrån flickors och pojkars skilda 
förutsättningar och behov.  Undersökningen visar att flickor har andra symptom än 
pojkarna och flickorna är bättre på att kamouflera symptomen. Vidare konstateras det att 
diagnoskriterierna är utformade utifrån pojkarnas problematik och på grund av detta 
missas flickorna i diagnostiseringen. Detta bidrar till att flickor får sin diagnos senare än 
pojkar och de hinner få många skolmisslyckanden bakom sig. Flickorna blir ofta 
deprimerade och vägrar gå till skolan. När de får sin diagnos är flickorna oftast i tonåren 
och det kan vara en redan tumultartad period när de får ett sådant besked. Lärarna i 
undersökningen upplever att de bemöter eleverna utifrån ett individperspektiv och att de 
inte gör någon skillnad i sitt bemötande gentemot pojkar och flickor. 
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1 INTRODUKTION 
Vi har under vår lärarutbildning blivit mer och mer intresserade av genusfrågor och 
huruvida pedagogerna behandlar pojkar och flickor på olika sätt i skolan. När vi 
under sjätte terminen på lärarutbildningen läste specialpedagogik blev vi även 
intresserade av bemötandet av barn i behov av särskilt stöd (Wormnaes, 2001).  Vi 
blev nyfikna på om flickor och pojkar uppfattas olika när det gäller Aspergers 
syndrom.  Det kan gälla både diagnostisering och hur elevernas symptom uppfattas. 
En av författarna till denna rapport har mött elever med Aspergers syndrom där 
diagnosen har tagit alltför lång tid att upptäcka. En flicka fick sin diagnos i tonåren 
efter år av depressioner och misslyckanden i skolan. Det gick så långt att hon slutade 
gå till skolan. Hon hade haft kontakt med BUP under en lång tid men fick inte sin 
Asperger-diagnos förrän i våras när hon var 15 år gammal. Nu börjar en lång väg 
tillbaka till ett normalt liv och frågan är om hon kan få tillbaka de år i undervisningen 
som hon har förlorat? Varför tog det så lång tid att upptäcka hennes diagnos? Hur 
kunde omgivningen missa symptomen? Vilket bemötande hade varit det allra bästa 
för den här flickan?  

Med denna rapport vill vi undersöka hur personal inom barn och ungdomspsykiatrin 
och barnhabiliteringen uppfattar flickor och pojkar med Aspergers syndrom och de 
eventuella skillnader i symptomen som kan finnas. Vi vill även undersöka hur lärare 
på Aspergersenheter ser på och bemöter elever med Aspergers syndrom och om de 
upplever någon skillnad mellan könen. Vi vill belysa de skillnader som kan finnas i 
uppfattningarna av barn/elever med Aspergers syndrom. Vi riktar vår undersökning 
mot pedagoger ute i skolorna som möter elever med Aspergers syndrom. Det är 
viktigt att lärare blir medvetna om eventuella skillnader som kan finnas i symptomen 
och diagnostiseringen av dessa elever så att bemötandet kan bli så rättvist som 
möjligt utifrån varje individs förutsättningar och behov. Skolverket (2006) betonar 
vikten av att undervisningen ska anpassas efter individen och utgå från tidigare 
erfarenheter. 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande (Skolverket, 2006, s.4). 

 

I vårt arbete kommer vi att benämna Aspergers syndrom med förkortningen AS. 
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2 BAKGRUND 
I detta kapitel beskriver vi vad Aspergers syndrom innebär och vad det kan bero på. 
Den forskning vi har hittat är övervägande inriktad mot pojkar med AS. Vi beskriver 
dock symptomen både generellt och ur ett genusperspektiv. Vi belyser 
diagnoskriterierna och hur dessa kan påverka pojkar och flickor olika.  Vi diskuterar 
begreppet en skola för alla och hur viktigt det är att barn med Aspergers syndrom får 
rätt bemötande i en anpassad miljö.  

2.1 Aspergers syndrom - en översikt 
Denna rubrik belyser Aspergers syndroms uppkomst och orsaker. Vi förklarar vad 
det innebär att ha AS och vilka symptomen är. Vi lyfter även fram dessa symptom ur 
ett genusperspektiv. 

2.1.1 Uppkomst och orsaker 
Namnet Asperger kommer från den österrikiske psykologen och barnläkaren Hans 
Asperger som på 1940- talet skrev en artikel om barn och ungdomar från sin kliniska 
verksamhet som hade ett annorlunda beteendemönster (Larsson Abbad, 2007). 1981 
publicerade den engelske autismexperten Lorna Wing en artikel om sin syn på AS 
baserat på Hans Aspergers originalarbete (Gillberg, 1997). Hon myntade begreppet 
Aspergers syndrom för första gången baserat på Hans Aspergers verk. Hon kallade 
AS för högfungerande autism, vilket innebär en högre IQ och en mer utvecklad 
språklig förmåga hos individen. Detta ledde till en debatt bland forskare huruvida AS 
ska klassas som autism eller inte (Cederlund, 2007). 

Aspergers syndrom är en lindrig form av autism, en biologisk funktionsnedsättning 
som tros vara ärftlig (Nordgren, 2000). Hans Asperger kallade det ”autistic 
psychopathy” i sin artikel och ansåg att AS berodde på genetiska faktorer eller 
hjärnskador (Gillberg & Cederlund, 2005). Även Gillberg (1997) ansåg att det kan 
bero på en miljöbetingad hjärnskada. Sociala faktorer har väldigt liten betydelse för 
utvecklandet av Aspergers syndrom men kan dock spela roll i fastställandet av 
diagnosen (Gillberg, 1997).  Gillberg och Cederlund (2005) påvisar i sin studie av 
100 pojkar med AS att 50 % av pojkarna har en ärftlig tendens av autism på faderns 
sida. Av pojkarna har 25 % utvecklat AS som en följd av skador på hjärnan under 
moderns graviditet (a, a.).  Inom autismspektrum finns allt ifrån klassisk autism, med 
någon form av begåvningshandikapp, till högfungerande autism, det vill säga AS 
(Nordgren, 2000). 

2.1.2 Symptom 
Nordgren (2000) beskriver hur personer med AS har problem med ”ömsesidigheten” 
i sociala relationer. Hon menar att de har dålig social intuition och måste kämpa med 
intellektet för att lära sig sådant som sociala signaler, något som vi andra lär oss utan 
att behöva reflektera över det (a.a.). Barnet beter sig emotionellt och socialt 
olämpligt och kan verka lillgammalt eller provocerande. De förstår inte de sociala 
reglerna och säger spontant det de tänker på, vilket kan såra andra personer 
(Gillberg, 1997). AS - barn är oförmögna att läsa av andra människors kroppsspråk 
och de kan fälla kommentarer om en annan person som både kan vara genanta och 
pinsamma. Barnet förstår inte hur dess ärlighet kan göra någon upprörd (Attwood, 
2000).  
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Baron- Cohen och Wheelwright (2003) beskriver i sin studie hur vuxna med AS kan 
utveckla kamratrelationer fast de ser annorlunda ut om man jämför med ”normala” 
människors vänskapsrelationer. Relationen är inte lika djup och nära och anses vara 
mindre viktig för individen med AS (a.a.). Hans Asperger beskriver i sin artikel om 
fyra pojkar som har svårigheter när det gäller social anpassning. Han beskriver hur 
pojkarna i viss grad kan kompensera för sina svårigheter genom att vara originella i 
sina tankar. Han anser att om de får den rätta hjälpen, stöd och kärlek kan dessa barn 
åstadkomma verkliga prestationer i livet (Frith, 1998). 

Nordgren (2000) tar upp begreppet mentalisering, ”theory of mind”, som en följd av 
AS och beskriver det som begränsningar i hur man föreställer sig andra människors 
tankar och känslor. Barnet har svårt att ta den andres perspektiv men det handlar inte 
om en empatistörning (a. a.). Barn med AS påstås vara empatilösa men de kan bry 
sig om andra. De kan dock känna en förvirring av att visa sina känslor eller att förstå 
andras känslor. Många av AS - barnen visar varken med ansiktsuttryck eller med 
kroppsspråket svar på andras känslor (Attwood, 2000).  

Barn med AS kan ha specialintressen som inga andra i deras ålder brukar ha, som till 
exempel elektronik, valar, väder eller tåg (Gerland, 2003). De är väldigt rutinbundna 
och har svårt för plötsliga förändringar. Vidare kan de ha en sen talutveckling och 
bristande språkförståelse och de kan vara motoriskt klumpiga (Ehlers & Gillberg, 
1994). Barnen har en säregen och typisk gång, den är lufsig, vaggande, stel som en 
tennsoldat eller saknar totalt medrörelser. Finmotoriken kan också vara klumpig och 
tafatt men när barnet är mycket intresserat av något har det en förhållandevis bra 
finmotorik (Gillberg, 1997). 

Barn som har Aspergers syndrom är känsliga för sinnesintryck och kan bland annat 
ha svårt för vissa lukter och specifika ljud. Barnen kan ha svårt att sova och få 
problem med dygnsrytmen. De har även svårigheter med planeringsförmågan och 
kan ha det ganska rörigt omkring sig. Detta kan leda till att de har svårt att lösa en 
uppgift i flera steg (Gerland, 2003). 

AS - barn har svårt att förstå vissa delar av språket och har en bokstavlig förståelse. 
De kan ha svårt för att förstå ordspråk och liknelser men detta kan variera från 
person till person och det kan bli bättre med åren (Gerland, 2003). Hans Asperger 
däremot skriver i sin artikel att den autistiska personlighetstypen förblir oförändrad 
genom åren. Barnets intelligens och personlighet förändras men de viktigaste 
aspekterna av problemet består (Frith, 1998). Nordgren (2000) däremot anser att 
symptomen vid Aspergers syndrom kan minska med åldern. AS är en störning i 
utvecklingen och med tiden lär sig personen med AS att förstå andras tankar och 
känslor bättre (a.a.).  

Gerland (2003) är noga med att påpeka att AS har många positiva sidor. Personer 
med AS är ärliga och uppriktiga, de har lätt att lära innantill och är inte rädda för att 
säga ifrån. Det sistnämnda kan vara en styrka vid orättvisor men en svaghet när det 
gäller att skaffa sig vänner (Gerland, 2003). 

2.1.3 Symptomen ur ett genusperspektiv 
Gillberg (1997) beskriver hur flickor med AS har ett större socialt intresse än pojkar 
och har en tendens att imitera andra barn för att komma in i barngruppen. Detta 
betraktas för det mesta som ett konstigt beteende av de övriga barnen. Ibland lyckas 
flickan komma in i gemenskapen men blir då handfallen och vet inte hur hon ska 
hantera situationen (Gillberg, 1997). Hans Asperger beskriver i sin artikel hur en 
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pojke med AS blev betraktad som en outsider av de andra på avdelningen och hur 
han vägrade att delta i några gemensamma lekar. Pojken var impulsiv och 
svårhanterlig vilket ledde fram till hans slutsats att pojken hade en känsla för farliga 
situationer och att barn med AS har ett ondskefullt, beräknande beteende (Frith, 
1998).  

Enligt Kopp (2004) är några skillnader som forskare sett att flickor med AS har 
lättare för det sociala samspelet i åldrarna 3 - 5 år än vad pojkar har. När de blir äldre 
är det pojkarna som har lättare att skaffa vänner medan flickorna har svårare att 
knyta vänskapsband (a.a.). Flickorna har också till skillnad mot pojkarna svårt att 
umgås med jämnåriga kamrater och få en bästis men de umgås gärna i sociala 
situationer och flickorna är mer socialt aktiva än vad pojkarna är. Pojkarna upplevs 
oftare som udda och annorlunda av omgivningen (Hallerbäck, 2008). Även Attwood 
(2000) säger att pojkar har större sociala problem än vad flickorna har. Pojkarna 
visar ett störande och aggressivt beteende som oftast kommer fram när de är utsatta 
för påfrestningar. Detta leder till att omgivningen reagerar och söker hjälp för 
pojken. Flickor däremot har oftast en större social kompetens i leken genom att de 
ofta kopierar de andra barnen, så kallad fördröjd imitation, men handlingarna kanske 
inte blir lika spontana som de andra barnens lekmönster (Attwood, 2000).   

Intresse - och lekmässigt så är flickorna inte utmärkande mot normalbegåvade 
flickor. Men däremot kan flickorna med AS behålla sina ”barnsliga” lekar och 
intressen när de blir äldre. I och med att flickorna gärna umgås socialt men har ett 
mycket svagt språk kan detta leda till missförstånd och konflikter med andra då de 
inte uppfattas som verbalt svaga eftersom de aktivt pratar. Sedan finns det då tysta 
flickor vars symptom kan vara svåra att upptäcka på grund av tystheten. Flickor 
upplevs mer som omogna än udda och de har inte samma fascination när det gäller 
special intresse som pojkarna oftast har (Hallerbäck, 2008). Socialstyrelsen (2010) 
beskriver hur flickor har en annorlunda symptombild när det gäller specialintressen. 
De är lika intensivt intresserade men av lite andra ämnesområden än pojkarna. Dessa 
områden kan vara människor, djur eller konstnärliga intressen (a.a.). Attwood (2000) 
menar att risken finns att dessa AS flickor blir osynliga eftersom de inte är stökiga 
och det blir svårt att få en diagnos på grund av att de inte upptäcks och många av 
flickorna lider i tysthet (a.a.).  

Pojkarna är oftast klumpiga motoriskt och har svårt att samordna rörelser. Flickorna 
är stela och har svårt med kontrollen och motorisk planering. En annan skillnad är att 
flickor är mer utåtagerande men främst då i hemmet och det kan också vara en 
anledning till att flickor inte upptäcks tidigare. Pojkarnas utåtagerande är däremot 
både i och utanför hemmet och detta leder då till att de är lättare att upptäcka 
(Hallerbäck, 2008).  

Pojkarna ligger på en högre nivå än flickorna när det gäller den verbala begåvningen. 
Vissa flickors AS kan ha upptäckts tidigt på grund av just den svaga verbala 
begåvningen. Flickorna har större förmåga att använda sig av sitt språk i sociala 
sammanhang som då kan leda till att omgivningen ställer orimliga höga krav 
eftersom den verbala förmågan egentligen är mycket svag (Hallerbäck, 2008). 
Åsberg (2009) visade i sin studie att barn med Aspergers syndrom kan ha svårigheter 
med läsförståelsen då de har svårt att sätta sig in i andras tankar. Eleven kan avkoda 
korrekt och snabbt men har inte förstått vad texten handlar om (a.a.). 
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2.2 Diagnoskriterier 
Under denna rubrik skriver vi om de kriterier man använder för att diagnostisera AS 
och vad de innebär. Vidare beskriver vi hur en diagnos kan hjälpa eller stjälpa en 
individ. Vi skriver om pojkars och flickors diagnostisering utifrån ett 
genusperspektiv. 

2.2.1 Hur ser diagnoskriterierna ut? 
I Sverige har diagnosen Aspergers syndrom använts sedan 1986. Barnet genomgår då 
psykologiska tester, samtal och beteendeobservationer (Larsson Abbad 2007). 1989 
publicerade Gillberg och Gillberg sina diagnoskriterier (se bilaga 1). Dessa kriterier 
innebär att för att personerna ska kunna diagnostiseras med AS ska de ha stora 
svårigheter att interagera med sin omgivning. De ska ha svårt att uppfatta 
kroppsspråk och tolka signaler från andra. De har även svårt att se hur andra 
uppfattar dem. De har stereotypa, snäva intressen som utesluter alla andra 
sysselsättningar (Ehlers & Gillberg, 1994). Det krävs minst nio symptom av tjugo 
möjliga för att få diagnosen AS (Gillberg & Hellgren, 2000). World Health 
Organization (WHO) har gett ut diagnoskriterier ICD-10 (se bilaga 2) som stämmer 
överens med Gillbergs kriterier. AS är inget man kan medicinera för att få en 
förändring av symptomen. En person med AS kan däremot få medicin för att denne 
är nedstämd och har svår tvångsmässighet (Gillberg, 1997). Att diagnostisera AS kan 
göras på två sätt: det första steget är att låta föräldrar och eventuellt lärare fylla i 
frågeformulär som sedan används som ett bedömningsunderlag. Det andra steget 
innebär att kliniker gör en diagnostisk bedömning där de använder sig av etablerade 
kriterier. I Sverige har vi en beskattningsskala (se bilaga 4) där man screenar barn 
med autismspektrumstörning, ASSQ (Autism Spectrum Screeening Questionnaire), 
som är framtaget 1999 av Stephan Ehlers, Christopher Gillberg och Lorna Wing 
(Attwood, 2000).  

När ett barn är mellan 7 - 12 år så är AS- symptomen som mest uttalade och det 
innebär att ett barn oftast får diagnosen när det börjar skolan (Gillberg, 1997). 
Larsson Abbad (2007) visar på vikten av att barn med AS-diagnos så fort som 
möjligt, helst redan i förskolan, blir uppmärksammade för sina särskilda behov. 
Socialstyrelsen (2010) betonar att det kan vara svårt att upptäcka barn med Aspergers 
syndrom men att en tidig stödinsats är viktig både för barnet och för dess föräldrar. 
Det är då avgörande att lärare har kunskap om vad AS innebär (a. a.). 

Larsson Abbad (2007) är kritisk till hur diagnosen kan rättfärdiga ett felaktigt 
beteende. Omgivningen har lättare att acceptera ett beteende om det finns en diagnos 
och denna kan befria personen från ansvar för det egna handlandet. Detta kan 
medföra att personen kan bryta mot sociala konventioner och regler utan 
konsekvenser.  Gillberg (2001) däremot är kritisk till hur vissa i samhället vill sopa 
diagnosen under mattan eller kalla alla diagnoser för ”bokstavsdiagnoser”. Han anser 
att det är förödande för en person att behöva dölja sitt funktionshinder eller inte 
kunna tala om problemen utan att bli ifrågasatt. Larsson Abbad (2007) beskriver hur 
en diagnos kan stigmatisera en individ och få personen att känna sig utanför i 
samhället. Å andra sidan anser författaren också att utan diagnos som 
förklaringsmodell kan personen med AS ändå känna ett utanförskap på grund av sitt 
annorlunda sätt att vara och detta kan också vara förödande för individens självbild. 
Hellberg (2007) beskriver i sin studie hur elever kan se olika på sin diagnos. För 
vissa av eleverna är det en förklaring av svårigheter de har upplevt och fortfarande 
lider av. För andra elever blir diagnosen bara en etikett utan betydelse då eleven ser 
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sig som en individ som inte bör kategoriseras utifrån en diagnos (a.a.) Larsson 
Abbad (2007) tar även upp problematiken med att AS är ett funktionshinder som inte 
syns vilket gör det svårt att få förståelse från omvärlden. Risken finns att barnet blir 
betraktat som onormal och mobbning kan lättare uppstå (a.a.). 

2.2.2 Diagnosen ur ett genusperspektiv 
I Sverige är det enligt Kopp (2004) fler pojkar än flickor som får diagnosen 
Aspergers syndrom. Enligt Ehlers och Gillbergs (1994) studie kunde det konstateras 
att för varje flicka som får diagnosen är det fyra pojkar som också blir 
diagnostiserade. Ehlers och Gillberg kom fram till att skillnaden inte var så stor som 
forskarna tidigare trott (a.a.). Kopp (2004) tar upp några hypoteser till varför fler 
pojkar får autism. En av dem är att vissa gener på X-kromosomen, som flickor har 
två av, anses vara starka indikatorer när det gäller autism. Detta gör att flickorna 
skyddas bättre. I en undersökning på Färöarna gjord av Ellefsen (2007) var det 3794 
flickor och 3895 pojkar födda år 1985-1994 som deltog. Endast sju flickor fick 
någon form av diagnos gällande autismspektrum medan det var 36 pojkar som 
diagnostiserades. Förklaring till det låga antalet flickor gör forskarna genom att 
hänvisa till att Färöarna ligger isolerat och då kan den stabila genetiken förklara detta 
(Ellefsen, 2007).  

Kopp (2004) konstaterar att även om det finns vissa förklaringar till att fler pojkar får 
AS så står det inte i proportion till den stora skillnaden i könsfördelningen av 
diagnosen. Pojkar får diagnosen flera år tidigare än flickor och detta förklaras med 
att nästan all forskning som gjorts på barn med Aspergers syndrom har riktat in sig 
på pojkar (a.a.). Kopp (2010) anser att flickorna missas eller feldiagnostiseras inom 
barnsjukvården. I en studie med 100 flickor som fick diagnosen autism och ADHD 
hade flickorna inte fått rätt diagnos från första början. Många utav föräldrarna hade 
under flickornas tidigare levnadsår varit oroade för beteendet eller utvecklingen men 
inte fått någon hjälp fastän att de uppvisade symtom på ett avvikande sätt i olika 
miljöer.  Av dessa flickor hade majoriteten utöver AS och ADHD också andra 
psykiatriska och utvecklingsneurologiska diagnoser såsom ångest, depression, 
sociala beteendestörningar och läs- och skrivsvårigheter (a.a.). Kopp (2004) 
beskriver hur flickor med AS ofta får en annan diagnos, exempelvis ADHD eller 
tvångssyndrom då det är lättare att konstatera detta än AS. Läkarna diagnostiserar att 
flickorna lider av anorexia nervosa eller depression och missar på det sättet AS-
diagnosen (a.a.).   Kopp (2010) utförde även en delstudie på de 100 flickorna där hon 
använde sig av screeninginstrumentet ASSQ, (se bilaga 4). Hon ville utveckla ett 
bättre instrument för att tidigt upptäcka flickor med AS. Hon kom fram till att det bör 
läggas till tre eller fyra ”flick-frågor” i ASSQ (se bilaga 5) för att lättare kunna 
upptäcka flickor med AS (a.a.). 

2.3 Skolan och Aspergers syndrom 
Under denna rubrik diskuterar vi begreppet en skola för alla samt vad läroplanen 
säger om bemötandet av barn med särskilda behov. Vi lyfter fram bemötandet av 
Aspergerelever i skolan och hur man bäst möjliggör ett lärande. Vi beskriver vilken 
miljö som passar bäst för elever med Aspergers syndrom.  

2.3.1 En skola för alla? 
Persson (2001) diskuterar hur skolans målsättning ”En skola för alla” ska kunna 
inkludera även de barn som har en funktionsnedsättning. Skolans mål är uppsatta 
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efter en ”normalbegåvad” elev och detta innebär att elever som inte hör till 
normalkurvan riskerar att hamna efter i kunskapsutvecklingen. Det kan då bli svårt 
för dem att komma ifatt och detta sänder fel signaler till eleverna. Det handlar inte 
om att bli ”normal” utan om att arbeta utifrån sina egna förutsättningar (Persson, 
2001). Skolverket (2006) betonar vikten av att undervisningen ska anpassas efter 
individen och utgå från tidigare erfarenheter. 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande (Skolverket, 2006, s.4). 

Skolverket (2009) beskriver hur skolorna i landet lägger upp undervisningen på olika 
sätt för att möjliggöra lärande. Vissa skolor har en inkluderande verksamhet medan 
andra låter elever med AS gå i särskilda undervisningsgrupper. Hellberg (2007) 
beskriver hur elever med AS under hela sin skolgång känner sig särbehandlade. 
Deras upplevelser bygger på svårigheter och utanförskap kopplat till skolan. 
Eleverna hamnar i ett specialspår som skiljer sig från det spår som ”normala” elever 
följer. Det kan vara svårt att ta sig ur detta spår och de förblir för alltid en elev i 
behov av särskilt stöd. Diagnosen särskiljer eleven från den vanliga klassen och det 
blir en stigmatisering (a.a.) 

Persson (2001) diskuterar problematiken med att skolan har svårt att planera för 
elever som behöver stöd i undervisningen. Han menar att lagar och förordningar är 
skrivna på så sätt att det är svårt att bedöma vem som är i behov av stöd och på vilket 
sätt detta stöd ska ges. Är det bättre att eleven är i särskild undervisningsgrupp eller 
bör eleven i största möjligaste mån få vara kvar i helklass? (a.a.). Skolverket (2009) 
talar om hur olika det kan se ut från skola till skola. Vissa skolor är nischade för 
Aspergerverksamhet och innehar en stor kompetens medan andra skolor försöker 
hitta undervisningsformer som passar eleverna men där lärarna inte innehar just den 
spetskompetensen (a.a.). Läraren behöver ha kännedom om elevens diagnos för att 
på bästa sätt kunna utforma undervisningen efter elevens kunskapsförmåga. Vissa 
AS - elever kan klara av att vara integrerade i vanliga klasser medan andra behöver 
var på rena AS enheter (Gillberg, 1997). Det behöver inte vara isolerande att ingå i 
en särskild undervisningsgrupp och man ska sträva efter att eleverna ska återgå till 
den integrerade verksamheten. Hur undervisningen ser ut beror på vilken diagnos 
eleven har fått och hur skolans resurser ser ut. Detta innebär att eleverna får olika 
förutsättningar och många elever med AS har skolmisslyckanden bakom sig. 
(Skolverket, 2009). 

Hellström-Persson (2007) anser att skolan borde anpassa sin miljö gentemot elever 
med AS på samma sätt som de anpassar skolan för elever med andra 
funktionsnedsättningar. Elever med AS är känsliga för sinnesintryck och detta 
innebär att eleverna kan missa viktig information eller helt enkelt inte klara av att 
vistas i vissa lokaler (a.a.). Det är flera faktorer som påverkar hur skolan väljer att 
lägga upp undervisningen för elever med Aspergers syndrom. Förutom att ta hänsyn 
till elevernas skilda behov så är det viktigt att skolan både kan utmana och skapa 
trygghet för eleven samt att skolan har god kontakt med hemmen. Skolans resurser, 
kompetens och förmåga att bemöta olikheter är avgörande för elevens chans att 
lyckas i skolarbetet (Skolverket, 2009).  
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2.3.2 Bemötande 
De viktigaste insatserna för AS - personer och deras familjer är att få till en 
attitydförändring när det gäller deras situation och en sådan förändring kan vara svår 
att få till utan en fastställd diagnos. Skolor behöver få en kunskapsspridning om 
funktionshindret samt hjälp med åtgärder (Gillberg, 1997). Lärare behöver inte 
nödvändigtvis ha erfarenhet av att ha arbetat med AS - elever för att kunna bemöta 
dem på rätt sätt. Varje AS - elev är unik vilket gör att läraren måste använda olika 
strategier för varje enskild individ (Attwood, 2000). Barn med AS är olika individer 
och behöver således olika hjälpinsatser. (Gillberg, 1997). 

Många gånger uppvisar barn med AS på hemmaplan ett ”normalt” beteende när det 
gäller att kunna samspela eftersom det är en för dem känd miljö. Däremot när de 
kommer till en för dem okänd miljö eller situation där jämnåriga finns med blir 
symptomen påtagliga. Risken finns att dessa barn slinker igenom för att läraren inte 
anser att tillståndet är så allvarligt och att det inte behöver göras en diagnostisk 
bedömning på barnet. Lärarna anser att dessa barn endast är lite udda men att de 
förbryllar de vuxna med sitt sätt att vara på (Attwood, 2000). Det kan även vara så att 
pedagogerna ser att ett barn har svårigheter men att föräldrarna anser att lärarna 
överdriver barnets problem (Gillberg, 1997). Det kan också vara så att föräldrar och 
förskolepersonal inte har sett eller upplevt att barnet har haft några drag som är 
typiska för autism. När eleven sedan kommer upp till skolan har läraren en annan syn 
och kunskap i barns beteende och färdigheter. Läraren ser att eleven har svårigheter 
med sociala lekar och att denne inte förstår de koder som styr elevernas sociala 
uppträdande i klassrummen. Läraren kan också lägga märke till att eleven samtalar 
på ett mycket udda sätt och beter sig motoriskt klumpigt när det ritar och skriver. 
Eleven har svårt att vara delaktig i kompisarnas låtsaslekar och kan vara väldigt 
överdrivet fascinerad av ett visst skolämne. Eleven kan även visa på en aggressivitet 
eller upprördhet mot sina klasskamrater eller när de får vänta på hjälp i till exempel 
klassrummet (Attwood, 2000).  

Skolan bygger på traditionen att kunskap ska läras ut i ett socialt och kommunikativt 
sammanhang. För elever med AS innebär detta kompliceringar på grund av 
funktionshindret och det försvårar arbetet. Detta ställer krav på läraren och innebär 
att man måste skaffa sig kunskap om hur man på bästa sätt undervisar barn med AS 
(Skolverket, 2009). Ett sätt kan vara att skapa sociala berättelser som underlättar för 
eleven att förstå de regler som gäller i olika sociala situationer. Det är en teknik som 
ger en inblick i hur AS - elever tänker när det gäller interaktion med andra. Tekniken 
bygger på en mall som utgår från fyra principer: beskrivning, perspektiv, direktiv och 
kontroll. Dessa principer innebär att läraren ger en beskrivning av en situation som 
kan uppstå. Läraren ger en bild av hur andra i samma situation kan reagera och vilka 
känslor som kan uppstå. Sedan förklarar läraren vad eleven förväntas säga eller göra. 
Läraren utvecklar strategier för hur eleven ska tolka och hantera situationen om den 
dyker upp igen. Eleven är delaktig i utformandet av dessa strategier (Attwood, 2000). 
Barn som har AS behöver träning i vardagsaktiviteter både hemma och i skolan så att 
allt går på rutin, de får inget gratis. (Gillberg, 2007). När man arbetar med AS - 
elever ska man vara ”rak” i sin information, dagen ska vara strukturerad och 
schemalagd med ordning och reda (Gillberg, 1997).  Elever med AS har svårigheter 
att själva söka information och att arbeta i grupp. Det ställer alldeles för höga krav på 
dessa elever och det måste lärare vara medvetna om (Hellström- Persson, 2007). 
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Rutiner är viktiga för AS - elever då dessa är ångestdämpande men också skapar 
ordning och ger vardagen en struktur och livet blir förutsägbart. Genom att man 
skapar rutiner så utestänger man förändringar och risken blir att rutinerna 
överskuggar AS personens liv. (Attwood, 2000). Larsson Abbad (2007) anser att det 
är viktigt att skapa ”autismvänliga” miljöer som innebär ett flexibelt och empatiskt 
bemötande. Eleverna behöver hjälp med att utveckla sin sociala förmåga. De behöver 
även hjälp med att strukturera sin skoldag (a.a.) Hellström- Persson (2007) visar på 
vikten av att lärare har en strukturerad inlärningsmiljö. Eleverna blir stressade om det 
är för rörigt i klassrummet (a.a.). 

Skolverket (2009) beskriver hur lärare kan använda hjälpmedel och strategier för att 
underlätta för elever med AS utan att de känner sig utpekade. Många av de 
hjälpmedel som finns är till gagn för hela klassen och eleven slipper känna sig 
särbehandlad. Om läraren utgår ifrån att varje elev är unik och behandlar varje barn 
utifrån deras behov, med hjälp av olika grupperingar och material, blir variationen 
vardag för eleverna (Skolverket, 2009). Lärarens roll i klassrummet är viktig även för 
klasskamraterna som inte vet hur de ska bete sig mot AS - eleven i sociala 
sammanhang. Då är det lärarens tolerans, uppmuntran och hur denne visar vägen i de 
sociala färdigheterna som blir modellen för alla andra. Det är viktigt att lyfta 
klasskamraternas bemötande mot AS - eleven genom bekräftelse. Läraren bör 
försöka att låta eleven få samspela med klasskamraterna i mindre grupper som då 
kan leda till potentiella vänner som kan skydda eleven vid en eventuell mobbing. 
Klasskamraterna kan också hjälpa AS - eleven genom att föra dennes talan och 
förklara vad som ska göras när läraren inte finns i närheten (Attwood, 2000). 

Det kan konstateras att flickor som har AS har större problem i skolan med bland 
annat mobbning och att de får mindre hjälp än vad pojkarna får (Kopp, 2004). Elever 
med AS kan bli accepterade i början av skolgången och ses som excentriska 
individer med specialförmågor. När de senare närmar sig tonåren leder detta udda 
beteende till ett utanförskap då kamraterna finner deras sätt att vara irriterande och 
alltför avvikande (Wing, 1981). De speciella svårigheter som AS - elever kan stöta 
på i tonåren kan bero på att de får en ökad medvetenhet om sin problematik, en 
längtan efter oberoende samt efter vänskap och kärleksförhållande. Det kan även 
bero på en ökad press i skolan på grund av högre krav såsom prov och dylikt (Wing, 
1996). 

2.3.3 Miljö 
Skolverket (2009) betonar vikten av att skolan sanerar bland intrycken för elever 
med AS. De är känsliga för vissa sinnesintryck och det är viktigt att uppmärksamma 
detta och minimera antalet störningsmoment. Det kan till exempel vara att de tillåts 
äta i en annan lokal än matsalen eller att de kan avskärma andra ljud med hjälp av en 
I-pod eller dylikt. De kan ha en avgränsad plats i klassrummet så att andra elever inte 
passerar för nära.  Det är även viktigt att barnen har fasta platser i klassrummet då 
det skapar trygghet (Skolverket, 2009). Det är viktigt att väggarna i klassrummet inte 
innehåller för mycket information då det kan vara svårt för en elev med AS att ta till 
sig detta. De har en detaljfokusering som gör det svårt att urskilja det viktigaste i 
informationen (Hellström-Persson, 2007). 

Elever med AS tycker att det allra svåraste på skoldagen är rasterna. Då måste de 
interagera med sina skolkamrater och risken för mobbning är störst vid de icke 
organiserade aktiviteterna (Larsson Abbad, 2007). Rasterna kan vara plågsamma för 
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ett AS barn eftersom det då kan saknas struktur och vägledning samt att eleven kan 
känna att stojet och det sociala umgänget är svårt att hantera. Det är därför viktigt att 
rastvakter känner till elevens problematik och hjälper dem att komma med i lekarna 
eller tillåter dem att vara ensamma om de så önskar (Attwood, 2000). 

Ehlers och Gillberg (1994) påpekar att barn som i skolåldern fått diagnosen AS 
behöver hjälp att komma igång och fullfölja skolarbetet. Det räcker inte med att lära 
sig saker innantill utan de måste kunna tillämpa kunskapen. Elever med AS måste 
lösa uppgifterna i en viss följd för att inte tappa tråden helt. De presterar sämre under 
tidspress och saknar flexibilitet vid problemlösningar (a, a.). Det har stor betydelse 
att pedagogerna har den rätta kunskapen och förståelsen för att undervisa dessa barn i 
en inkluderande skolmiljö (Skolverket, 2009). 

2.4 Sociokulturella perspektivet 
Vi kommer att utgå från det sociokulturella perspektivet på lärande i vårt arbete. Vi 
kommer att fokusera på det sociala samspelets betydelse.   

I ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom interaktion.  Det är samspelet 
mellan individen och kollektivet som står i fokus. Lärandet sker i det sammanhang 
som individen befinner sig i, lärandet är situerat. I det sociokulturella perspektivet är 
lärandet en process där eleven blir delaktig i ett socialt sammanhang som påverkar 
gruppen och dess medlemmar (Skolverket, 2000). 

Vygotskij (1978) anser att lärandet styr ett barns utveckling och att det sociala 
samspelet är den viktigaste drivkraften. Människans medvetande är socialt nedärvt 
och omgivningen är avgörande för hur en människa utvecklas och lär. Vygotskij talar 
om interpsykologiska processer, vilket innebär kommunikation mellan människor, 
och om intrapsykologiska processer, det vill säga tänkande. Dessa båda måste 
samverka för att lärande ska kunna ske (a.a.). 

Juul och Jensen (2007) beskriver interpersonella relationer och hur viktigt det är med 
samspel för att ett lärande ska ske. De diskuterar samspelets innehålls- och 
processdimension. Innehållsdimensionen innefattar det vi undervisar och talar om 
vilket kan variera både när det gäller lust och intresse. Processdimensionen omfattar 
sättet vi gör det på, inte bara metoden utan hur vi indirekt kommunicerar med 
kroppsspråk och ton bland annat. Det innefattar också attityder, känslor och 
fördomar som kan påverka hur vi undervisar elever. I de interpersonella relationerna 
mellan människor är det fokus på vad som sker här- och - nu mellan individerna. 
Historiken ska inte ha någon betydelse i sammanhanget (a.a.). 

Barn lär mer tillsammans med andra. Barn imiterar andra som kan mer än de själva 
och på så sätt kan ett lärande ske. De kommunicerar med varandra och i dialogen får 
de se andras sätt att tänka (Skolverket, 2000). Vygotskij (1978) beskriver den 
proximala utvecklingszonen där barn kan lära av mer erfarna kamrater. Barnet når en 
ny nivå i sin utveckling med hjälp av sin omgivning. Lärande sker när barn 
interagerar med andra (a.a.). 
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3 SYFTE 
Det finns förhållandevis lite forskning om Aspergers syndrom och i synnerhet om 
flickor med den diagnosen.  Högberg och Wiberg (2008) visar dock att flickor och 
pojkar med Aspergers syndrom ofta blir placerade i samma fack, vilket innebär att de 
blir bemötta på samma sätt trots att flickors symptom skiljer sig från pojkarnas (a.a.). 
Vi vill med denna undersökning öka kunskapen om Aspergers syndrom bland lärare 
ute på skolorna både när det gäller könsskillnader samt individuella skillnader i 
symptom, diagnostisering och bemötande. Vi vill ta reda på om de eventuella 
skillnader som kan finnas i symptom och även diagnostisering kan påverka 
bemötandet av eleven i klassrummet.  Vi vill undersöka hur lärare på AS - enheter 
och behandlingspersonal på barn - och ungdomspsykiatrin samt barnhabiliteringen 
uppfattar AS - elevers eventuella skillnader i symptom och diagnostisering samt hur 
de arbetar med och bemöter dessa barn/elever. Vi benämner lärare och 
behandlingspersonal som intervjupersoner både i frågeställningarna och i resultatets 
rubriker. Våra frågeställningar blir då följande:  

 

• Hur uppfattar intervjupersonerna symptomen hos flickor och pojkar med 
AS?  

 
• Hur uppfattar intervjupersonerna diagnostiseringen av Aspergers syndrom 

hos flickor och pojkar? 
  
• Hur uppfattar intervjupersonerna sitt arbete och bemötande gentemot flickor 

och pojkar med AS?  
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4 METOD 
Under denna rubrik beskriver vi hur vi har gått tillväga i insamlandet av material till 
vår studie. Vi beskriver vår forskningsansats, fenomenografin och vilken metod vi 
valt. Vi beskriver vår undersökningsgrupp utifrån urval och beskriver genomförandet 
av intervjun. Vi redogör för de tillförlitlighetsaspekter och de forskningsetiska 
principer vi tagit hänsyn till. Vi diskuterar databearbetningen utifrån 
analysförfarande och lyfter upp de kritiska aspekter vi har hittat i vår metod. 

4.1 Forskningsansats 
Vi har valt att utgå från en fenomenografisk ansats då vi ville ta reda på hur 
intervjupersonerna uppfattar AS – barnens symptom, diagnos samt sitt bemötande 
gentemot barnen, både ur ett individ- samt ett genusperspektiv. 

Den fenomenografiska ansatsen inriktar sig på hur fenomen i omvärlden uppfattas av 
människor och att beskriva variationer i uppfattningarna, speciellt ur en pedagogisk 
synvinkel (Marton & Booth, 2000).  

Vi ville även ta reda på hur intervjupersonerna uppfattar diagnoskriterierna. Vi ville 
ta reda på om dessa är utformade efter pojkars och flickors olika förutsättningar och 
detta innebär att vi delvis har ett genusperspektiv på vår studie. Patel och Davidson 
(2003) beskriver hur man kan se på genus som ett socialt konstruerat kön i 
undersökningen. 

4.2 Metodval  
Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med en låg grad av 
standardisering. En kvalitativ intervju identifierar bland annat intervjupersonens 
uppfattningar om något fenomen. En låg grad av standardisering innebär att de frågor 
vi kommer att ställa ger intervjupersonen möjlighet att svara på frågorna med egna 
ord. Vi kommer att ställa frågorna i en bestämd ordning som ger en hög grad av 
strukturering (Patel & Davidson, 2003). Vi har valt att intervjua lärare i 
Aspergersenheter i grundskolan, år F - 9. Vi anser att intervju är den bästa metoden 
när det gäller att fånga uppfattningar om bland annat symptomen och synliggöra 
lärares bemötande av AS - eleverna ute i skolorna. Vi har använt oss av en 
halvstrukturerad intervju vilket innebär bestämda frågeområden som följs upp av 
följdfrågor (Lantz, 2007). Eftersom vi också ville undersöka uppfattningar om 
diagnostiseringen, har vi valt att intervjua personal från Barn - och 
ungdomspsykiatrin och barnhabiliteringen eftersom det är på dessa instanser detta 
sker.   

4.3 Urval 
Vi har sammanlagt intervjuat elva personer om deras uppfattningar om Aspergers 
syndrom. Vi har intervjuat personal på barnhabiliteringen där det var sju kvinnor 
som svarade på våra frågor. Deras yrkestitlar var specialpedagog, två kuratorer, 
logoped, sjukgymnast samt en psykolog under utbildning. Vi har även intervjuat en 
psykolog på BUP.  

Vi har intervjuat tre lärare, en lärare som arbetar på en Aspergersenhet för elever i år 
F - 6 och två lärare som arbetar med elever i år 7 - 9 på två andra separata 
Aspergersenheter. Genom att vi använder oss av en fenomenografisk ansats i 
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undersökningen så nyttjar vi kvalitativa intervjuer där intervjupersonerna med egna 
ord får beskriva sina uppfattningar om AS (Patel & Davidson, 2003).   

4.4 Genomförande 
Vi började med att skicka ut ett mail till Barnhabiliteringen, BUP och lärare 
verksamma på tre Aspergersenheter år F - 9 i kommunen. Vi presenterade oss som 
lärarstudenter på Linnéuniversitetet som skriver ett examensarbete om Aspergers 
syndrom ur ett genusperspektiv. Vi informerade intervjupersonerna om intervjuns 
syfte och att informationen vi erhåller endast kommer att användas för denna 
undersökning samt att deltagarna, arbetsplatserna och orten är anonyma. Innan en 
intervju är det viktigt att ha informerat intervjupersonerna om studien syfte samt att 
informationen är konfidentiell. ( Patel & Davidson, 2003).  

Vi frågade om det var möjligt att komma på en intervju för att få svar på våra frågor. 
Barnhabiliteringen och två av skolorna svarade att de hade möjlighet att ta emot oss 
för en intervju. Vi hade två olika intervjuunderlag beroende på vilka vi intervjuade, 
ett underlag för behandlingspersonal på barnhabiliteringen och BUP (se bilaga 6) och 
ett annat för lärare ute i skolverksamheten (se bilaga 7). Vi kommer att beskriva 
genomförandet i den ordning vi utförde intervjuerna. 

Första pilotstudien 

På barnhabiliteringen utförde vi vår första pilotstudie. Pilotstudie utförs för att pröva 
intervjufrågorna. En pilotstudie motsvarar den tänkta undersökningen då man 
successivt har möjlighet att utveckla intervjuunderlaget inför den egentliga intervjun 
(Patel & Davidson, 2003). Vi intervjuade sju kvinnor tillsammans i ett större 
mötesrum. Vi presenterade oss och berättade vad vi skulle använda svaren till i vår 
studie. Innan vi började ställa intervjufrågorna tillfrågade vi berörd personal om vi 
fick tillåtelse att spela in deras röster. Fördelen med att få göra en ljudinspelning är 
att man får intervjupersonernas svar noterade exakta (Patel & Davidson, 2003). Vi 
ställde sedan frågorna i den ordning som vi hade skrivit dem. Några frågor tillkom 
under samtalets gång som naturliga följdfrågor.  

Andra pilotstudien 

Vi intervjuade en lärare verksam på en Aspergerenhet i år 7 - 9. Eftersom denna 
intevjuguide skiljer sig från frågorna vi ställde på barnhabiliteringen ser vi denna 
intervju som en pilotstudie för lärarnas frågor. Vi fick komma till enheten som låg 
belägen i egna lokaler i anslutning till högstadieskolan. Det var två rum i lokalen, ett 
samlingsrum där vi satt med intervjupersonen samt ett klassrum där eleverna hade 
lektion. Vi frågade om vi kunde spela in lärarens röst på band och detta godkändes. 
Läraren var väldigt entusiastisk och pratade länge om sitt arbete och sin syn på 
Aspergerselever. 

Tredje studien  

Vi intervjuade en grundskollärare som arbetar på en enhet för Aspergerselever i år F 
- 6. Enheten ligger i nära anslutning till en skola med år F - 6. Dagen för intervjun 
fick vi meddelande om att det var brist på pedagoger på skolan på grund av sjukdom. 
De hade inte möjlighet att ta emot oss på skolan så därför fick vi komma hem till en 
av lärarna och genomföra intervjun. Vi frågade om vi kunde spela in lärarens röst på 
band och detta godkändes. Under denna intervju var det enklare att ställa frågorna i 
den ordning som var fastställd från början. Vi lade till följdfrågor under tiden som 
samtalet fortlöpte.  



16 

Fjärde studien 

På en skola var det svårt för oss att få komma ut och intervjua. Det var en 
Aspergersenhet för år 7 - 9 och de hade inte möjlighet att sätta sig ner tillsammans 
med oss. Vi gav som förslag att vi kunde skicka våra frågor via mail och på så sätt få 
ett enskilt svar från varje lärare. Lärarna på enheten diskuterade frågorna gemensamt 
och mailade ett svar till oss. Detta gjorde att vi betraktade lärarnas svar som ett 
gemensamt för hela gruppen. 

Femte studien 

Vi önskade tala med behandlingspersonal från BUP. Det var svårt att få till ett möte 
men vi fick en telefonintervju med en psykolog som arbetar med barn och ungdomar 
med AS. Vi frågade om vi fick göra en ljudinspelning av intervjun och detta 
godkändes. Under denna telefonintervju fick vi uttömmande svar på våra frågor i 
intervjuguiden. Vi ställde inte så många följdfrågor som under de andra intervjuerna. 
En intervju kan man göra både genom att personligen träffa intervjupersonerna men 
även genom telefonsamtal eller via data då man använder sig av ett frågeformulär 
(Patel & Davidson, 2003).  

4.4.1 Forskningsetiska principer 
Vi har valt att använda intervju som metod i vårt arbete. Då måste vi följa vissa 
forskningsetiska principer för att skydda individerna som blir intervjuade 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

Det första kravet gäller informationen och innebär att vi måste informera de som ska 
intervjuas om vad materialet ska användas till och vilka vi är som ska intervjua 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi skickade ut en förfrågan via mail där vi presenterade oss 
själva som studenter från Linnéuniversitetet och där vi förklarade vad 
undersökningen skulle användas till.   

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger sitt samtycke till att intervjuas. Samtycke 
måste alltid ges när deltagandet kräver en aktiv insats av intervjupersonen 
(Vetenskapsrådet, 2002) Vi mailade våra intervjupersoner och frågade om de kunde 
ställa upp på en intervju. I början av intervjun frågade vi om vi kunde få spela in 
samtalet på band och detta godkändes. Detta förfarande uppfyller samtyckeskravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att personer i intervjun ska vara anonyma, de får inte 
nämnas med namn. Detta gäller även annan information som kan avslöja 
intervjupersonernas identitet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har valt att låta personerna 
svara anonymt. Vi har enbart skrivit vilka yrkesbefattningar personerna innehar, då 
det känns relevant för vår studie. Då vi utfört studien på en mindre ort har vi valt att 
inte offentliggöra namnet på orten då detta kan avslöja vilka de berörda personerna 
är.  

4.5 Tillförlitlighetsaspekter 
Validitets - och reliabilitetsbegreppet används sällan var för sig i en kvalitativ 
forskning på grund av att de båda begreppen är så sammanflätade. Validitet är ett 
begrepp som används för att upptäcka företeelser och beskriva uppfattningar. 
Validitet omfattar hela forskningsprocessen och innebär att den har en autencitet som 
motsvarar det huvudsakliga syftet. Vi har under våra intervjuer använt oss av en 
validitet i en kvalitativ studie som innebär att vi vill upptäcka och tolka och förstå 
innebörden av hela forskningsprocessen. Validitet kopplas också till hur vi lyckas 
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fånga det mångtydiga som sambandet mellan det normala och speciella (Patel & 
Davidson, 2003). 

Genom att vi har använt oss av kassettbandspelare under intervjuerna så har vi 
transkriberat materialet. Risken med en sådan här metod är att man omedvetet kan 
påverka analysunderlaget genom att när man transkriberar från samtal till text så 
försvinner intervjupersonens gester och betoningar. En annan risk är också att man 
kan transkribera texten genom att sätta ut punkter och kommatecken för att 
tydliggöra intervjusamtalet och genom att eventuellt göra det så bygger man in sina 
egna ”meningar” i den studerade företeelsen (Patel & Davidson, 2003). 

Att använda sig av kommunikativ validitet innebär att vi skriver så att våra 
tolkningar byggs på ett sätt som gör att läsaren har chans att bilda sig en egen 
uppfattning om trovärdigheten i rapporten (Patel & Davidson, 2003). 

4.6 Databearbetning 
Vi spelade in våra intervjuer på band och transkriberade dessa allteftersom 
intervjuerna avklarades. Vi läste igenom intervjuerna många gånger och försökte 
hitta mönster i svaren. Vi upptäckte skillnader och likheter i hur lärare och 
behandlingspersonal ser på barn och ungdomar med AS. Vi hittade både likheter och 
skilda uppfattningar när det gäller symptomen, diagnosen och bemötandet.  

När vi utgår ifrån en fenomenografisk ansats i arbetet innebär detta att vi ser på 
forskningen som ett erfarande av lärande. När vi utför vår forskning får vi reda på 
hur andra uppfattar ett fenomen och vi skapar oss en lärandesituation (Marton & 
Booth, 2000). 

4.7 Metodkritik 
Det var en fördel att börja vår undersökning med två pilotstudier för att se om våra 
frågor skulle ge de svar vi hade förväntat oss för att kunna arbeta vidare med vår 
rapport. Vi ville se om frågorna kunde ha naturliga följdfrågor och ge uttömmande 
svar. När vi gjorde pilotstudien med läraren upptäckte vi hur svårt det kan vara att 
hålla sig till intervjuguiden under en intervju. Läraren hade många års erfarenhet och 
delade med sig av sin syn på elever med AS. Det var intressant att lyssna på och vi 
avbröt inte då det gav oss många intressanta aspekter till arbetet. När vi sedan skulle 
transkribera intervjun insåg vi vikten av att hålla oss till intervjuguiden. Det blev ett 
gediget material att gå igenom och det upptog mycket av vår tid. Patel & Davidson 
(2003) beskriver hur en hög grad av strukturering ger en bestämd följd av 
intervjufrågorna. Detta var tanken för intervjufrågorna i vårt val av metod. I denna 
intervju blev det en låg grad av strukturering då vi fick ställa frågorna i den ordning 
som passade samtalets gång. 

Vår grundtanke var att vi skulle gå ut och ställa frågor personligen till de berörda och 
få deras uppfattningar om barn och elever med AS. Då vissa av de tillfrågade 
intervjupersonerna inte hade möjlighet att träffa oss fick vi ändra vår intervjumetod 
till att även innefatta mail - och telefonintervjuer. Vi genomförde tre av intervjuerna 
under ett personligt möte. De andra två intervjuerna skedde via mail samt över 
telefon. När det gäller mailintervjun önskade vi att svaren hade kommit enskilt från 
varje lärare då det troligtvis hade givit oss fler skilda uppfattningar om elever med 
AS. Nu fick vi ett mail där lärarna hade diskuterat och kommit fram till ett 
gemensamt svar. Detta skapade en samsyn som inte gav oss de skillnader vi hade 
hoppats på att få. Detta ledde till att vi i rubrikerna under resultatdelen av rapporten 
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benämner både lärare och behandlingspersonal som intervjupersoner. De flesta av 
våra frågor berör både lärare och behandlingspersonal då symptom, diagnos och 
bemötande går hand i hand. 

Telefonintervjun ansåg vi gav oss mycket material till vår undersökning. Det var 
däremot svårt att ställa följdfrågor eftersom vi inte befann oss i samma rum som 
intervjupersonen. Det blir svårt att inflika i samtalet på ett naturligt sätt eftersom 
kroppsspråk, gester och mimik går förlorade vid en telefonintervju.  

I en kvalitativ intervju är intervjuaren och den som intervjuas medskapare av ett 
samtal. Rollerna skiljer sig då intervjuaren genomför samtalet för att synliggöra ett 
forskningsproblem medan intervjupersonens medverkan inte leder till något för egen 
del (Patel & Davidson, 2003). Vi fick förfrågningar av några medverkande 
intervjupersoner att de ville ta del av vårt färdigställda examensarbete då det inte 
finns så mycket forskning kring detta ämne. 
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5 RESULTAT 
I vårt resultat kommer vi att redovisa uppfattningarna från både behandlingspersonal 
och lärare. Vi benämner båda grupperna som intervjupersoner i varje rubrik och 
blandar sedan svaren från både lärare samt behandlingspersonal. Vi börjar med att 
presentera Aspergerenheternas utformning då det ger en klar bild av hur miljön samt 
strukturen är uppbyggd på de olika enheterna. Vidare redovisar vi de uppfattningar 
som finns angående AS - elevernas symptom, både generellt och ur ett 
genusperspektiv. Sedan presenterar vi intervjupersonernas uppfattningar om 
diagnostiseringen både ur en allmängiltig synvinkel samt ur ett genusperspektiv. Vi 
redovisar även uppfattningarna om bemötandet gentemot barn och elever med AS. 

5.1 Aspergerenheternas utformning 
Här förklarar vi hur enheterna är uppbyggda både när det gäller struktur och 
elevantal. Vi beskriver vilken erfarenhet intervjupersonerna har av att arbeta med AS 
- elever samt hur miljön är uppbyggd på de olika instanserna. Under denna rubrik 
kommer vi att benämna Aspergersenheterna som AS - enheter. 

5.1.1 Den röda tråden 
I vår studie var det tre AS - enheter som deltog, en enhet för år F - 6 och två enheter 
år 7 - 9. I vårt undersökningsområde finns det ett ”Aspergerspår” som innebär en röd 
tråd där barnen har möjlighet att gå från förskoleklass upp till och med gymnasiet. 
Lärarna berättade att eleverna börjar i år F - 6 på en enhet för att senare flyttas upp 
till någon av de två enheter med elever i år 7 - 9. Efter grundskolan kan elever med 
AS välja att gå ett specialinriktat gymnasieprogram. 

5.1.2 Antal elever på enheterna 
I en enhet år 7 - 9 var det sex elever som hade plats. Det fanns inga flickor i enheten 
för tillfället och under de tio år som enheten funnits hade de enbart haft tre flickor. I 
den andra år 7 – 9 - enheten finns det plats för nio elever, varav tre är flickor. En 
period hade de övervägande flickor på enheten. 

…men ansökningarna har skiftat genom åren från en övervikt på tjejer till att på 
senare år fått en övervikt på killar. 

 I år F – 6 - enheten hade de plats för åtta elever och tre av dessa var flickor.  

5.1.3  Pedagogernas utbildning samt erfarenhet av att arbeta med AS 
- elever 

Pedagogerna i undersökningen har arbetat allt emellan 3 till 11 år med AS - elever. 
Pedagogerna har yrkesbefattningarna grundskollärare, ämneslärare, elevassistent 
eller specialpedagog.  En av pedagogerna har gått grundkurs 1 och 2 inom AS. 
Pedagogen beskriver att skillnader mellan könen tas upp på vissa kurser. Några av 
pedagogerna har gått enstaka kurser på en eller två dagar. Specialpedagogen har stött 
på kurser med föreläsning kring skillnader mellan könen vad gäller funktionshindret.  
En av pedagogerna anser dock att kunskapen kring AS borde vara bättre bland 
lärarna ute på skolorna. En utav pedagogerna handleder andra lärare i hur man 
arbetar integrerat med AS-elever. Pedagogen anser att det kan vara svårt för lärare att 
arbeta med dessa elever i klassrummet. 
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Vissa tror att det bara är som att trycka på en knapp, det funkar inte så, det är en 
större process med kartläggning. Fast det är mycket att kräva av en lärare, det är 
bara en elev av 22. Det borde gå med kompetenshöjning, det kräver det mesta av 
en pedagog. 

5.1.4 Miljö 
De flesta av enheterna i vår undersökning hade likartad utformning av klassrummen. 
Det fanns ett samlingsrum för gemensamma aktiviteter samt klassrum där eleverna 
kunde arbeta mer ostört. På en enhet fanns det ett datarum där elever kunde sitta och 
arbeta vid varsin dator. Det gemensamma för elevernas arbetsplatser var att det fanns 
möjlighet att avskärma sig från de övriga i klassrummet. Enheterna använde dock 
olika sätt för att eleverna skulle kunna arbeta ostört. På en enhet använde man 
skärmar för att elever skulle kunna sitta en och en och undvika miljöstressorer såsom 
ljud, ljus och kompisar. På en annan enhet ansåg man att skärmar var onödigt och att 
dessa gjorde så eleverna inte får den träning i turordning och hänsynstagande som de 
behöver för sin fortsatta skolgång. Elever på en enhet har lektioner inne på den 
närliggande skolan, då främst i musik, hemkunskap och slöjd. På alla enheter har 
eleverna idrott inne i skolans lokaler samt att eleverna äter mat i skolans matsal. 
Behandlingspersonalen beskriver hur viktigt det är att anpassa miljön utefter 
individen. 

…och så har jag den här inställningen att miljön måste, och vi runtomkring, 
måste anpassa oss och tänka till och inte lägga krav på anpassning på de här 
eleverna. 

5.2 Intervjupersonernas uppfattningar av AS - elevernas 
symptom 

Under denna rubrik kommer vi att redovisa hur de intervjuade anser att Aspergers 
syndrom yttrar sig och vilka symptom de kan se att individerna uppvisar. Vi 
beskriver majoriteten av underrubrikerna både generellt och ur ett genusperspektiv.   

5.2.1 Specialintressen 
Samtliga lärare upplevde att den klassiska bilden av Asperger - elevers 
specialintressen ibland kan kännas lite överdriven. Men det är svårt att veta vad som 
är specialintressen eller vad som är fixering eller tvång.  

Det är inte så kategoriskt, specialintressen, det är min erfarenhet. 

En lärare ansåg att specialintressen inte är så markerat som det beskrivs i litteraturen. 
Läraren menade att när eleverna blir äldre kan de utveckla ett intresse men att det 
inte är speciellt för elever med AS. Alla människor kan vid en viss ålder inrikta sig 
mot ett intresseområde. 

Genusperspektiv 

Lärarna ansåg att de kunde se en skillnad på flickors och pojkars intresseområden. 
Pojkars intresse handlar allt mer om datorer och framför allt datorspel medan 
flickornas intressen i högre grad har rört skapande verksamheter som till exempel 
bildskapande, sociala medier samt musik -och- popkultur. Några lärare ansåg dock 
att flickor är intresserade av datorer men att deras användningsområde skiljer sig mot 
pojkarnas. Flickorna är mer intresserade av kändisar och andra människor. En lärare 
menade att pojkar hade fler intresseområden än flickor och att det inte behövde vara 
något akademiskt intresse. Flera av lärarna upplevde att flickor lättare byter 
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intresseområde. Behandlingspersonalen ansåg att pojkar har mer specialintressen än 
flickor och är mer aktiva. Flickor upplevs vara mer utseendefixerade. En av 
behandlingspersonalen beskrev flickors sätt att dölja sina symptom och hur detta kan 
bli till ett specialintresse för flickorna. 

Flickorna har ju ofta försökt koncentrera sig på det här sociala, att försöka smälta 
in, man kan ju nästa säga så som de säger ibland, att det blir deras 
specialintresse.  Dels undvika krav, undvika att bli upptäckt, undvika människor 
och flera av de här tjejerna har ju helt slutat gå i skolan. 

5.2.2 Sociala relationer 
Majoriteten av lärarna ansåg att eleverna har kamrater fast det kan bli mer 
komplicerat när ett funktionshinder finns med i bilden. En lärare menade att de 
relationer som finns mellan eleverna för det mesta handlar om att de är just elever på 
en enhet. 

Jag skulle vilja säga: Vilka relationer då? Det är så torftigt, så torftigt. 

En lärare beskrev hur två elever i klassen interagerar när läraren frågar dem om 
vilken färg eleverna helst vill ha på sitt hus. De får frågan i sjunde klass och en av 
eleverna svarar att han helst vill ha ett rött hus. Läraren beskriver då hur den andra 
pojken svarar snabbt: 

Rött hus? När vi gick i tvåan sa du att du tyckte om ett gult hus! 

Läraren menade att elever med AS har ett väldigt bra minne men att de inte innehar 
en utantillkunskap på samma sätt som det beskrivs i litteraturen. 

En lärare beskrev hur vanliga barn lär sig att leka genom att studera andra men det 
gör inte barn med AS. Pedagogen måste lära barnen hur man ska leka och vänta på 
sin tur. Pedagogen tränar barnen att hantera olika situationer. 

Behandlingspersonalen beskrev hur barn med AS kan reagera negativt i vissa sociala 
situationer. När de känner sig pressade kan de säga hemska ord som de inte menar 
och omgivningen kan reagera starkt på dessa ord. Det kan vara meningar som till 
exempel: -”Jag ska döda dig! Vidare menade behandlingspersonalen att barn med AS 
har svårt att ljuga och maskera det de tänker och känner. 

Genusperspektiv 

Några av lärarna ansåg att det inte är någon skillnad mellan pojkar och flickor när det 
gäller deras kamratrelationer. Grundskolläraren menade att pojkarna kan skaffa sig 
kompisar genom sitt dataanvändande där de chattar och spelar spel över nätet.  

 Visst det är ju inte socialt men social träning. 

Vidare menade läraren att det finns pojkar med AS, som till exempel den fyrkantiga 
”lilla farbrodern”, som är nöjd att vara själv men att de är väldigt få.  Flickor kopierar 
andra barns beteende så att det ser ut som om de leker rollekar. Flickor leker ofta så 
kallade rollekar för att återuppleva det de varit med om under dagen.  En annan 
lärare ansåg att flickor lär sig att härma ledaren i en grupp och blir på så sätt 
accepterade av gruppen. De lär sig ett socialt spel där flickan tar fasta på det som 
fungerar i gruppen och de andra i gruppen tillåter flickan att vara med ända tills de 
börjar högstadiet, då ställs det högre sociala krav och tonåringar har en tendens att bli 
självupptagna och hittar gärna fel på andra. 

De får inte vara med, de blir hånade, de förstår inte varför, det har funkat alla 
andra år. De har gjort avkall på sig själva och lärt sig ett sorts spel för att vara 
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låtsas-med, fast egentligen är de inte med. Det är okej för de andra så länge det 
inte stör/- - -/Och då har vi de här tjejerna som bara ligger hemma, de reser sig 
inte. Det blir svårt för dem och de vet inte varför. 

Även behandlingspersonalen ansåg att det blir svårare i samspelet för flickor när de 
kommer upp i tonåren.  Symptomen blir tydligare och flickorna mår sämre. De ansåg 
däremot att detta problem även kan finnas bland de tysta pojkarna med AS som inte 
gör något väsen av sig.    

5.2.3 Empati 
Behandlingspersonalen och flertalet av lärarna svarade att AS - barn har 
empatiförmåga i motsats till vad det står i litteraturen.. Det de ansåg att barn med AS 
har svårt med är att sätta sig in i hur andra känner och tänker, det vill säga de saknar 
mentaliseringsförmågan.  

Barnen förstår inte hur andra tänker och de utgår ifrån sig själva./- - -/Det är nog 
det de förväxlar med bristande empati, att de har svårt att ta andras perspektiv. 
Men det handlar om att de har svårt att tänka, mentalisering.  

En av behandlingspersonalen ansåg att ett AS - barn kan ha en stark empati och kan 
bry sig mycket om till exempel djur eller utsatta barn. En lärare tyckte att kunskapen 
om elever med AS är dålig bland övriga lärare. Läraren menade att det är en 
missuppfattning bland lärare att alla elever med AS har ett specialintresse eller 
saknar empati. 

Det är så fel att de tror att de inte har empati för det har ju alla.   

5.3 Intervjupersonernas uppfattningar om diagnosen 
Aspergers syndrom 

Under denna rubrik redovisar vi hur Aspergers syndrom diagnostiseras och vilken 
syn de intervjuade har på konsekvenserna av diagnosen. Vi lyfter fram 
dubbeldiagnosen och medicineringens betydelse både generellt och ur ett 
genusperspektiv samt ärftlighetens betydelse för AS. Avslutningsvis redovisar vi hur 
intervjupersonerna ser på diagnosen ur ett genusperspektiv både när det gäller 
kriterier och konsekvenser för pojkar och flickor. 

5.3.1 Hur får man fram en diagnos? 
Samtliga intervjuade konstaterade att barn som misstänks ha Aspergers syndrom 
kommer till BUP för att få en diagnos fastställd. Behandlingspersonalen ansåg att det 
är skolhälsovården som först upptäcker att barnet kan tänkas ha AS samt att föräldrar 
tar kontakt med BUP själva för att få en diagnos. Behandlingspersonalen använder 
diagnoskriterierna DSM-IV (se bilaga 3) för att fastställa diagnosen. De ansåg att 
människor överlag kan och vet mer om AS idag. Föräldrar pratar med andra vuxna 
som har barn med AS och får på så sätt inblick i hur dessa barn kan utmärka sig. 
Lärarna ansåg att det är skolpersonal och föräldrar som först misstänker att barnet 
har AS. Skolpersonalen rekommenderar föräldrarna att söka sig till BUP för en 
diagnos. Dock är det viktigt att lärarna inte gör påtryckningar på föräldrarna utan att 
önskan om diagnos kommer från föräldrarna själva.  

Så vi vill att det ska vara klart i dem när de kommer till oss och därför kan det 
vara att många utav barnen kommer senare eftersom det är en viss process för 
föräldrarna. 
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5.3.2 Se personen och inte diagnosen 
Högstadielärarna ansåg att deras arbete med elever som har AS är att se personen och 
inte diagnosen. En av högstadielärarna tyckte att lärare är pedagoger med kunskap 
om individen, och att det är psykologens jobb att ställa diagnosen. En av de andra 
högstadielärarna menade att AS endast är som en ”tårtbit” av hela elevens 
personlighet men som drabbar olika beroende på till exempel genetik, personlig 
läggning och hemförhållanden. 

Börjar man se diagnosen som en personbeskrivning så får man svårt att lyckas i 
verksamheten. 

En annan av lärarna beskrev hur viktigt det är att se barn med AS som en generell 
grupp med sina svårigheter. Läraren redogjorde för att elever med AS först och 
främst är människor. De är även tonåringar med allt vad det innebär i de sociala 
miljöer eleverna befinner sig i. Det är viktigt att urskilja vad som tillhör 
Aspergerproblematiken och vad som är pubertetsproblem. Några andra lärare 
skildrade hur funktionshindrets symptom handlar om individuella skillnader och inte 
är beroende av vilket kön eleven har.  

Många är visuella och många ser mer detaljer än helheten och det handlar om att 
försöka fånga det de är bra på och hitta sätt att utveckla sin förmåga eller det som 
vi förväntas klara i samhället. 

En av lärarna skildrade hur Asperger-diagnosen tas emot i USA, där han har varit på 
kurser angående diagnosen. Läraren redogjorde för hur föräldrarna i Chapel Hills, 
universitetsstad i North Carolina, har en gemenskap som innebar att så fort det 
kommer en ny utredning och ett barn får en fastställd diagnos så får familjen besök 
av andra föräldrar till barn med AS. De välkomnas in i gemenskapen. Läraren ansåg 
att i Sverige ser det annorlunda ut. 

Här i Sverige gör vi tvärtom. Här får du din diagnos i din ensamhet. Vem hjälper 
dig? 

Behandlingspersonalen ansåg att det kan ta väldigt lång tid för föräldrar och elever 
att erkänna att det finns en AS-diagnos.  

5.3.3 Dubbeldiagnos, medicinering och ärftlighet 
Enligt de flesta av intervjupersonerna är det vanligt att barn med AS inte endast har 
diagnosen Asperger syndrom utan flertalet av barnen har dubbeldiagnoser som till 
exempel ADHD/AS. Vissa av föräldrarna har haft en tidig kontakt med BUP 
angående sitt barn och barnet har fått diagnosen ADHD. Efter en tid kommer de 
tillbaka och vill ha en ny undersökning då föräldrarna anser att symptomen inte 
stämmer överens med diagnosen. En lärare beskrev hur vissa elever har haft 
övervägande ADHD med lite drag av AS och dessa elever passar inte på AS -
enheten. Pedagogen ansåg att det i första hand måste vara barn med stora sociala 
interaktionssvårigheter. 

Ett barn som placerades hos oss hade mer ADHD drag än AS och var då mer 
”normal” och kunde då retas och skoja med AS barnen som blev galna och de 
förstod inte vad han höll på med... 

Behandlingspersonalen ansåg att det inte går att medicinera mot AS utan det är då 
tilläggsdiagnosen som behandlas med hjälp av medicin. Depression i tonåren kan 
vara en annan tilläggsdiagnos som kan medicineras. Behandlingspersonalen ansåg att 
det är en rätt så hög ärftlighet när det gäller diagnosen Aspergers syndrom. 
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Ja, det är rätt så hög ärftlighet, även om inte är föräldrarna har det kan det vara 
en mor- eller farförälder som har det. 

En lärare menade att det är viktigt att ha tydlig information till föräldrarna då det 
finns några föräldrar på enheten som har drag av Aspergers syndrom. 
Behandlingspersonalen märker i kontakten med föräldrar om vissa av dem har AS 
och behandlingspersonalen ansåg att det kan vara en tillgång att prata öppet om det 
och att föräldrarna kan känna igen sig i sitt barns problematik. 

Dubbeldiagnos och medicinering ur ett genusperspektiv 

Behandlingspersonalen skildrade hur de tysta pojkarna kan vara svåra att upptäcka 
då de inte gör något väsen av sig. Det är först när det finns en dubbeldiagnos, till 
exempel ADHD/AS, som de upptäcks för de kräver då mer resurser på grund av sitt 
utåtagerande beteende. Enligt behandlingspersonalen behandlas pojkar för sin ilska 
och aggression. Ilskan kan vara en följd av AS till exempel problem med 
omgivningens bemötande och avsaknaden av ord som kan leda till en frustration och 
panikkänsla för pojken.  

Behandlingspersonalen skildrade hur många av AS flickorna har en tyngre 
problematik som till exempel depressioner under tonåren. De kan ha ett 
självskadebeteende, självmordstankar och en vilja att isolera sig.  Det är vanligt att 
flickorna behandlas med antidepressiva mediciner för att de ska få lite ”driv i sig” 
och kunna gå till skolan. Behandlingspersonalen ansåg också att flickorna 
medicineras mer än pojkarna. 

5.3.4 Diagnosen ur ett genusperspektiv 
Kriterierna  

De flesta av lärarna ansåg att kriterierna för AS inte stämmer överens med flickors 
beteende. En lärare menade även att kriterierna är gjorda av män för män. En annan 
av lärarna tyckte att det finns ett jättestort mörkertal när det gäller flickor med AS. 

Alla kriterier och sånt är ju gjorda för att hitta pojkar och man hittar ju det man 
söker efter. 

Läraren ansåg även att de tester som finns gör det lättare att hitta pojkar och att 
flickor är mer svårdefinierbara på grund av sitt sätt att dölja symptomen.  

Pojkar – en tidig AS diagnos 

Samtliga lärare och behandlingspersonal menade att pojkar upptäcks tidigt. Det är 
mycket vanligt att pojkar upptäcks i årskurs fyra då det oftast är ett skolbyte för 
samtliga elever. En av lärarna ansåg att pojkar som har svårigheter oftast blir 
utåtagerande och att det då föranleder till upptäckt och diagnos. En annan lärare 
menade att det är lättare att se på en pojke att denne har AS. 

Killar blir speciella figurer, både i sin motorik och sätt att vara. 

Flickor – en senare AS diagnos 

En lärare ansåg att flickor får sin diagnos senare än pojkar, oftast så sent som i 
tonåren. En anledning till att flickor upptäcks senare åldersmässigt kan vara att AS - 
flickor är mer verbala och att det då kan vara en anledning för en senare upptäckt. En 
annan anledning kan vara att lärarna i grundskolan har för dålig kunskap för att 
upptäcka flickor med AS.  Behandlingspersonalen menade att flickorna är mer 
sociala och kan kamouflera sina svårigheter. Behandlingspersonalen ansåg också att 
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flickor är mer utåtagerande hemma och döljer på så sätt symptomen. En av lärarna 
tyckte att flickor med svårigheter generellt blir mer tillbakadragna och stör mindre 
och det kan vara en av anledningarna till att deras problematik inte upptäcks.  

 ...flickor kan lättare kamouflera, är tystare, tillbakadragna och uppfattas mer 
som blyga. 

En lärare ansåg att på högstadiet ställs det oftast mer och högre krav på eleven att 
vara flexibel, söka kunskap själv och arbeta med andra. Detta leder till att flickans 
svårigheter blir tydligare eftersom hon har problem med den sociala kompetensen. 
En annan av lärarna menade att flickorna försöker gå i vanlig skola så långt det går 
men att detta kan leda till inre krav och till slut mår flickorna så dåligt så då faller 
allt. Behandlingspersonalen ansåg att högstadietiden kan leda till att flickan undviker 
människor och hon går inte alls till skolan. Det blir en livsuppgift att smälta in och 
undvika att bli upptäckt och detta leder till en tyst flicka. 

En lärare ansåg att flickor har det svårare på grund av att de upptäcks senare. De 
hinner få mycket smällar i livet och många mörka tankar om sig själva och känner att 
de inte räcker till.  Behandlingspersonalen beskrev hur flickors sena diagnoser kan 
leda till att de hinner utveckla självmordstankar, självskadebeteende och ensamhet 
innan de upptäcks. En lärare skildrade vad den sena diagnosen kan innebära för en 
tonårsflicka. 

Då får de hjälp och nån utredning och då säger alla: - ”Jag har alltid förstått att 
jag har varit annorlunda, det är först nu jag vet varför”. Och då är det den 
känsligaste tiden i livet att få reda på det här, det är fruktansvärt. 

En av behandlingspersonalen beskrev att några av de flickor som utreds för 
depressioner idag mycket väl kan tänkas ha AS.  Behandlingspersonalen ansåg att 
flickor i högre utsträckning blir kvar på BUP på grund av att de har en tyngre 
problematik. Pojkarna får komma till barnhabiliteringen i ett tidigare skede än 
flickorna.  Flickorna har dock varit under utredning på BUP under en längre tid men 
blivit feldiagnostiserade för till exempel depression. Detta gör att de redan finns i 
systemet men fått fel behandling.  

Behandlingspersonalen ansåg att när flickorna börjar högstadiet så blossar deras AS 
oftast ut. Lärarna ansåg också att det är på högstadiet som flickorna upptäcks.  

5.4 Intervjupersonernas uppfattningar om bemötande av 
barn/elever med AS 

Under denna rubrik beskriver vi intervjupersonernas uppfattningar om bemötandet 
av barn och elever med AS.  Vi beskriver de strategier som används i skolan, bland 
annat sociala berättelser och seriesamtal. Intervjupersonernas uppfattningar om sitt 
förhållningssätt och huruvida eleverna bör integreras eller inte redovisas här. Vi 
avslutar med att beskriva de råd som ges till föräldrar och lärare som möter barn och 
elever med AS. 

5.4.1 Strategier 
Lärarna ansåg att det är en skillnad att arbeta på en AS - enhet mot hur man arbetar i 
vanliga klasser. Det gäller att tänka på sitt språk och vara konkret. 

…barnen tar en ju bokstavligt till exempel om man säger - ”Nämen skärp dig!” 
Så säger barnet: - ”Nämen jag har ju inget skärp på mig!” 
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Läraren menade att det kan vara svårt att skämta med AS - elever eftersom det 
poppar upp bilder i deras huvuden hela tiden som de relaterar till. Lärarna skildrade 
att det är viktigt med en tydliggörande pedagogik. Det kan vara ett schema som visar 
dagen på ett strukturerat sätt.  

Varje elev har sitt klasschema med tydliga strukturerade ramar så att eleven vet 
att det är det här som gäller. 

Lärarna visade på vikten av en lugn och strukturerad arbetsmiljö med individuella 
anpassningar. En lärare poängterade att det är viktigt med skriftlig information. Om 
läraren ändrar någonting i schemat måste detta skrivas ner. Det fungerar inte med 
enbart muntlig information. 

Om jag säger: - ” Om en kvart ska vi göra det här och det här! ” så hörde bara 
barnet en kvart och vad ska vi göra sen? Han kan bli hysterisk för att han inte 
hört det då och kan bli jätteorolig. 

En lärare visade på vikten av att eleverna får processtid. Läraren ansåg att eleverna 
behöver tid att processa skolarbetet och att läraren ska ge eleverna tid. Det gäller att 
vara flexibel och känna av elevens dagsform. 

Om det går för fort tar det för mycket kraft av personen. De har ingen stark 
motor, det tar ett tag innan de kommer igång och vet vad det handlar om. 

En lärare skildrade hur elever med AS har sina svårigheter men också styrkor när det 
gäller språkkunskaperna i skolan. De är ovilliga att skriva och har svårt med fantasin 
när de ska skriva berättelser. Då är det lättare att skriva faktatexter. 
Behandlingspersonalen såg på detta med skrivandet ur ett genusperspektiv. Flickor 
har lättare för att skriva långa berättelser men svårare att prata inför klassen. Pojkar 
pratar, nästan för mycket, men utan en röd tråd i berättandet. Detta gör att vuxna tror 
att flickorna ses som de tysta med mer kunskap än vad de egentligen besitter. När det 
gäller arbetssättet ansåg inte någon av lärarna att de arbetar olika beroende på om det 
är en pojke eller flicka. De menade att det är viktigt att varje elev blir bemött utefter 
sina personliga förutsättningar.  

Hur man arbetar med killar och tjejer i klassrummet skiljer sig inte åt mellan 
könen men viktigt är att varje elev blir bemött efter sina personliga 
förutsättningar. 

Vissa av lärarna tyckte att barnen är sönderstressade och att detta inte behöver bero 
på de klassiska skolämnena utan på de fria aktiviteterna inom skolan såsom till 
exempel raster eller matsituationerna. En av lärarna beskrev hur de strukturerar upp 
den fria tiden för eleverna. De ger förslag på vad eleven kan göra på sin rast och ger 
eleven lång tid att bestämma sig mellan de två givna förslagen. 

De vill alltid ha kontroll, måste tvinga dem att expandera annars blir det kontroll 
i ett hörn. De sitter på rasten framför datorn och spelar dataspel för där har de 
fullständig kontroll. 

En annan lärare beskrev hur de alltid är ute på rasterna som rastvakter. Lärarna styr 
upp rastaktiviteterna för eleverna om de inte har något att göra. 
Behandlingspersonalen menade att elever med AS är sårbara för stress och att de 
känner stress även när det inte är så tydligt för andra att det är en stressituation.  

Sociala berättelser och seriesamtal 

En strategi som en lärare använder sig av är sociala berättelser. Dessa handlar om att 
eleven med AS ska lära sig att se från någon annans perspektiv. Läraren skriver ner 
en berättelse om ett önskvärt beteende. Det kan handla om att inte retas på rasten. 
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Läraren har observerat eleven och sett att denna skrattar när de andra blir arga. Då 
skriver eleven och läraren tillsammans ner detta både ur elevens perspektiv men 
också från de övriga elevernas synvinkel. Läraren och eleven läser högt tillsammans 
och läraren förklarar varför andra elever kan känna sig arga och kränkta när AS -
eleven retas. Detta kan få starka reaktioner från eleven. 

En del barn känner sig så träffade så de blir vansinniga och smular sönder och så 
får man ta fram ett nytt och så lugnar det sig. 

En annan strategi som en lärare använder sig av är seriesamtal. Det är som sociala 
berättelser fast med bilder. Om eleven ska åka någonstans så kan man rita upp eleven 
och bussen och vilka eleven ska åka med. Det blir en trygghet för eleven när denne 
vet vad som ska hända då vissa elever är väldigt oroliga inför resor. 

5.4.2 Förhållningssätt 
 En lärare menade att elever med AS blir särbehandlade mer än nödvändigt.  

Du ska inte laga det som inte är trasigt. De har inte alla problem de skulle kunna 
ha inom autismspektrat, de har specifika problem - ta reda på dem! 

Några av lärarna ansåg att det är viktigt att man bemöter varje elev efter deras 
personliga förutsättningar. De kunde inte koppla specifika svårigheter till kön utan 
det verkar mer handla om individuella skillnader i funktionshindret.   

En lärare såg AS - eleverna ur ett livsperspektiv. Läraren ansåg att det är viktigt att 
fokus ligger på hur eleven ska klara ett liv efter skolan och sedan anpassar man sin 
undervisning utefter detta. Det gäller att vara lyhörd för vad varje individ behöver 
och inte fokusera på svårigheterna. Läraren ställer frågor till sina elever om hur de 
ser på sin framtid. 

Jag säger till dem: - vad tror ni att ni kommer att få jobb på? Det ni är bra på 
eller det ni har svårt för? 

En annan av lärarna visade på vikten av att ge eleverna redskapen för att lära känna 
sig själva och lära sig uttrycka vad de känner. Läraren ansåg att grundproblematiken 
är densamma för alla elever, den uttrycks bara på olika sätt. En lärare menade att det 
är viktigt för eleven att känna till sin diagnos. Det gäller att de vet vad som kan 
innebära svårigheter när det gäller miljö och dylikt men att de i grunden känner sig 
omtyckta och att de duger som de är. En lärare ansåg att mycket handlar om att ta 
reda på så mycket som möjligt om varje elev. En lärare visade på vikten av att man 
som pedagog inte kränker dessa barn utan visar sig ödmjuk i sin inställning. Det 
handlar om att dessa barn har ett annat sätt att tänka. Behandlingspersonalen talade 
om skolans sätt att tänka ”rättvisetänk”. Skolan vill att alla ska vara lika och att alla 
ska behandlas utefter samma förutsättningar.   

Det finns en principfasthet, alla ska vara lika, göra på lika sätt. Jag får ofta höra 
från skolor det här med ”jag kan inte göra så för då tar de hela handen om man 
ger lillfingret” och mycket åsikter om att då kommer alla vilja göra så. 

Behandlingspersonalen ansåg att det finns ett överkrav på eleven att klara vissa 
saker. Om eleven inte klarar av att vara ute på rasten så kan attityden bli att alla 
måste vara ute på rasten annars blir det orättvist. 

En lärare förklarade hur vissa av barnen uppvisar andra symptom hemma jämfört 
med hur de uppträder i skolan. Detta kan bero på att de försöker ”hålla ihop sig” hela 
dagen och uppvisar knappt några symptom. När de sedan kommer hem efter en hel 
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dag i skolan så kan de bli väldigt utåtagerande. Behandlingspersonalen beskrev även 
hur just flickor kan vara mer utåtagerande hemma.  

Integrering 

Ingen av de lärare vi har talat med arbetar integrerat för tillfället. De arbetar på 
Aspergersenheter som ligger i närheten eller inne i skolan. Vissa elever har lektioner 
tillsammans med andra lärare. Lärarna ansåg att i valet mellan vilken 
undervisningssituation som är bäst för elever med funktionshinder måste det alltid 
ske en individuell bedömning där man väger elevens personliga styrkor och 
svagheter i relation till behovet av social gemenskap och elevens chanser att lyckas i 
skolan.  En annan lärare menade att det kan vara bra med samarbete med vanliga 
barn som kan vara tålmodiga och inte blir rädda när någon får ett utbrott. Läraren 
tyckte dock att det bästa för elever med AS är att gå i en mindre undervisningsgrupp 
där de får mycket stöd och hjälp i inlärningssituationen. En lärare ansåg däremot att 
graden av AS bestämmer om barnet ska integreras eller gå i en AS - enhet. 

Fungerar man och vill ha ett socialt utbyte med andra barn och får möjlighet till 
stöttning och kan gå åt sidan, få lugn och ro, kan det fungera i en klass. Men det 
är få fall, som jag ser det. 

Läraren menade att eleverna kan behöva gå i en enskild undervisningsgrupp för att 
kunna lära sig de sociala koderna. En annan lärare tyckte att det kan bli asocialt att 
gå på en AS - enhet.  Läraren ansåg att för vissa elever är AS - enheten det enda 
alternativet men det bästa vore om alla kunde gå i en stor grupp. Läraren menade att 
detta är möjligt om kompetensen finns och att detta är skolans uppdrag. Eleverna kan 
ha gått i vanlig skola i de lägre årskurserna. Det har kanske varit en liten skola och 
lärandet har varit i en liten grupp. När eleverna sedan kommer upp på högstadiet 
ökar kraven och det blir en stressig miljö som ökar symptomen för funktionshindret. 
Då kan det vara bra för dessa elever att komma till en AS-enhet. Samtliga 
intervjupersoner talade om en antagningsgrupp som finns i kommunen. Där sitter 
lärare, rektorer, psykologer och personal från BUP och barnhabiliteringen. De 
hanterar ansökningarna till AS - enheterna och de samtalar om vilka elever som har 
störst behov av att komma till en AS - enhet.  

Behandlingspersonalen beskrev hur flickor som vägrat gå till skolan under en lång 
tid kan välja att börja på friskola istället.  

Jag tror att många av de här eleverna, framförallt de som stannar hemma från 
skolan är sönderstressade, man kan nästan säga emellanåt utbrända, eftersom det 
har varit för höga krav. 

Råd till föräldrar och lärare 

Behandlingspersonalen beskrev den hjälp de kan ge till familjer som söker stöd hos 
dem. Det kan vara kunskapsförmedling, habiliterande insatser och hjälp med att 
strukturera upp sin vardag för att få den mer överskådlig samt att kunna visualisera 
tid på olika sätt. De ger handledning till föräldrar och tonåringar där mycket av tiden 
går åt till att bli överens med sin diagnos och det kan ta väldigt lång tid. Detta gäller 
både föräldrarna och ungdomarna själva. En ur behandlingspersonalen skildrade hur 
de ger råd och stöd till lärare ute i skolorna. Det viktigaste är att ta tillvara på den 
kunskap som finns om eleven. Det gäller att lärarna anpassar sin undervisning efter 
elevens förutsättningar och inte att eleven måste anpassa sig till lärarens 
undervisning. Viss handledning kan ske via nätverksträffar där både skola, föräldrar 
och behandlingspersonal finns med. Behandlingspersonalen belyste även att det kan 
vara svårt att veta vem som ska ge handledningen. 
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Problemet är att det efterfrågas mycket handledning men det är 
specialpedagogerna ute i skolorna som ska ge handledning till lärarpersonal men 
här är det då specifikt runt den enskilde. 

Lärarna beskrev hur det tidigare har varit en ganska tät kontakt med BUP och 
barnhabiliteringen i form av nätverksträffar och av besök ute i verksamheten. Senaste 
åren har dock kontakten minskat betydligt. De trodde att anledningen kan vara att 
eleverna på enheten inte följer kommunens AS-spår genom skolstadierna på samma 
sätt som de gjort tidigare. Eleverna är inte inne i stödsystemet på samma sätt. 
Behandlingspersonalen skildrade hur arbetsbelastningen har ökat de senaste åren och 
hur detta har lett till att de inte har tid att handleda lika mycket i skolorna längre. 
Behandlingspersonalen beskrev hur remissernas förlopp har ändrats under året. Förr 
fick både BUP och barnhabiliteringen ta hand om Aspergerdiagnostiseringen men nu 
är det enbart BUP som sköter den uppgiften. Orsaken till detta är inte riktigt klarlagd 
men behandlingspersonalen förmodar att orsaken kan vara olikheter i 
diagnostiseringen. 

Bra fråga! Men förut hamnade de både här och på BUP och vi gjorde olika så det 
var nog att det skulle bli mer lika, tror jag. 

Behandlingspersonalen ansåg inte att de ger olika råd beroende på om det är en pojke 
eller flicka med AS. De menade att råden ser olika ut beroende på individ. 
Behandlingspersonalen skildrade hur råden till lärare kan se ut. Det viktigaste är att 
alla har kunskap om eleven. 

Man vet mycket. Alla vet mycket, ofta om varje elev och det gäller att sätta ihop 
den här kunskapen. 

Behandlingspersonalen gör sig en bild av eleven, vad som fungerar när det gäller 
gruppens storlek och de antal vuxna som behövs runtom eleven. De ansåg att det är 
viktigt att ha ett tätt samarbete mellan hem och skola både när det gäller positiva och 
negativa händelser. Det gäller även att anpassa läxläsning utefter varje elevs 
förmåga. 
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6 DISKUSSION 
Under denna rubrik lyfter vi fram de aspekter på AS som har framkommit i vårt 
resultat kopplat till den litteratur vi har hittat samt våra egna tolkningar av detta. Vi 
diskuterar och problematiserar symptomen och diagnosen generellt samt ur ett 
genusperspektiv. Vi beskriver hur bemötandet ser ut både i litteraturen och i 
verkligheten. 

6.1 Symptomen 
Gerland (2003) beskriver hur barn med AS kan ha specialintressen som inga andra i 
deras ålder brukar ha (a.a.). Intervjupersonerna i vår undersökning anser dock att den 
klassiska bilden av AS-barns specialintressen känns överdriven.  Det är inte så 
markerat som det beskrivs i litteraturen. En lärare anser helt enkelt att det är en 
missuppfattning att alla barn med AS har ett specialintresse. I samtliga 
diagnoskriterier för Aspergers syndrom (se bilaga 1, 2 och 3) är ett av kriterierna att 
barn med AS ska ha monomana snäva intressen som utesluter alla andra intressen. 
Dessa intressen beskrivs som stereotypa och abnorma i sin intensitet. I alla tre 
underlagen ägnas en stor del av kriterierna åt specialintressen och hur dessa yttrar sig 
hos barn med AS. Vårt resultat visar på att om lärare ute på AS-enheterna och 
behandlingspersonalen inte ser några direkta specialintressen, står detta i kontrast 
mot kriterierna. Detta kan medföra att vissa barn missas i diagnostiseringen. 

Lärarna i undersökningen beskriver hur de sociala relationerna ser ut mellan elever 
med AS. Dessa relationer handlar mer om att de är elever på samma enhet än att de 
utvecklar nära vänskapsrelationer. Baron- Cohen och Wheelwright (2003) beskriver 
också hur vänskapsrelationen mellan vuxna med AS anses vara mindre viktig för 
individen. Relationen är inte lika djup och nära som normala människors 
vänskapsrelationer (a.a.). Vissa av lärarna i undersökningen anser däremot att elever 
med AS kan utveckla kamratrelationer men att det är viktigt att ge dem redskapen. 
Resultatet påvisar att kunskap om de sociala relationerna kan vara viktig i arbetet 
med AS-elever.  Det gäller att vi lärare visar eleverna hur de ska gå tillväga för att 
utveckla relationer med andra och kunna få ett fullvärdigt socialt liv trots sin 
funktionsnedsättning.  

Gillberg (1997) beskriver hur barn med AS inte förstår de sociala reglerna och kan 
såra andra människor genom att spontant säga det de tänker på (a.a.). I vår 
undersökning framkom det att barn med AS kan säga hemska saker som de inte 
menar. Dessa ord kan verka väldigt hårda och upprörande för omgivningen. Barn 
med AS har svårt för att ljuga och maskera. Attwood (2000) talar också om att barn 
med AS inte förstår hur deras ärlighet kan göra någon upprörd (a.a.).  Detta kan vara 
en viktig kunskap när lärare ska bemöta dessa barn. Resultatet visar att barnens 
rättframhet och knivskarpa påståenden kan bero på diagnosen och det gäller att 
behålla lugnet och inte ta illa vid sig av de hårda orden.  

Intervjupersonerna är överens om att barn med AS innehar en empatisk förmåga. De 
anser att svårigheterna ligger i mentaliseringsförmågan, att sätta sig in i hur andra 
tänker och känner. Även Nordgren (2000) anser att barn med AS har begränsningar i 
hur denne föreställer sig andras tankar och känslor men att det inte handlar om en 
empatistörning(a.a.). I vår undersökning framkom det att AS-barn faktiskt kan ha en 
stark empati och kan bry sig om utsatta barn eller djur och en lärare anser att det är 
en missuppfattning bland lärare att barn med AS är empatilösa. Attwood (2000) 
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anser också att barn med AS kan ha svårt att förstå andra känslor och känna en 
förvirring över att visa sina egna känslor (a.a.). I diagnoskriterierna (bilaga 2) för AS 
finns det en rubrik som handlar om kvalitativa avvikelser i ömsesidig social 
interaktion. Detta kriterium handlar om att barn med AS har en bristande socio - 
emotionell ömsesidighet som visar sig genom nedsatt eller avvikande gensvar på 
andra människors känslor. Kriteriet om bristande socio - emotionell ömsesidighet tas 
även upp i de andra två bedömningsunderlagen (bilaga 1,3). Vårt resultat påvisar att 
diagnoskriterierna kan vara missvisande när det gäller AS - barns empatiförmåga. 
Om en lärare ser på barnet som empatilöst utefter de kriterier som finns så kan det 
vara svårt att se möjligheter till utveckling av den socio - emotionella 
ömsesidigheten. Om en lärare däremot ser att barnet enbart har svårigheter i att 
uttrycka sig så kan detta tränas upp i ett socialt sammanhang. Barnet kan genom 
exempelvis sociala berättelser bli mer insatt i hur andra tänker och känner och på så 
sätt öva upp sin mentaliseringsförmåga. Nordgren (2000) anser också att elever med 
AS kan lära sig att förstå andras tankar och känslor bättre (a.a.). Hans Asperger 
däremot beskriver hur den autistiska personlighetstypen förblir oförändrad genom 
åren (Frith, 1998). 

Symptomen ur ett genusperspektiv 

Lärarna i undersökningen kunde se en skillnad mellan flickors och pojkars 
intresseområden. De ansåg att pojkar har fler intressen och att flickor lättare byter 
intresseområden. Även Attwood (2000) anser att flickor inte har samma fascination 
när det gäller specialintressen som pojkar kan ha (a.a.) Pojkarnas intresseområde 
handlade mest om datorer och dataspel i undersökningen. Flickornas intressen 
handlade mer om skapande verksamheter, kändisar och andra människor. Detta 
stämmer överens med hur Socialstyrelsen (2010) beskriver att flickor har en 
annorlunda symptombild när det gäller specialintressen. De har andra 
ämnesområden, exempelvis människor, djur eller konstnärliga intressen (a.a.).  

Gillberg (1997) skildrar hur flickor med AS har ett större socialt intresse (a.a.). 
Attwood (2000) beskriver å andra sidan att pojkar har större sociala problem och kan 
visa ett aggressivt beteende (a.a.). Lärarna i undersökningen anser däremot inte att 
det är någon markant skillnad mellan flickors och pojkars kamratrelationer. Lärarna 
anser att pojkarna skaffar sig vänner via dataanvändandet och att flickor lär sig att 
härma andra barn och kopierar deras beteende i leken. Även Attwood (2000) talar 
om en fördröjd imitation som innebär att flickor kopierar de andra barnen i leken 
vilket ger flickan en högre social kompetens (a.a.). Skolverket (2000) beskriver hur 
barn imiterar andra som kan mer än de själva och på så sätt kan ett lärande ske (a.a.). 
Lärande sker när barn interagerar med andra (Vygotskij, 1978). Hallerbäck (2008) 
beskriver hur pojkar oftare upplevs som udda och annorlunda av omgivningen 
medan Attwood (2000) beskriver hur flickor anses vara mer omogna än udda (a.a.).  
En lärare i undersökningen beskriver hur vissa pojkar kan bete sig som en fyrkantig 
liten ”farbror” som tycker om att vara själv men att de är väldigt få. Vårt resultat 
väcker frågor angående det sociala samspelet. Hur kan dessa barn interagera med sin 
omgivning? Kan det ske ett lärande genom interaktion mellan barn som har 
Aspergers syndrom? Är det enbart imitation som flickorna utför eller lär de sig ett 
socialt samspel? 

Gillberg (1997) skildrar också hur flickor har en tendens att imitera andra barn för att 
komma in i barngruppen. Detta kan betraktas av de andra barnen som ett konstigt 
beteende (a.a.). En lärare beskriver hur flickor kan få vara låtsas - med under en stor 
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del av uppväxten. De tillåts vara med och har lärt sig ett sorts spel. De tar fasta på det 
som fungerar i gruppen och kan härma ledaren för att bli accepterade. Flickorna får 
vara med tills de börjar högstadiet, då ställs det högre sociala krav på dem. 

I vår undersökning framkom att det blir svårare i samspelet för flickorna när de 
kommer upp i tonåren. Kopp (2004) beskriver att pojkarna har lättare att knyta 
vänskapsband än flickorna när de blir lite äldre (a.a.). Flickor har svårare att umgås 
med jämnåriga kamrater och få en bästis. Flickorna har ett svagt språk vilket kan 
leda till missförstånd och konflikter med andra (Hallerbäck, 2008). I Gillbergs och 
Gillbergs kriterier gällande AS ( sebilaga 1) står det att barn med AS ska ha stora 
svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation. De kan ha en nedsatt 
förmåga eller en likgiltighet när det gäller att ta kontakt med jämnåriga. I de andra 
två bedömningsunderlagen (bilaga 2,3) står det att de ska ha en oförmåga att etablera 
eller misslyckas med att utveckla kamratrelationer. Vår studie visar på vikten av att 
fånga upp dessa flickor på ett tidigt stadium. Vi måste ha kunskapen att veta vad som 
är utmärkande för dessa flickor. I diagnoskriterierna står det att barn med AS har en 
likgiltighet i kontakten med andra och att de misslyckas i sociala sammanhang. 
Dessa flickor kan lätt missas i diagnostiseringen eftersom de döljer sina symptom 
och kan upplevas fungera socialt. 

6.2 Diagnosen 
Lärarna i vår undersökning visar på vikten av att se personen och inte diagnosen när 
man arbetar med AS-elever. Aspergers syndrom är endast som en tårtbit av hela 
elevens personlighet. Larsson Abbad (2007) beskriver hur en diagnos kan 
stigmatisera en individ och få personen att känna sig utanför i samhället (a.a.). 
Hellberg (2007) skildrar hur vissa elever ser diagnosen som en etikett utan betydelse 
och hur de ser sig själva som en individ som inte bör kategoriseras utifrån en diagnos 
(a.a). Vi känner en oro för att diagnosen kan sätta en stämpel på barnen och det är 
viktigt att det inte enbart blir fokus på AS och problematiken. Larsson Abbad (2007) 
betonar däremot vikten av att barn med AS får en diagnos fastställd så fort som 
möjligt, helst redan i förskolan (a.a.). De intervjuade beskriver hur viktigt det är att 
önskan om en diagnos kommer från föräldrarna själva. Detta kan dock leda till att 
barnen kommer senare till BUP för en diagnos då det kan ta en tid för föräldrarna att 
acceptera deras barns funktionshinder. Även Socialstyrelsen (2010) anser att en tidig 
stödinsats är viktig både för barnet och för dess föräldrar (a.a.). Vårt resultat 
tydliggör behovet av tidiga upptäckter och stödinsatser. Barn som får hjälp i ett tidigt 
skede får förhoppningsvis färre misslyckanden i förskola och skola. Lärare som 
arbetar medvetet med en AS-elev kan lyfta barnet framåt. Det gäller att ha kunskap 
om problematiken men ändå utgå från individens förutsättningar och behov.  

Gillberg (2001) är kritisk till hur vissa i samhället vill sopa diagnosen under mattan 
och kalla alla diagnoser för ”bokstavsdiagnoser”.  Det kan vara förödande för en 
person att behöva dölja sitt funktionshinder (a.a.). Larsson Abbad (2007) beskriver 
däremot hur en diagnos kan rättfärdiga ett felaktigt beteende och att omgivningen har 
lättare att acceptera ett beteende om det finns en diagnos (a.a.). En av lärarna i 
undersökningen betonar vikten av att se barn med AS som en generell grupp med 
sina svårigheter. Läraren anser att AS-elever i tonåren först och främst är människor, 
sedan tonåringar med alla eventuella pubertetsproblem. Det är viktigt att skilja på 
vad som är Aspergerproblematik och pubertetsproblem. En lärare beskiver hur 
diagnosen tas emot i USA. Där finns föräldragrupper som fångar upp familjer där 
barnen fått diagnosen och välkomnar dem in i gemenskapen. I Sverige får föräldrar 
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och barn diagnosen i sin ensamhet utan ett riktigt stöd från samhället.  Vårt resultat 
väcker frågan om Sverige borde vara mer som USA när det gäller bemötandet av en 
diagnos. Om vi vore mer öppna och tillåtande så kanske vi kan få bort den 
”skamstämpel” som vi misstänker finns i samhället när det gäller denna typ av 
diagnos. 

Vi kan i vår undersökning se att det finns ärftlighetstendenser när det gäller AS.  
Behandlingspersonalen anser att det finns en relativt hög ärftlighet bland både 
föräldrar samt i övriga släkten. Lärare konstaterar att det finns föräldrar på enheten 
som har drag av AS. Nordgren (2000) beskriver AS som en biologisk 
funktionsnedsättning som tros vara ärftlig (a.a.). Resultatet påvisar vikten av att vara 
medveten om dessa ärftlighetstendenser i vår framtida profession som lärare. De 
intervjuade i vår studie trycker på vikten av att man som lärare är tydlig i sin 
information till föräldrar som har drag av AS. De anser att det kan vara en tillgång att 
prata öppet om föräldrarnas funktionshinder. Det är positivt om föräldrar med AS 
kan känna igen sig i sitt barns problematik.  

Diagnosen ur ett genusperspektiv 

Gillberg och Cederlund (2005) visade i sin studie att pojkar har en ärftlig tendens av 
autism på faderns sida. Forskningen som vi hittat har mestadels varit baserad på 
pojkar med AS. Kopp (2004) beskriver hur nästan all forskning som gjorts på barn 
med AS har riktat in sig på pojkar (a.a.). En studie vi hittade som involverade 
flickorna handlade om Färöarna och den stabila genetiken i samband med AS 
(Ellefsen, 2007). Flickor är underrepresenterade när det gäller AS i denna studie på 
grund av Färöarnas isolerade läge (a.a.) 

Ehlers & Gillberg (1994) beskriver hur diagnoskriterierna för AS ser ut. En person 
med AS ska ha stora svårigheter med att interagera med sin omgivning samt ha 
stereotypa snäva intressen (a.a.). De intervjuade anser att kriterierna inte stämmer 
överens med flickors beteende. De tester som finns gör det lättare att hitta pojkarna 
och flickor kan lättare dölja sina symptom. Enligt Kopp (2004) är det fler pojkar än 
flickor i Sverige som får diagnosen Aspergers syndrom (a.a.). På de AS-enheter vi 
har fått resultat ifrån finns det en majoritet av pojkar En lärare anser att det finns ett 
jättestort mörkertal när det gäller flickor. En annan lärare menar att kriterierna är 
gjorda av män för män. Vårt resultat visar att kriterierna borde ändras så att de passar 
in på flickors symptom bättre än vad de gör idag. Flickorna missas i 
diagnostiseringen då kriterierna utgår från pojkarnas symptom. Även Kopp (2010) 
vill utveckla ett bättre screeninginstrument för att lättare upptäcka flickor med AS. 
Det bör läggas till tre eller fyra ”flickfrågor” (a.a.). Denna åtgärd kan innebära att 
flickorna får en rättvisare bedömning. 

Samtliga intervjupersoner i undersökningen anser att pojkars diagnos upptäcks tidigt. 
Det är vanligt att pojkarna upptäcks i årskurs fyra då det ofta innebär ett skolbyte för 
eleverna. Även Gillberg (1997) menar att när ett barn är mellan 7 - 12 år så är 
symptomen som mest uttalade och det innebär att barnet får diagnosen då (a.a.). 
Attwood (2000) anser att pojkar oftare uppvisar ett aggressivt beteende vilket leder 
till att omgivningen reagerar och söker hjälp för att få en diagnos (a.a.). 
Behandlingspersonalen beskriver däremot hur de tysta pojkarna kan vara svåra att 
upptäcka då de inte gör något väsen av sig. De anser att det är först när det finns en 
dubbeldiagnos, till exempel ADHD och AS, som pojkarna upptäcks. Pojkarna 
uppvisar då ett utåtagerande beteende med ilska och aggression. Detta kan bero på 
omgivningens bemötande och pojkarnas avsaknad av ord som leder till en 
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frustration. Frith (1998) beskriver hur Hans Asperger i sin studie av pojkar med AS 
konstaterade att en pojke var impulsiv och svårhanterlig. Hans slutsats var att barn 
med AS har ett ondskefullt, beräknande beteende (Frith, 1998). Resultatet av studien 
betonar vikten av att lärare ser dessa pojkar både när de är tysta och när de är 
utåtagerande. Lärare måste uppmärksamma symptomen och inte se eleven som en 
stökig, bråkig pojke. De tysta pojkarna kan lätt missas då detta beteende är mer 
socialt accepterat. 

Kopp (2004) anser att pojkar får sin diagnos flera år tidigare än flickor (a.a.). Kopp 
(2010) anser att detta kan bero på att flickorna missas eller feldiagnostiseras inom 
barnsjukvården (a.a.).  Intervjupersonerna anser även att flickornas sena diagnos kan 
bero på att flickor är mer verbala och sociala samt att de kan kamouflera sina 
svårigheter. Hallerbäck (2008) anser också att flickor är mer socialt aktiva och att 
flickorna har ett aktivt språk trots att de är verbalt svagare än pojkarna. Denna svaga 
verbala begåvning kan leda till att flickors AS upptäcks men ofta har flickorna en 
större förmåga att använda sig av sitt språk i sociala sammanhang. Detta kan leda till 
att orimligt höga krav ställs på dem av omgivningen (a.a.). En annan anledning 
intervjupersonerna gav till att flickor upptäcks senare kan vara att de generellt blir 
mer tillbakadragna och stör mindre. Flickorna blir tysta och uppfattas som blyga. 
Även Attwood (2000) menar att flickor med AS kan bli osynliga eftersom de inte är 
stökiga och att många av flickorna lider i tysthet (a.a.). Hallerbäck (2008) menar att 
flickor kan vara utåtagerande men att detta oftast sker i hemmet vilket kan vara en 
anledning till att de inte upptäcks (a.a.). Behandlingspersonalen anser också att 
flickor är mer utåtagerande hemma och döljer sina symptom under längre tid. 
Resultatet visar att när pojkarna blir alltför aggressiva i sitt beteende reagerar 
omgivningen och söker hjälp. Varför är det ingen som reagerar när en flicka är alltför 
tyst och tillbakadragen? Läraren kan förväntas bli mer uppmärksam på dessa 
skillnader och fånga upp flickorna innan de utvecklar negativa tankar om sig själva.   

Intervjupersonerna anser att flickor får sin diagnos sent, ofta så sent som i tonåren. 
Detta beror på att kraven blir högre på högstadiet då eleven ska kunna söka kunskap 
och arbeta med andra. Detta ställer krav på en hög social kompetens vilket gör det 
svårt för flickan. Detta kan leda till att hon undviker människor och det blir till en 
livsuppgift att smälta in och undvika upptäckt. Kopp (2010) beskriver hur föräldrar 
till flickor med AS varit oroade för avvikande beteende under flickans tidigare 
levnadsår men inte fått någon hjälp (a.a.). Larsson Abbad (2007) talar också om att 
AS är ett funktionshinder som inte syns och att det kan vara svårt att få förståelse 
från omvärlden (a.a.) .I vår undersökning framkom det att flickor har det svårare på 
grund av att de upptäcks senare. De hinner få många mörka tankar om sig själva och 
detta kan leda till depressioner och självmordstankar. Behandlingspersonalen 
beskriver hur flickor kan bli feldiagnostiserade för till exempel depression. Även 
Kopp (2004) beskriver hur flickor med AS ofta får en annan diagnos. Läkarna 
diagnostiserar att flickan lider av ADHD eller depression och missar på så sätt 
diagnosen (a.a.).  Kopp (2010) beskriver hur flickor med både ADHD och AS kan ha 
andra psykiatriska diagnoser såsom till exempel ångest eller depression (a.a.). Även 
enligt intervjupersonerna är det vanligt att barn med AS har en dubbeldiagnos såsom 
till exempel ADHD/AS. Det går inte att medicinera mot AS utan det är då 
tilläggsdiagnosen som behandlas.  Flickor kan få antidepressiva mediciner för att de 
ska kunna gå till skolan. Flickorna medicineras mer än pojkarna anser 
behandlingspersonalen. Även Gillberg (1997) betonar att det inte går att medicinera 
mot AS.  En person med AS kan däremot få medicin för att denne är nedstämd 
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(Gillberg, 1997). Det är av yttersta vikt att omgivningen reagerar på hur dessa 
flickors symptom blir misstolkade. Resultatet av studien visar att flickorna döljer 
sina symptom och blir inte förstådda. Detta leder till att de blir deprimerade och blir 
på så sätt feldiagnostiserade med ångest eller depression. Dessa flickor hamnar 
utanför skolans värld och har sedan svårt att komma tillbaka till ett normalt liv igen. 
Lärare behöver vara mer tillmötesgående i sitt bemötande gentemot dessa elever. Det 
gäller att vara flexibel och se till vad dessa elever behöver och kunna tänka utanför 
ramarna. 

6.3 Bemötandet 
De AS-enheter som ingår i vår undersökning ligger i eller strax utanför skolan. 
Eleverna på AS-enheten har relativt lite kontakt med övriga elever på skolan. 
Lärarna har delade åsikter om eleverna bör vara i en särskild undervisningsgrupp 
eller om det är bättre att vara integrerade i skolan. En lärare anser att det kan vara bra 
att eleverna får lära sig de sociala koderna tillsammans i en mindre grupp medan en 
annan lärare tycker att det kan bli asocialt att enbart vara på en AS-enhet. Skolverket 
(2009) anser däremot att det inte behöver vara isolerande att vara i en särskild 
undervisningsgrupp och att det ska strävas efter att eleverna ska återgå till den 
integrerade verksamheten (a.a.). En lärare anser dock att graden av AS bestämmer 
om eleven ska gå på en enhet eller i en vanlig klass. Skolverket (2009) beskriver hur 
skolorna i Sverige lägger upp undervisningen på olika sätt för att möjliggöra ett 
lärande. Vissa skolor har en inkluderande verksamhet medan andra har särskilda 
undervisningsgrupper för dessa elever (a.a.). Persson (2001) menar att lagar och 
förordningar är skrivna på så sätt att det är svårt att bedöma vem som är i behov av 
stöd och på vilket sätt detta stöd ska ges (a.a.).  

Skolverket (2009) diskuterar vidare hur vissa skolor har en Aspergerverksamhet som 
innehar en stor kompetens (a.a.) En lärare anser också att för vissa elever är AS-
enheten det enda alternativet men att det bästa vore om alla kunde gå i en stor grupp. 
Läraren anser även att detta är skolans uppdrag och att det är möjligt om 
kompetensen finns. Gillberg (1997) menar att vissa barn med AS klarar av att vara i 
integrerade klasser medan andra behöver vara på rena AS - enheter (a.a.). Skolans 
resurser och kompetens att bemöta olikheter är avgörande för elevens chans att 
lyckas i skolarbetet. Detta innebär att många elever med AS har skolmisslyckanden 
bakom sig (Skolverket, 2009). En lärare anser att det kan vara bra med samarbete 
med vanliga tålmodiga barn som inte blir rädda när någon får ett utbrott. Attwood 
(2000) beskriver hur en lärare bör försöka låta ett AS - barn få samspela med elever i 
mindre grupper där de andra barnen till exempel kan förklara för AS - eleven vad 
denne ska göra när läraren inte är i närheten (a.a.). Undersökningen väcker frågor om 
vilket av alternativen, särskild undervisningsgrupp eller integrering, som är det allra 
bästa för dessa elever.  Elever med AS har svårigheter med den sociala interaktionen 
och behöver således träna på detta i en större grupp tillsammans med andra elever 
som har den kunskapen. Samtidigt kan det vara svårt för AS - eleven att ta till sig 
kunskap i en stökig miljö i en stor klass.  

Larsson Abbad (2007) anser också att elever med AS behöver hjälp med att utveckla 
sin sociala förmåga (a.a.). Lärarna beskriver en strategi som de använder för att 
elever med AS ska lära sig se från någon annans perspektiv. Det kallas för sociala 
berättelser och tränar eleven att förstå hur någon annan tänker. Läraren och eleven 
skriver ner en berättelse om ett önskvärt beteende ur både elevens och de övriga 
klasskamraternas synvinkel. Attwood (2000) förklarar sociala berättelser som ett sätt 
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att få eleven att förstå de regler som gäller i olika sociala situationer. Dessa ger en 
inblick i hur AS – elever tänker när det gäller interaktion med andra (Attwood, 
2000).  

Skolverket (2009) beskriver hur skolan bygger på traditionen att kunskap ska läras ut 
i ett socialt och kommunikativt sammanhang och hur detta kan innebära svårigheter 
för elever med AS (a.a.).  Vygotskij (1978) anser att det sociala samspelet är den 
viktigaste drivkraften för ett barns utveckling. Han anser att omgivningen är 
avgörande för hur en människa utvecklas och lär (a.a.). Skolverket (2000) beskriver 
hur lärande sker genom interaktion i det sociokulturella perspektivet. Det är 
samspelet mellan individen och kollektivet som står i fokus (a.a.). Vårt resultat visar 
även att elever med AS har sociala interaktionssvårigheter. Om lärare enbart 
använder sig av kommunikation och socialt samspel i sin lärmiljö så blir detta till ett 
hinder för elever med AS. Elever med AS har då ingen möjlighet att göra sig själva 
rättvisa och möjlighet till utveckling begränsas. 

En lärare beskriver hur AS - elever kan ha gått i en vanlig skola när de var yngre som 
kan ha inneburit att lärandet har varit i en liten grupp. När eleven blir äldre och 
börjar högstadiet kan det bli en alltför stressig miljö för eleven och det kan vara bra 
att få komma till en AS - enhet. Attwood (2000) beskriver hur elever med AS kan ha 
ett normalt beteende hemma och i andra kända miljöer men när de kommer till en ny 
situation kan detta innebära att symptomen blir påtagliga (a.a.). 
Behandlingspersonalen beskriver också hur vissa av barnen kan uppvisa andra 
symptom hemma jämfört med i skolan. Detta kan bero på att de håller ihop sig hela 
dagen och blir utåtagerande hemma. En lärare anser att det bästa för elever med AS 
är att gå i en mindre undervisningsgrupp där de får mycket hjälp och stöd i 
inlärningssituationen. Undersökningen visar att eleverna har ett behov av lugn och ro 
i stressfria miljöer med kompetenta pedagoger och det kan en AS-enhet erbjuda. 
Lärarna i vår undersökning har skiftande yrkesbakgrund och erfarenheter av att möta 
barn med AS.  Attwood (2000) däremot anser att lärare nödvändigtvis inte behöver 
ha erfarenhet av att ha arbetat med AS - elever för att kunna bemöta dem på rätt sätt 
(a.a.). 

I vårt undersökningsområde ingår enheterna i ett Aspergersspår som innebär att 
eleverna kan följa en röd tråd under hela sin skolgång och vara på speciella enheter 
från förskoleklass upp till gymnasiet. Dock anser Hellberg (2007) att elever med AS 
kan känna sig särbehandlade under sin skolgång på grund av att de hamnar i ett 
”specialspår”. Detta kan innebära att de känner ett utanförskap och att de förblir en 
elev i behov av särskilt stöd under hela skoltiden (a.a.).  En lärare anser att elever 
med AS blir särbehandlade mer än nödvändigt. Resultatet framkallar frågor gällande 
vilket som är det bästa för dessa elever och hur skolan ska kunna tillgodose detta på 
bästa sätt? Ska eleven gå på en ren AS - enhet eller ska eleven vara inkluderad i 
skolan i den utsträckning de klarar detta?  

Persson (2001) talar om en skola för alla som ska kunna inkludera även de barn som 
har en funktionsnedsättning. Han diskuterar hur skolans mål är uppsatta efter en 
normalbegåvad elev och hur detta kan sända fel signaler till de elever som inte når 
upp till normalkurvan. Det handlar om att arbeta utifrån sina egna förutsättningar 
(a.a.).  Några av lärarna anser också att det är viktigt att bemöta eleverna utifrån 
deras personliga förutsättningar. Det gäller att vara lyhörd för vad varje individ 
behöver och inte fokusera på svårigheterna. Även Attwood (2000) konstaterar att 
varje AS - elev är unik och att läraren måste använda olika strategier (a.a.). Gillberg 
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(1997) beskriver även hur barn med AS är olika individer som behöver olika 
hjälpinsatser (a.a.). Lärarna menar att i valet mellan vilken undervisningssituation 
som är bäst för elever med funktionshinder måste det alltid ske en individuell 
bedömning utefter varje elevs styrkor och svagheter. Skolverket (2009) anser att det 
är flera faktorer som påverkar hur undervisningen planeras. Skolan bör ta hänsyn till 
elevernas skilda behov samt utmana och skapa trygghet för eleven (a.a.). I läroplanen 
för grundskolan (Lpo-94) står det att undervisningen bör anpassas utefter varje elevs 
behov och förutsättningar (Skolverket, 2006). Vi begrundar vikten av att se varje 
individ utefter deras personliga förutsättningar och inte enbart fokusera på 
funktionsnedsättningen.  Detta synsätt bidrar till en högre tolerans gentemot allas 
olikheter. Det blir mindre fokus på vad en individ inte klarar av och mer 
koncentration på elevens möjligheter. 

Lärarna anser att en pedagog bör ta reda på så mycket som möjligt om varje elev och 
att en lärare måste visa sig ödmjuk i sin inställning och inte kränka barnen.  Lärarna 
menar att det inte går att koppla specifika svårigheter till kön utan att det handlar om 
individuella skillnader i funktionshindret. Behandlingspersonalen tycker också att de 
inte ger olika råd till föräldrar och lärare beroende på om det är en flicka eller pojke 
med AS. Råden ser olika ut beroende på individ. Kopp (2004) däremot konstaterar 
att flickor med AS har större problem i skolan och att de får mindre hjälp än vad 
pojkarna får (a.a.). Resultatet av vår undersökning visar att lärare på AS - enheterna 
utgår från ett individperspektiv i sitt bemötande gentemot eleverna i skolan. 
Forskning visar dock att flickor med AS har större problem i skolan men lärarna 
anser att det handlar om individuella skillnader utan koppling till kön. Det kan vara 
positivt att betrakta varje elev som en unik individ men innebär detta att lärare 
blundar för de eventuella problem detta kan innebära för flickor i skolan? 
Behandlingspersonalen menar att skolan har en tendens att tänka ”rättvisetänk” där 
skolan vill att alla ska vara lika och behandlas utefter samma förutsättningar. Innebär 
detta att skolan inte ser till de behov som finns utan ”drar alla över en kam”? Juul 
och Jensen (2007) beskriver hur lärare indirekt kan påverka eleverna genom sina 
fördomar och attityder. Lärare kommunicerar indirekt via kroppsspråk och ton (a.a.). 

Lärarna menar att det gäller att vara flexibel och känna av elevens dagsform i 
bemötandet av AS-elever. Läraren ska även ge eleven tid att processa sitt skolarbete. 
Lärarna beskriver också hur viktigt det är att tänka på sitt språk och vara konkret när 
man arbetar med AS-elever till skillnad mot andra elever. Lärarna påvisar vikten av 
en lugn och strukturerad arbetsmiljö med individuella anpassningar. Gillberg (1997) 
anser också att läraren bör vara rak i sin kommunikation samt att dagen ska vara 
strukturerad och schemalagd (a.a.). Lärarna beskriver hur en dag kan struktureras 
med hjälp av ett schema som visar dagen. Om läraren ändrar något i schemat måste 
detta skrivas ner. Behandlingspersonalen beskriver hur viktigt det är att anpassa 
miljön utefter individen. Hellström – Persson (2007) betonar också vikten av att 
anpassa sin miljö utefter barn med AS eftersom de är känsliga för sinnesintryck.  
Detta kan medföra att de missar viktig information (a.a.). Skolverket (2009) betonar 
också vikten av att sanera intrycken för elever med AS. Det gäller att minimera 
antalet störningsmoment. Det kan vara att de tillåts äta i en annan lokal än i matsalen 
(a.a.). Eleverna på enheterna åt däremot i skolans matsal.  På vissa av enheterna i 
undersökningen satt eleverna vid egna datorer och arbetade. De kunde avskärma sig 
på olika sätt. På en enhet använde de skärmar medan en annan enhet ansåg att dessa 
skärmar var onödiga. Skolverket (2009) anser också att elever med AS ska ha en fast 
och avgränsad plats i klassrummet då det skapar trygghet (Skolverket, 2009). Vårt 
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resultat påvisar vikten av att skolans sätt att utforma sin miljö måste anpassas utefter 
elevernas behov. En elev med AS måste ha en miljö med färre störningsmoment och 
detta kan skapa problem när det gäller att ta hänsyn till samtliga elever på skolan. 
Det gäller att överväga AS-elevens behov av avskildhet från ljud gentemot de övriga 
elevernas rätt att få höras och synas.  

Attwood (2000) beskriver hur viktiga rutiner kan vara för ett barn med AS. Dessa är 
ångestdämpande och skapar struktur på vardagen. Dock kan dessa rutiner 
överskugga AS-elevens liv och utestänga nödvändiga förändringar. En lärare anser 
att eleverna kan ha för mycket kontroll på sitt liv och att lärare måste tvinga dem att 
expandera.  Hellström- Persson (2007) däremot betonar vikten av att lärare har en 
strukturerad inlärningsmiljö då eleverna blir för stressade om det är rörigt i 
klassrummet. Andra lärare beskriver hur den fria tiden kan vara stressande för 
eleverna såsom till exempel raster eller matsituationer. Attwood (2000) konstaterar 
att rasterna kan vara plågsamma för elever med AS eftersom det då saknas struktur 
och vägledning (a.a.).  Lärarna i undersökningen strukturerar därför upp denna tid åt 
eleverna och ger dem förslag på vad de kan göra.  Larsson Abbad (2007) beskriver 
även hur elever med AS anser att det svåraste på skoldagen är rasterna eftersom de 
då måste interagera med sina klasskamrater (a.a.).  Vårt resultat visar att lärare som 
arbetar med AS – elever bör vara strukturerade och ha fasta rutiner. Detta sätt att 
arbeta kan dock gagna alla elever. Alla elever mår bra av att läraren har en rak 
kommunikation och att de får arbeta i en lugn miljö utan stress. Även Skolverket 
(2009) beskriver hur de hjälpmedel som finns för AS-elever är till gagn för hela 
klassen och att varje elev är unik och bör behandlas utefter dess behov (a.a.).  

6.4 Slutord 
I vår rapport har vi kommit fram till hur viktigt det är att lärare har kunskap om 
Aspergers syndrom. När det gäller upptäckten av AS ute i skolorna bör lärare vara 
medvetna om de olika symptom som elever med AS uppvisar. Det kan vara både 
individuella skillnader och könsskillnader som läraren bör vara uppmärksam på. Det 
kan gälla flickors sätt att kamouflera sina symptom eller pojkars utåtagerande 
beteende. Diagnoskriterierna är inte alltid överensstämmande med de symptom som 
barnen med AS i verkligheten innehar. En uppdatering av dessa kriterier baserad på 
ny forskning vore gynnsamt för barn med Asperger syndrom. I diagnostiseringen av 
AS kan till exempel flickor missas då kriterierna inte stämmer överens med de 
symptom flickor uppvisar. Kopp (2010) påvisar vikten av att bedömningsunderlagen 
bör utökas med fler frågor som berör flickors symptom (a.a.). Vi anser att denna 
åtgärd vore lämplig samt att mer forskning om flickor med AS gagnar alla som möter 
dessa elever. En ökad kunskap om flickor med AS bidrar till att dessa elever 
upptäcks tidigare. Detta i sin tur underlättar framtagandet av en anpassad 
lärandemiljö och ett mer adekvat bemötande. Flickor som får sin diagnos sent, oftast 
i tonåren, hinner utveckla depressioner och skadebeteende. De vägrar till slut att gå 
till skolan och de vet inte varför de är annorlunda. När de sedan får sin diagnos kan 
det kännas som en befrielse fast flickorna borde inte få diagnosen i ett så känsligt 
skede av sitt liv. Det kan vara svårt att tackla diagnosen samtidigt som flickan går 
igenom svårigheterna med att bli vuxen. 

Det gäller att lärare har vetskap om diagnosens betydelse för individen och hur denna 
kan påverka hur eleven uppfattar sig själv. Om eleven känner sig särbehandlad eller 
stigmatiserad på grund av sin diagnos kan detta innebära skolsvårigheter för denna 
elev. Det gäller att lärare ser till individen och inte till diagnosen och behandlar alla 
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elever som unika varelser med specifika styrkor och svagheter. Intervjupersonerna i 
vår undersökning ansåg inte att de behandlade eller bemötte elever med AS olika 
beroende på om det var en flicka eller pojke. De såg till individen och lyfte fram de 
eventuella skillnader som kan finnas elever emellan. Elever med AS har rätt att 
undervisas i en anpassad miljö omgiven av kompetenta pedagoger. Detta betyder inte 
att dessa elever måste vara i en särskild undervisningsgrupp då det kan leda till 
alltför osociala miljöer. I en skola för alla bör varje elev betraktas som en 
självständig individ med kunskap och erfarenheter.  De ska bemötas utefter sina egna 
förutsättningar och inte bli betraktade som en elev i behov av hjälp.  

Vi avslutar med ett citat från en av lärarna i vår undersökning. Läraren förvandlar 
genusperspektivet till ett individperspektiv. 

Hur man arbetar med killar och tjejer i klassrummet skiljer sig inte åt mellan 
könen men viktigt är att varje elev blir bemött efter sina personliga 
förutsättningar. 
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BILAGA 1 
 
Gillberg och Gillbergs diagnoskriterier gällande Aspergers 
syndrom: 
 
1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation: 
(minst två av följande) 
a) nedsatt förmåga till kontakt med jämnåriga 
b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga 
c) nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 
d) socialt och emotionellt opassande beteende 
 
2. Monomana, snäva intressen: 
(minst ett av följande) 
a) som utesluter andra sysselsättningar 
b) som stereotypt upprepas 
c) med inlärda fakta utan djupare mening 
 
3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen: 
(minst ett av följande) 
a) som påverkar den egna personens hela tillvaro 
b) som påtvingas andra människor 
 
4. Tal- och språkproblem 
(minst tre av följande) 
a) sen talutveckling 
b) ytligt sett perfekt expressivt språk 
c) formellt pedantiskt språk 
d) egendomlig röstmelodi: rösten entonig, gäll eller på annat sätt avvikande 
e) bristande språkförståelse inkl missförstånd ifråga om ordens 
bokstavliga/underförstådda innebörd 
 
5. Problem ifråga om icke-verbal kommunikation: 
(minst ett av följande) 
a) begränsad användning av gester 
b) klumpigt, tafatt kroppsspråk 
c) mimikfattigdom 
d) avvikande ansiktsuttryck 
e) egendomlig, stel blick 
 
6. Motorisk klumpighet: 
Dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning 

(Gillberg, 1997, s.22) 
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BILAGA 2 
Diagnoskriterierna enligt ICD-10, WHO, 1993 
 

1. Avsaknad av någon kliniskt signifikant generellförsening i språklig eller 
kognitiv utveckling. 
Diagnosen förutsätter att enstaka ord skall ha uttalats vid två års ålder eller 
tidigare och att kommunikativa fraser har använts före tre års ålder eller 
tidigare. Förmågan att klara sig själv, adaptivt beteende och nyfikenhet på 
omgivningen under de första tre åren skall ligga på en nivå som 
överensstämmer med normal intellektuell utveckling. Den motoriska 
utvecklingen kan emellertid vara något försenad och motorisk klumpighet är 
vanlig (dock inget nödvändigt diagnostiskt kriterium). Isolerade speciella 
talanger, ofta relaterade till onormala intressen och sysselsättningar, är 
vanliga, men krävs inte för diagnos. 

 

2. Kvalitativa avvikelser i ömsesidig social interaktion: (minst två av 
följande) 
a) kan inte använda blickkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester på 
ett adekvat sätt i umgänget med andra människor. 

b) misslyckas med att (på ett sätt som överensstämmer med mental ålder, och 
trots tillräckliga möjligheter) utveckla kamratrelationer som inbegriper ett 
ömsesidigt utbyte av intressen, aktiviteter och känslor. 

c) bristande socio- emotionell ömsesidighet, som visar sig genom nedsatt 
eller avvikande gensvar på andra människors känslor; och/eller bristande 
anpassning av beteendet till det sociala sammanhanget, och/eller en svag 
integration av socialt, emotionellt och kommunikativt beteende 

 

3. Begränsade, upprepade och stereotypa beteendemönster, intressen och 
aktiviteter (minst två av följande) 
a) en över driven upptagenhet av ett eller flera stereotypa och begränsade 
intressen, som är onormala vad gäller innehåll eller inriktning; ett eller flera 
intressen som är avvikande vad gäller deras intensitet och begränsade natur, 
men inte vad gäller innehåll eller inriktning 

b) till synes tvångsmässigt beroende av specifika, icke-funktionella rutiner 
eller ritualer 

c) stereotypa och upprepade motoriska maner som inbegriper antingen 
hand/fingerviftningar eller vridningar, eller komplexa rörelser med hela 
kroppen 

d) sysselsättningar med delar av föremål eller icke-funktionella delar av 
lekmaterial (som deras lukt, upplevelsen av deras ytstruktur, eller 
oljudet/vibrationen som de ger ifrån sig) 

(Gillberg, 1997, s.24) 
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BILAGA 3 
Diagnoskriterierna för Asperger syndrom (DSM-IV) 
 

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst 
två av följande sätt: 

1) påtagligt bristande förmåga att använda varierade ickeverbala beteenden 
såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den 
sociala interaktionen 

2) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 

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

4) brist på social eller emotionell ömsesidighet 

 

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

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

2) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

3) stereotypa och upprepade motoriska maner (t ex vifta eller vrida händerna 
eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 

4) enträgen fascination inför delar av saker 

 

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

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

 

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

 

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

 
(Gillberg, 1997, s. 25) 
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BILAGA 5 
APPENDIX 

ASSQ-GIRL, 18 new screening items believed to tap into the autism phenotype of girls 
ASSQ-GIRL item 

 

28 . Copies you (can be in a very discrete way) 

29. Episodes of eating problems  

30. No time perception*  

31. Too much sympathy  

32. Extremely interested in pop/ rock bands, soap operas or 

natural disasters 

33. Avoids demands*  

34 Very determined*  

35 Difficulties with choice; always avoids choosing  

36 Difficulties with selfcare*  

37 Carefree or overmeticulous as regards physical 

appearance/dress 

38 Naive  

39 Comes too close to others  

40 Interacts mostly with younger children*  

41 Engages in dangerous activities 

42 Exaggeratedly fanciful 

43 Talks without content*  

44 Writes long stories (can be in stark contrast to level of talk)  

45 Acts or lives different parts (TV stars, videos, animals)  

Note. *indicates items which were considered most specific in girls with ASD (see 
study V) 

 
(Kopp, 2010) 
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BILAGA 6 
Intervjufrågor till BUP och Barnhabiliteringen 

 

1. Vid misstanke om att ett barn har Aspergers syndrom:  
• Vem är det i huvudsak som kontaktar er? (Föräldrar, förskola, skola, BVC) 
• Hur ser förloppet ut från misstanke till färdig diagnos? 

 

2. Vid vilken ålder är det vanligast att man upptäcker AS? 
• Ser ni någon skillnad på när flickor respektive pojkar får diagnosen? 

 

3. Hur går ni tillväga vid diagnostiseringen? 
• Är det fler pojkar än flickor som får diagnosen? 
• Kan ni se skillnad på hur symptomen yttrar sig för pojkar respektive flickor? 

 

4. Vilken hjälp kan ni erbjuda föräldrar och barn? 
• Ser hjälpen annorlunda ut beroende på vilket kön barnet har? 
• Medicinering eller inte medicinering? 
• Vad blir resultatet av en medicinering? 

 

5. Ger ni råd till lärare i skolan? 
• Ser råden olika ut beroende på om det är en pojke eller flicka med AS? 
• Kan lärare få hjälp av er för att bättre bemöta elever med AS?  
• Är ni involverade i placering av AS- barnen i förskola/skola? 
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BILAGA 7 
Intervjufrågor till lärare 

 
1. Vad har du för yrkesutbildning? 

• Specialpedagogik? 
• Kurser inom AS? 
• Har du fått fortbildning som behandlar eventuella skillnader mellan pojkar 

och flickor med AS? 

 

2. Hur många år har du arbetat med AS-barn på Aspergersenheten? 

• Har du även arbetat integrerat i en klass med AS-elever? 
• Om du arbetat med båda, vilket är den bästa lösningen för eleverna, anser 

du? 
• Varför anser du det? 

 

3. Hur många pojkar respektive flickor finns det i din klass? 

• Om det är fler pojkar än flickor, vad tror du att det kan bero på? (Missad 
diagnos, genetiskt fler pojkar etc.) 

• Hur är utformningen av klassrummet upplagd? 

 

3b. Om det enbart finns pojkar i klassrummet: 

• Hur är utformningen av klassrummet upplagd? 

 

4. Hur upplever du att fördelningen pojkar respektive flickor har sett ut under 
de år du arbetat? 

• Om du arbetat med både pojkar och flickor med AS, upplever du att de har 
samma symptom? 

• Är det någon skillnad på hur man arbetar med pojkar respektive flickor i 
klassrummet? 

• Ser du någon skillnad på hur kamratrelationerna ser ut beroende på kön? 
• Har flickor och pojkar olika intresseområden? 
• Om så är fallet, vad kan detta bero på anser du? 
• Kan du ha nytta av den kunskapen i din undervisning? 

 

4b. Följdfråga om läraren enbart arbetat med pojkar i sin undervisning: 

• Hur yttrar sig elevernas symptom i och utanför klassrummet? 
• Hur arbetar du för att bäst stödja eleven med AS? 
• Hur ser kamratrelationerna ut? 
• Umgås eleverna enbart med varandra på AS-enheten?  
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• Vilka intresseområden har eleverna? 
• Kan du ha nytta av den kunskapen i din undervisning? 

 

5. Vilka är kriterierna för att elever ska få gå på denna enhet? 

• Är det föräldrarna som söker själva eller blir barnen placerade här? 

 

6. Har ni kontakt med BUP och Barnhabiliteringen angående eleverna och i så 
fall, hur ser den kontakten ut? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


