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Inledning 
 
”Barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och 
anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar 
självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.”  
(Art 23 punkt 1 i Barnkonventionen.) 
 
Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention, och för att vi ska leva upp till 
denna måste personal i förskola och skola lära sig se symtom på 
funktionshinder och använda pedagogiska metoder som eliminerar eller 
begränsar funktionshindret för barnen. I min uppsats har jag valt att 
särskilt uppmärksamma skolsituationen för barn med funktionshindret 
Aspergers syndrom1. 
 
En del forskare räknar med att det finns 3 – 7 barn på tusen som uppvisar 
alla symtom på AS och lika många som återfinns inom 
Atusismspektrumstörningar (Thimon 2000). Det skulle betyda att varje år 
börjar mellan 3000 och 7000 barn i förskolan och skolan med AS eller andra 
störningar inom Autismspektrat. (Utgångspunkten är beräkningen att varje 
årskull motsvarar ungefär 100 000 personer.)  
 En studie som genomfördes i Göteborg på 1990-talet visade att 0,36 
procent av barnen hade typisk AS och att lika många fanns inom 
autismspektrat, de hade autistiska drag men uppfyllde inte alla kriterier för 
AS (Thimon, 1998). Samtidigt är kunskapen om AS (och symtom på andra 
funktionshinder) begränsad, liksom hur man upptäcker och bemöter dessa 
barn på ett bra pedagogiskt sätt. Många barn upptäcks för sent, får sina 
diagnoser sent och har hunnit få dåligt självförtroende av alla 
misslyckanden. 
I april 2009 skrev en lokaltidning om en elev som varit utsatt för mobbning 
i flera år. Kommunens elevombudsman stämde skolan, som senare dömdes 
i tingsrätten för att inte ha satt in tillräckliga åtgärder för att stoppa 
mobbningen. Eleven, en pojke, flyttade till en annan skola. Då 
konstaterades också att pojken hade AS. Det här visar vad som kan hända 
när det inte finns en levande diskussion om synen på elever med 
funktionshinder i skolan, när kunskapen och insikten om AS inte finns och 
AS-elever inte får den hjälp och det stöd de behöver. En av pedagogerna i 
min uppsats uppfattar att barn med AS tar misslyckanden hårt, hårdare än 
andra barn. Att upptäcka de här barnen i tid och använda de pedagogiska 
metoder som finns, skulle göra det mycket lättare för barnen och deras 
familjer och bespara de här barnen många misslyckanden. 
Det är mot den bakgrunden jag har valt att studera vilka strategier och 
pedagogiska metoder lärare och speciallärare använder för elever med AS i 
klassen eller i en grupp, hur de hanterar/förebygger konflikter och 
stimulerar lärandet.  

                                                      
1 Aspergers syndrom kommer i fortsättningen att förkortas AS. 
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Syfte 
 
Syftet är att beskriva några pedagogers syn på undervisningssituationer för 
barn med neuropsykiatriska diagnoser utifrån ett sociokulturellt respektive 
medicinskt perspektiv.  
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Frågeställningar 
 
Studien fokuserar på tre problemområden. För det första: Hur förebygger 
pedagogerna konflikter och hur lär pedagogerna barnen hantera konflikter 
själva? Det andra problemområdet gäller lärandet. Hur anpassar lärarna sin 
pedagogik så att den passar barn med AS? Hur stimulerar de barnen att 
utveckla sociala färdigheter (samspel med andra), orka mer och vidga sina 
intressen? Det tredje området fokuserar på skolmiljön. På vilket sätt skulle 
skolan kunna förändras så att AS blev mindre handikappande? 
 
 

Metod 
 
Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer, eftersom jag ville få 
pedagogers beskrivningar av och berättelser om hur de arbetar konkret i 
gruppen/klassen och med den enskilda eleven. Den kvalitativa intervjun gör 
det möjligt för den intervjuade att berätta fritt, också om sådant som jag 
som intervjuare inte har reflekterat över i förväg och fångat i mina frågor. 
”En kvalitativ intervju går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade 
tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades 
föreställningsvärld ser ut.” Jan Trost (2005:23) Jag vill få exempel där de 
beskriver situationer och hur de har agerat och löst uppkomna problem. 
 
I den kvalitativa intervjun är det viktigt att ha gott om tid, att vara en 
mycket uppmärksam lyssnare, att vänta in svaren och ge den intervjuade 
tid att tänka efter. Jan Trost (2005) varnar för ”Horror vacui”, rädsla för 
tomrummet. Den kvalitativa intervjun ska inte vara hårt styrd, man ska 
följa den intervjuades tankegångar, och låta dem fullfölja dessa 
tankegångar. Man ska lyssna uppmärksamt och vara beredd att ställa 
följdfrågor. 
 

”Frågorna ska komma som följder av svaren och det kan mycket väl 
innebära att ett svar var ett svar på en helt annan fråga än den jag 
tänkt mig. Då bör man fortsätta på den tråden och följa den 
intervjuades tankegångar och inte försöka pressa på sina egna 
tankegångar. Följsamhet är A och O under intervjuarbetet.” (Trost, 
2005:51) 

 
Innan jag avslutade mina intervjuer, kontrollerade jag att jag tagit upp alla 
områden och frågor jag ville få belysta. Dessutom frågade jag om de 
intervjuade hade något ytterligare de ville tillägga.    
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Genomförande 
 
Jag har i mina intervjuer ställt frågor som berör de tre problemområden 
som jag tidigare har formulerat och som är centrala i det pedagogiska 
arbetet med funktionshindrade barn: lärande, konflikthantering och hur 
skolan kan utformas för att underlätta för barn med funktionshinder, i det 
här fallet barn med fastställd eller förmodad diagnos AS. Jag har intervjuat 
fem personer som arbetar med elever med AS:  
G som är speciallärare och arbetar i en lågstadieklass med en pojke med 
AS. Hon arbetar också med svagbegåvade och en elev med ADHD-diagnos, 
men ägnar mest tid åt eleven med AS, arbetar ensam med honom, ibland 
med en assistent. 
H som är barnskötare under utbildning till förskollärare, och som gått olika 
fortbildningskurser om AS. 
I som är specialpedagog men arbetar som speciallärare i en grupp med två 
pojkar, 10 och 11 år, tillsammans med en assistent som arbetar deltid.  
J och K som är lärare med fortbildning. J har fyra barn i sin klass, åk 2-4, 
och K har sju elever i åk 6-9 i sin grupp.  
 
Jag har genomfört enskilda intervjuer med tre; G, I, H samt en gemensam 
intervju med två; K och J som arbetade i samma skola. Intervjuerna 
genomfördes på lärarnas arbetsplatser under två veckor i mars och april. 
Jag har sedan skrivit ut dem och fört samman deras svar i de olika områden 
mina frågor berörde. Utifrån det har jag jämfört med det som finns 
beskrivet i litteraturen om vilka problem som uppstår i klassen/skolan och 
hur lärare kan möta barnen med AS och ge dem bästa möjliga 
förutsättningar att klara av sin skolgång. Jag har koncentrerat mig på tre 
områden; konflikter och konflikthantering, lärande och önskemål 
om/synpunkter på hur en optimal skola och undervisning skulle te sig för 
AS-elever. Jag har också valt ut situationer (i klassrummet, på rasten och i 
matsalen/på utflykten) som elever och lärare möter varje dag för att få 
jämförbara beskrivningar av hur de intervjuade uppfattar vardagen.  
 
Jag har valt att genomföra intervjuerna på lärarnas arbetsplatser eftersom 
jag bedömde att det skulle vara en fördel att se arbetsplatsen och miljön 
där lärarna verkar. Eftersom min uppsats handlar om praktiska och 
konkreta strategier och metoder att arbeta med AS-elever, var det en fördel 
att de intervjuade kunde visa mig lokalerna, möblering och arbetsmaterial 
och verktyg de använde sig av.  Det är också viktigt att träffa de 
intervjuade öga mot öga, det blir mindre risk för missförstånd, man kan 
läsa av kroppsspråk och reaktioner.  
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Jag har ställt frågor utifrån de tre huvudområden jag valt: 
 
Konflikter: 
Beskriv typiska situationer i klassen/gruppen som leder till konflikter och 
hur dessa konflikter kan förebyggas och lösas. Det gäller situationer i 
klassrummet, i matsalen och på raster. 
 
Lärande: 
Hur underlättar du för elever med Aspergers syndrom att arbeta med och 
lära sig det som klassen/gruppen ägnar sig åt?  
 
Synen på funktionshinder: 
Hur skulle skolan kunna förändras så att elever med Aspergers syndrom 
skulle kunna fungera bättre? 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
 
Forskningsgenomgång och teoretiska 
utgångspunkter  
 
Staffan Förhammar och Marie C Nelson (2008) beskriver hur synen på 
funktionshinder och funktionshindrade har varierat under årens lopp. I en 
ordbok ”Öfver svenska språket” från mitten av 1800-talet definieras ordet 
lyte som ett kroppsligt eller själsligt fel hos en person. I Svenska 
Akademiens Ordbok skrevs att felet vanligtvis var av det svårare slaget och 
kunde vara antingen medfött eller förvärvat senare i livet. Lyte borde alltså 
kunna täcka både fysiska och psykiska funktionshinder. Statistiska 
centralbyrån använde länge ”lyte” som ett sammanfattande begrepp inom 
befolkningsstatistiken. Byrån redovisade i sin berättelse i början av 1900-
talet att man under rubriken ”lyten” i första hand avser idioter, sinnessjuka, 
dövstumma och fallandesjuka (epileptiker). Dessutom angavs som 
komplicerande extra lyte ”lam” och ”stum”.(Förhammar & Nelson, 2008) 
 
Under senare delen av 1800-talet började begreppet ”abnorma” användas i 
tidigare nämnda ordbok. Abnorm stod för något som avvek från normen – 
det normala. Särskilt kom ordet abnorm att användas i generaliserande 
syfte inom skolområdet.  Det fanns abnormskolor som motsvarar vad vi 
skulle säga specialskolor. I den officiella undervisningen användes till sist 
”skolor för abnorma barn”. ”Invalid” var också ett ord som användes. För 
att ersätta ordet ”invalid” introducerades begreppet ”handikapp” på 1960-
talet. (Ordet kommer från handicap – hand in cap.) Enligt Svenska 
Akademiens Ordlista 1973 började handikapp användas för att beteckna 
svårigheter och hinder i den dagliga livsföringen för den grupp som dittills 
hade kallats invalider. (Förhammar & Nelson, 2008) 
 
Förhammar och Nelson redogör också för WHO:s definition 1980 av 
funktionshinder: ”den begränsning en människa har att utföra en aktivitet 
på ett sätt som kan anses som normalt” (ibid:38). Funktionsnedsättningen 
är i de flesta fall en direkt följd av en skada. Handikapp är enligt WHO:s den 
konflikt som uppstår i mötet mellan å ena sidan individens bristande 
förmåga och å andra sidan de normer och värderingar som är härskande 
inom den grupp till vilken vederbörande hör. 
 
Under 1980-talet uppstod ett nytt synsätt, som tydligast sammanfattas i 
”den sociala modellen”. Allra tydligast var detta i Storbritannien (Danemark, 
2005) Det var framför allt en reaktion mot den medicinska synen på 
funktionshinder, som var dominerande:  
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”Den definition av funktionshinder (disability) som den sociala 
modellen använder utgår från att det inte finns någon koppling 
mellan kropp och funktionshinder. Det är samhällets ovilja att ta 
hänsyn till fysiska skador som gör att personer med fysiska 
nedsättningar blir en förtryckt minoritet.”  
(Danemark, 2005:60) 

 
2001 godkände WHO:s Världshälsoförsamling den slutliga versionen av den 
nya klassifikationen International Classification of Functioning, Disability and 
Health med förkortningen ICF. Det är resultatet av en lång revisionsprocess 
av den tidigare internationella handikappklassifikationen ICIDH. ICF:s 
svenska titel är Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 
hälsa. Där finns Funktionshinder med som paraplyterm för funktions-
nedsättningar, strukturavvikelser, aktivitetsbegränsningar eller 
delaktighetsinskränkningar som viktiga hälsokomponenter. I och med detta 
inkluderar ICF även omgivningsfaktorer, en aspekt som saknades i den 
tidigare handikappklassifikationen ICIDH. Detta ger möjlighet att beskriva 
både omgivningsfaktorer som underlättar och som hindrar. (Socialstyrelsen) 
 
Om AS ses som en funktionsnedsättning, enligt ICF:s klassifikation i första 
hand som en delaktighetsinskränkning och aktivitetsinskränkning, kan 
frågan ställas hur skolans miljö och pedagogik bidrar till att göra AS till ett 
funktionshinder som handikappar individen och hur skolan kan underlätta 
för dessa barn genom att ta hänsyn till deras speciella behov.  

 
I mitten av 1960-talet ansåg auktoriteter som Bruno Bettelheim att autism 
orsakades av känslokalla föräldrar och att barnen borde skiljas från sina 
föräldrar. Eric Schopler, som ifrågasatte detta och som inte delade Bruno 
Bettelheims syn på autistiska barn, började forska i förklaringar till autism. 
Hans forskning visade att beteendet vid autism kan förklaras av en specifik 
perceptuell och kognitiv stil. AS räknas som ett syndrom tillhörande 
”autismspektrat” (Gilberg, 1999:19) och har fått sitt namn efter Hans 
Asperger (1906-1980), barnläkare i Österrike (Eriksson, M., 2003:25):  
 

”Hans Asperger beskrev 1944 en grupp barn med sociala, 
anpassnings- och kommunikationsproblem, samt speciella 
intressemönster. Barnens intressen verkade ensidiga, han 
uppfattade detta snarare som ett genetiskt än ett psykologiskt 
problem. Dessförinnan hade barnpsykologen Leo Kamner skrivit 
om autism. Det Asperger och Kamner beskrev hade många 
likheter, men också skillnader. På 1980-talet uppmärksammade 
forskaren och experten på autism, Lorna Wing Aspergers arbete, 
och myntade begreppet Aspergers syndrom.” (Thimon, 1998:33) 
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 Gränsen mellan autism och AS beskrivs av Håkan Eriksson (2003): 
 

”Autism kan i de svåraste fallen innebära fruktansvärda 
handikapp med total isolering, avsaknad av språk och oförmåga 
till intellektuell utveckling, eftersom denna bygger så mycket just 
på språk och samspel med andra. Den vanligaste varianten är 
dock mer måttlig autistisk och kallas Asperger syndrom. Det 
tillståndet som uppmärksammats mycket under senare år är 
förenligt med normal intelligens som denna testas med 
konventionella test. Förutom av emotionella och sociala 
störningar präglas det av bisarrt snäva intressen, tankemässig 
rigiditet och stereotypa rutiner, som individen inte kan avvika 
ifrån.  
Med uppsvinget i intresse för AS finns risken för överdiagnostik 
men det är snarare regel att individer med detta tillstånd som 
växte upp på 1980-talet eller tidigare undgick klinisk upptäckt. 
Om de hunnit passera barndomsstadiet när 
anpassningsproblemen identifierats uppfyller de kriterierna för 
”tvångsmässig personlighetsstörning” – en diagnos som i 
praktiken är en benämning på Aspergerkonstitution upptäckt hos 
den vuxne.” 
(Eriksson, H., 2003:169) 

 
Också Tore Duvner (1998) berör skillnaden mellan autism och AS. En 
distinktion mellan autism och AS är en gradskillnad i ”theory of mind” – 
förmågan att tillskriva människor mentala tillstånd och kunna föreställa sig 
hur de tänker och känner. En person med autism förstår inte att andra 
människor har ett inre liv med tankar och känslor, medan en person med 
AS förstår detta men inte hur andra tänker och känner: 
 

"Barnet med autism lever i sin egen värld, medan barnet med 
Aspergers syndrom är i den här världen men på egna villkor." 
(Duvner, 1998:102) 

 
Christopher Gillberg delar in personer med AS i tre grupper:  
 

1. Den aktiva och udda gruppen, som söker kontakt, men gör det på 
ett burdust sätt, talar högt om saker som andra talar tyst om och har 
en tendens att stirra på andra. 
2. Den avskärmade gruppen, där personen är inkapslad i sig själv 
sedan barndomen och lever ett isolerat liv, livet ut. De kan verka 
autistiska, men kan korta stunder komma ut ur detta. 
3. Den passiva gruppen, som är svår att identifiera, de gör inget stort 
väsen av sig. De tar inte kontakt, svarar på tilltal men är dåliga på att 
föra dialog. 
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(Thimon, 1998:51 efter Chrisopher Gillberg, 1997) 
  
Thimon (1998) själv använder sig också av tre grupper, men beskriver dem 
på ett delvis annorlunda sätt (här gäller det förskolebarn eller yngre 
skolbarn): 
 

1. De tysta och försynta gör inte mycket väsen av sig och uppfattas 
ofta som snälla. De leker inte så mycket med andra, sitter helst för sig 
själva och till exempel lägger pussel, först på vanligt vis, sen upp och 
ner. I skolan går det bra, men de får sällan vänner, och går för sig 
själva. Klasskamraterna intresserar dem inte, de pratar hellre med 
personalen på skolan. Eftersom de här barnen är relativt verbala och 
duktiga finns det risk att lärare missar dem. Det kan ta lång tid innan 
de ”upptäcks” och får en diagnos.  

 
2. De utagerande och distanslösa barnen får ofta problem redan på 
förskolan. De bråkar, slåss, bits och sliter saker från de andra barnen. 
De kan göra de andra barnen riktigt illa utan att de verkar förstå vad 
de har gjort för fel, och ångrar sig. Å andra sidan kan de gråta hejdlöst 
när ett annat barn slår tillbaka, även om det inte är ett särskilt hårt 
slag. 

 
3. Gruppen som pendlar mellan tystnad och försjunkenhet och stunder 
av extrovert beteende ses ofta som lite udda och klumpiga, eftersom 
de ofta är motoriskt sent utvecklade. De leker ofta ensamma vid sidan 
om andra barn och trivs med det. De brukar ofta kunna läsa tidigt, har 
dålig tidsuppfattning. De har svårt att få kamrater, och får de kamrater 
har de ofta svårt att behålla dem. När regellekar tilltar på raster kan 
de få det svårt. De förstår inte vitsen med att leka kull eller 
kurragömma, förstår inte reglerna, blir arga och ledsna. De utvecklar 
istället ofta ett särintresse.  
(Thimon, 1998:26-27) 

 
Av både Gillberg och Thimon får man intrycket att de barn som går för sig 
själva har valt det själva och att de till och med trivs med det. Monica 
Eriksson (2003) hävdar dock att dessa barn kan känna ett utanförskap: 
 

”Det kan synas som om dessa barn och ungdomar (oftast pojkar) 
är nöjda med sin situation, men de känner vanligtvis ett 
utanförskap, som senare i tonåren blir mycket påtagligt när det 
gäller kontakten med det andra könet.” (Eriksson, M., 2003:26) 

 

 9



 

 
Diagnoskriterier för AS återfinns i lite olika varianter. En som ofta hänvisas 
till är Gillberg och Gillberg (1999): 
 

A. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation 
(minst två av följande): 
1. Nedsatt förmåga till social interaktion 
2. Relativt ointresse vad gäller kontakt med jämnåriga 
3. Nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 
4. Socialt och emotionellt opassande beteende 
 
B. Monomana, snäva intressen (minst ett av följande): 
1. Som utesluter andra sysselsättningar 
2. Som stereotypt upprepas 
3. Med inlärda fakta utan djupare mening 
 
C. Tvingande behov att utföra rutiner och intressen (minst ett 
av följande): 
1. Som påverkar den egna personens hela tillvaro 
2. Som påtvingas andra människor 
 
D. Tal- och språkproblem (minst tre av följande): 
1. Sen talutveckling 
2. Ytligt sett perfekt expressivt språk 
3. Formellt pedantiskt språk 
4. Egendomlig röstmelodi; rösten entonig, gäll eller på annat sätt 
avvikande 
5. Bristande språkförståelse inkl missförstånd ifråga om ordens 
bokstavliga/underförstådda innebörd 
 
E. Problem ifråga om icke verbal kommunikation (minst ett 
avföljande): 
1. Begränsad användning av gester 
2. Klumpigt tafatt kroppsspråk 
3. Mimikfattigdom 
4. Avvikande ansiktsuttryck 
5. Egendomlig stel blick 

 
F. Motorisk klumpighet, dåligt resultat vid 
utvecklingsneurologisk undersökning. 

 
Det finns en diskussion om diagnosen; om det är en fördel eller nackdel att 
få en diagnos. Att få en diagnos kan å ena sidan göra föräldrar lättade, 
minska skuldkänslor och leda till att skolan kan få extra resurser. Å andra 
sidan kan barn känna sig utpekade, få en stämpel. Man kan också ställa sig 
frågan om det finns en risk att barn blir överdiagnostiserade. Begreppet 
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”Aspergerepidemi” har nämnts i debatten. Psykologen Staffan Rislund 
Törner (2009) anser att hälften av de vuxna patienter med AS-diagnos han 
möter är feldiagnostiserade. Han menar att det bland annat beror på att det 
finns en övertro på tester på bekostnad av kliniska bedömningar, på 
tidsbrist (tester går fortare än upprepade samtal). Men också det faktum att 
en autismspektrumdiagnos berättigar till LSS-insatser, har betydelse. (LSS 
betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).  Rislund 
Törner varnar för konsekvenserna: 
 

”Att felaktigt få diagnosen innebär ofta stora konsekvenser för 
individen om de svårigheter som misstas för Aspergers egentligen 
är uttryck för behandlingsbara psykiatriska tillstånd. Risken finns 
då att en sådan person undanhålls adekvat behandling.” (Rislund 
Törner, 2009:15)   

 
De som intervjuas i studien är pedagoger med ansvar för AS-barn i skolan, 
de har tankar om hur de utvecklas och hur de kommer att klara sig längre 
fram. Framtiden, vuxenlivet, beskrivs för AS-barn som ljusare än för barn 
med autism, av Samuel M. Stein och Uttom Chowdhury:  
 

”Outcome generally depends on IQ and language developement. 
While there may be improvement in language after the pre-school 
years, most individuals continue to show impairments in social 
skills and communication over time. Asperger syndrome is 
associated with a better prognosis due to a relatively greater IQ. 
However, teenagers may be vulnerable to developing depression 
and self-injurious behaviour, particularly if bullying and teasing 
are the problem. 
Clinical experience has shown that children who grow up in 
families that can accept disability and meet their needs, 
sympathetically and with the least fuss, have far greater self-
esteem and confidence than those children from families where 
the difficulty in relating becomes the focus of arguments and 
tension. Self-esteem and confidence may also be a key factor in 
determining later independence and employment.” (Stein & 
Chowdhury, 2006:85) 

 
Precis som synen på funktionshinder har utvecklats under århundraden, har 
synen på lärande och kunskap förändrats. Hur pedagoger möter elever och 
organiserar arbetet i svenska skolor idag har också att göra med synen på 
hur lärandet går till. Det sociokulturella perspektiv som presenteras av 
Roger Säljö (2000) har sin utgångspunkt i Lev Vygotskys idéer och utgör ett 
betydelsefullt alternativ till tidigare dominerande traditioner. Vygotsky och 
Jean Piaget är viktiga förgrundsgestalter i pedagogiken och 
utvecklingspsykologin. Båda ser barnet som aktivt i skapandet av kunskap, 
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men Vygotsky betonar i högre grad omgivningen, det sociala samspelets 
roll. (Santrock, 2008) 
 

”Läroplaner och liknande officiella dokument formulerades under 
60-, 70-, 80- och 90-talet i många länder är likaledes influerade 
av piagetanska idéer om kognitiv utveckling. Det språkbruk – den 
metaforik – som här lanserades handlade om hur barn skulle 
tillåtas att vara aktiva, upptäcka saker på egen hand, arbeta 
laborativt och styras av sin egen nyfikenhet, man skulle ´förstå´ 
och inte bara lära utantill.” (Säljö, 2000:58) 

 
Bland de tidigare traditioner och teorier som påverkat synen på lärandet 
kan nämnas behaviourismen. Där ryms inte företeelser som känslor, 
värderingar eller andra subjektiva fenomen (Säljö, 2000).  Tankegodset har 
sitt ursprung i Ivan Pavlovs arbeten om betingade reflexer. Psykologen B.F. 
Skinner byggde vidare på dessa idéer och hans arbeten fick också stort 
genomslag. Han observerade att individer tenderade att upprepa beteenden 
där man upplever någon form av positivt resultat, belöning eller 
förstärkning. Detta kom att kallas förstärkningsprincipen. Men det finns 
invändningar. Säljö pekar på begränsningarna av principen, han menar att 
de blir uppenbara när man använder dem på människor. Mänskliga 
talanger, inte minst förmågan att använda språk och kommunicera, kan inte 
förklaras med hjälp av förstärkning eller ses enbart som beteenden. (Säljö, 
2000)  
 
Säljö beskriver de olika synsätt på lärandet som idag finns i olika 
samhällen, och som också i förlängningen påverkar synen på elever med 
”inlärningssvårigheter”. Han refererar till undersökningar (Stevenson & 
Stiegler, 1992) som visar att synen på studieframgångar ser olika ut i USA 
och Japan. Medan elevers goda resultat i matematik i USA i stor 
utsträckning ses som bestämt av givna biologiska begåvningsmässiga 
förutsättningar, finns i Japan en dominerande föreställning att alla kan lära. 
Uppmärksamheten riktas då mot vad barnet, föräldrarna, läraren, skolan 
och andra aktörer kan göra för att barnet ska nå målet. Resultaten ses i 
större utsträckning som ett resultat av ansträngningar som barnet och 
andra aktörer bidrar med. I USA blir barnen mer benägna att se sina 
studieresultat som utslag av deras begåvning. Säljö noterar hur detta 
påverkar synen på funktionshinder och inlärning:  
 

”En intressant iakttagelse är också att den typ av 
inlärningssvårigheter som numera påstås vara granska frekventa 
hos amerikanska (och svenska) barn, och som betecknas med 
förkortningar som MBD, DAMP, ADHD och liknande, inte alls har 
fått samma genomslag i Japan (eller Kina). (I varje fall hade de 
inte fått det när de här undersökningarna genomfördes.)” (Säljö, 
2000) 
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Det sociokulturella perspektivet bryter med de föreställningar som 
fortfarande till viss del finns i vårt samhälle om lärande. De ord som 
används avslöjar hur vi tror det går till: ”inhämta kunskaper”, ”inlärning” 
och ”kunskapsförråd” antyder att kunskaper är något som kommer utifrån 
och in i människor. (Säljö, 2000:24) Också yttre saker som att möblera 
klassrum där eleverna sitter i rader vända mot läraren, speglar 
uppfattningen om läraren som överför information till en grupp elever som 
mottar den.  Det här är, menar Säljö, ett problem: ”Denna historiskt så 
dominanta bild av lärande är en del av skolans och den institutionaliserade 
undervisningens problem snarare än lösningen”(Säljö 2000:26). I ett 
sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling är 
kommunikativa processer helt centrala, skriver Säljö (2000).  
 

”Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper 
och färdigheter. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de 
föreställer sig världen, som barnet blir medvetet om vad som är 
intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som 
man skulle kunna göra i varje situation. Barn föds på detta sätt in i 
interaktiva och kommunikativa förlopp som redan pågår och i dessa 
förlopp finns perspektiv på och förhållningssätt till omvärlden redan 
inbyggda.” Säljö (2000:37) 

 
Eftersom en av grundtankarna i det sociokulturella perspektivet är att 
resurser skapas genom kommunikation och förs vidare genom 
kommunikation, är det särskilt intressant att ställa sig frågan hur pedagoger 
ska arbeta med AS-barn vars funktionshinder rör just förmågan att 
kommunicera. Men det finns andra faktorer som är centrala i det 
sociokulturella perspektivet; tre företeelser som är olika men samverkande:  
1. Utveckling av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap (t ex 
räknesystem, formler, regler, vetenskapliga och andra begrepp, språkliga 
eller kommunikativa) 
2. Utveckling av fysiska redskap (eller verktyg)  
3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för 
samarbete i olika verksamheter. (Säljö, 2000) 
 
En viktig del i Vygotskis teorier är begreppet utvecklingszon. Den kan ses 
som den zon inom vilken den lärande är mottaglig för stöd och förklaringar 
från en mer kompetent person. Barnets förmåga växer med stöd utifrån. 
Här kan den vuxne antas spela en särskilt viktig roll för AS-barnet i skolan.  
 
Lärandet är ett möjligt resultat av all mänsklig verksamhet, skriver Säljö, 
och kan inte på något enkelt sätt kopplas till bestämda arrangemang som 
skola och undervisning.  
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”Att undervisning föregår lärandet är en bild av mänsklig 
kunskapsbildning som skapas av skolan. Men det är väsentligt att 
inse att vardagliga praktiker i den myriad av kommunikativa och 
fysiska aktiviteter som samhället utgör i sig innehåller pedagogik. 
Och denna är många gånger betydligt mer övertygande än 
formell undervisning.” (Säljö, 2000) 

 
Lärandet pågår hela tiden, och i en viss mening går det inte att undvika att 
lära sig. Att inte förstå, är också en lärdom, och den kan få sorgliga 
konsekvenser. ”Att inte förstå eller ständigt misslyckas formar med all 
sannolikhet i samma utsträckning som mer positiva erfarenheter” (Säljö, 
2000:12). Det här har stor betydelse för AS-barnen.  
 

”Helt säkert lär sig den elev som ständigt misslyckas i 
skolsammanhang ändå en hel del om hur världen fungerar och 
inte minst om sin egen förmåga. Skolans kommunikativa tradition 
bidrar både till skapandet av kunskaper och färdigheter hos 
människor (…) men också till skapandet av svårigheter att 
förstå.” (Säljö, 2000:12) 
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Resultat  
 

Sammanfattning av intervjuerna 
 
De fyra skolor där de fem intervjuade arbetar, har alla elever med AS-
diagnos. De arbetar under lite olika förutsättningar med dessa elever, 
utifrån elevernas ålder, organisationen i skolan och resurser för arbetet med 
mera. I alla fyra skolor har de strategier för att arbeta med konflikter. I en 
skola har de ett förebyggande program för att träna empati. Detta ingår i 
skolans arbete för alla barn, men det behövs extra träning för AS-barnen. I 
en annan skola har de lektioner i EQ/livskunskap. På dessa lektioner talar 
de om fiktiva situationer och konflikter som skulle kunna uppstå, hur man 
skulle kunna hantera dem. De övar på att känna igen känslor och hantera 
dem, lära sig hur de själva reagerar på saker osv. När det uppstår konflikter 
på rasterna pratar de om detta på lektionstid, hur de har reagerat, varför 
konflikten har uppstått, hur de hade kunnat lösa den, hur de kan göra nästa 
gång. I en av de andra skolorna används ”stoppljus” för att barnen ska öva 
på att hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt. I två av skolorna är 
lärarna med barnen – i alla fall de yngre – hela tiden, hjälper dem att lösa 
konflikter och hantera och förklara de sociala situationerna när de dyker 
upp. Lärarna till de lite äldre barnen är inte lika omedelbart närvarande, 
men finns med i bakgrunden och är beredda att ingripa när det behövs. 
Ibland när det uppstår en konflikt använder de sig på två av skolorna av 
bilder, läraren ritar tillsammans med barnet en serie för att beskriva 
konflikten, för att barnet bättre ska kunna förstå hur den andra har upplevt 
händelsen. Att använda bilder fungerar ofta bättre än ord. 
 
Att äta i matsalen kan vara en källa till konflikter. Ett problem enligt lärarna 
är att AS-barnen ofta har problem med bordsskicket på grund av den dåliga 
finmotoriken, och andra barn kan störas av detta. Dessutom är matsalen en 
bullrig och rörig miljö som kan vara svår att hantera för ett barn med AS. 
Hur väl barnen kan hantera allt det här beror dels på barnen, dels på 
omgivningen. En lärare berättar att ett av barnen inte klarar av 
matsalsmiljön och får äta i sitt klassrum med en assistent. Två av lärarna 
uttrycker också att det spelar roll vilka elever som sitter nära. 
 
Regler kan vara både en källa till konflikter och ett sätt att undvika 
konflikter. Ett exempel på det förra kan uppstå i gymnastiksalen, när ett av 
AS-barnen kan reglerna för exempelvis en sport till punkt och pricka och 
något av de andra barnen inte följer dem. Samtidigt kan  samspelet mellan 
barnen underlättas av att det finns tydliga regler i andra sammanhang, hur 
många som får sitta i soffan till exempel. På alla fyra skolor blir de 
konflikter som uppstår ”naturligt” i interaktionen med andra ett sätt att 
träna konflikthantering. Pedagogerna arbetar alltså både med att lösa, och 
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hjälpa barnen att själva lösa, de konflikter som uppstår, men 
konfliktlösningen fyller också ett pedagogiskt syfte.  
 
Samtliga lärare framhåller betydelsen av en tydlig struktur för att lärandet 
ska fungera. AS-barnen fungerar bäst i en miljö som är förutsägbar och 
utan för många störande moment. Till exempel är det viktigt med rena ytor, 
man får inte ha för mycket saker framme eller på väggarna. Barnen har 
egna platser och egna rutiner. Man kan också behöva utforma själva 
klassrummet så att det passar deras behov bättre. I en av skolorna har 
eleverna t ex avskärmade platser så att de inte ska störa varandra. AS-
barnen behöver mer hjälp med att planera sitt skolarbete än de andra 
barnen. Ett exempel är ett system med lådor, där arbetsuppgifter läggs ner 
på ett handfast sätt. I en annan av skolorna talar de om LIP, Lösnings-
inriktad pedagogik2, som handlar mycket om att fokusera på det som är bra 
hos eleverna. Detta tangerar ett ämne som kommer upp i intervjuerna med 
samtliga lärare: hur viktigt det är för barnen att känna att de klarar av 
saker. Misslyckande tar hårt på barnen, och för AS-barn som inte har blivit 
upptäckta och fått adekvat stöd blir skolgången ofta en lång räcka av 
misslyckanden. Kan man däremot upptäcka dem tidigt och ge dem rätt stöd 
kan skolan fortsätta vara något positivt. På alla skolorna finns möjlighet för 
AS-barnen att gå ifrån och vila eller göra något annat ett tag när de inte 
orkar med det som görs i klassen eller det arbete de håller på med för 
tillfället. Men lärarna betonar att det inte får ske för ofta, utan bara när det 
verkligen behövs. På åtminstone tre av skolorna använder sig lärarna av 
olika former av belöningar eller belöningssystem.  
 
Hur mycket AS-barnen befinner sig i en klass eller en klassrumssituation 
tillsammans med barn utan diagnos varierar mycket både mellan barnen 
och skolorna. En del barn befinner sig större delen av sin skoltid i en klass 
och går ifrån ibland, medan andra befinner sig i smågrupper i princip hela 
tiden. Lärarna arbetar också med att anpassa läromedlen så att de fungerar 
bättre för AS-barnen. Det kan handla om allt från att skriva om svåra texter 
så att de blir lättare att förstå till att göra glasstrutar i papp för att öva på 
att köpa glass på engelska eller använda pengar för att förstå division. Det 
handlar om att konkretisera det abstrakta. Eftersom AS-barn ofta har en 
tendens att fastna i detaljer är det viktigt att lägga upp undervisningen så 
att man på ett tydligt sätt går från det stora till det lilla, och inte börja med 
detaljerna.  
 

                                                      
2 LIP betyder Lösningsinriktad pedagogik och bygger på en pedagogik som Kerstin Måhlberg och 
Maud Sjöblom, lärare i Täby utarbetat.  De skrev 2001 boken Lösningsinriktad pedagogik. Det som 
bl a skiljer den lösningsinriktade pedagogiken från den mer traditionella pedagogiken är ett 
annorlunda sätt att tänka runt problem och bekymmer. I stället för att "rota i" och fråga så mycket 
om själva problemet, fokuserar man på och lyfter fram de tillfällen som fungerar bättre, när det 
inte är något bekymmer. 
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Frågeställningen hur skolan skulle kunna fungera bättre, knyter an till 
diskussionen om definitionen av ett funktionshinder. ”Det är samhällets 
ovilja att ta hänsyn till fysiska skador som gör att personer med fysiska 
nedsättningar blir en förtryckt minoritet” (Danemark, 2005: 60). Lärarna 
och skolorna arbetar väldigt mycket för att anpassa undervisningen så att 
den ska fungera bra även för barnen med AS. Svaret på hur en ”perfekt 
skola” skulle se ut är väldigt mycket en fråga om saker som idag ligger 
utanför det som lärarna kan rå över. När lärarna får beskriva sin drömskola 
talar de om en skola som ligger nära centrum, så att man kan öva sociala 
färdigheter i ett större sammanhang. Lärarna talar om vikten att få en skola 
som inkluderar även barn med funktionshinder, men som också låter dem 
få ”gå ifrån” när det behövs. Här spelar även den fysiska skolmiljön 
(skolbyggnaden) en viktig roll. I idealskolan ska den vara utformad så att 
AS-barnen på ett naturligt sätt kan växla mellan att vara med resten av 
barnen och jobba för sig själva när det behövs. Till det behövs såväl stora 
klassrum som små rum, och de bör ligga nära varandra och på ett sådant 
sätt att det är lätt att gå emellan. I smårummen kunde barnen också jobba 
med sina olika specialintressen.  
 
I idealskolan skulle det finnas många fler lärare, så att man kunde ha alla 
barn i smågrupper. Då skulle AS-barnen kunna fungera bland de andra. Alla 
lärare skulle ha viss utbildning i specialpedagogik så att lärandet och 
konflikthanteringen skulle passa både AS-barn och andra, då skulle AS-
barnen upptäckas tidigare och få rätt stöd och slippa alla misslyckanden. 
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Synen på funktionshindret AS 
 
De funktionshinder som kommenteras indirekt i de intervjuades berättelser 
är de som är kopplade till lärandet och det sociala samspelet i klassen och 
skolan, och som när det inte fungerar skapar konflikter. Det är också så att 
diagnosen AS inte är klar för alla de elever som de intervjuade relaterar till i 
sina beskrivningar. Det kan också vara så att det finns drag av andra 
funktionshinder som spelar in, t ex ADHD.  
 
Av de kriterier som formulerats av Gillberg (1999), pekar de intervjuade 
ofta på svårigheterna med ömsesidig social kommunikation (A).  Det kan 
leda till konflikter och svårigheter med kamrater. ”Och vi vet ju vilka 
situationer, de flesta situationer där det är större grupper, där faller de ju 
igenom, för att dom inte klarar av att läsa de sociala signalerna.” (H) ”För 
ofta när man har Asperger så känner man sig utsatt för att man inte ser 
förloppet, man ser inte orsaken till det som har hänt och att man har en del 
i det själv.(…) Att vara så egoistisk, de kan inte ta hänsyn till de andra, och 
det ingår i deras diagnos, sådana är dom.” (J) Ett av underkriterierna till A 
är ”relativt ointresse vad gäller kontakt med jämnåriga”, och det bekräftas 
av flera av de intervjuade. ”En Aspergare är ofta för sig själv, utan att må 
dåligt av det.” (H).  
 
Gillbergs kriterium B handlar om snäva intressen: ”Monomana snäva 
intressen”. Det bekräftas av två av pedagogerna. Kriteriet C handlar om 
”tvingande behov att utföra rutiner och intressen”. Det kan möjligen 
kopplas till behovet av struktur och tydlighet, något som betonas av alla 
pedagoger. ”A och O är struktur, det måste vara väldigt inramat och 
fyrkantigt och likadant varje dag. (…) Och kommer de in och deras plats är 
upptagen, då är det tvärstopp, då måste en vuxen vara där och hjälpa, och 
säga Men du kan ju sitta här idag? Så får man hoppas att det fungerar, eller 
stå och vänta eller be den andra eleven att flytta sig. För vad de än gör, så 
vill de ha sin rutin. Det ska vara likadant hela tiden.” (H) Även svårigheten 
att ta överraskningar, att göra nya saker blir svårt utan noggranna 
förberedelser, beskrivs av pedagogerna. Liksom svårigheten för eleverna att 
ta att bussen är inställd, att något oförutsett händer. ”Det är väl mest att vi 
försöker se till att livet är förutsägbart, det är inget vi kommit på själva, 
men det är viktigt att man försöker ha så lite överraskningar som möjligt, 
för det kan vara svårt att ta.” (G)  
 
Kriterium D handlar om ”Tal- och språkproblem.” Ett av underkriterierna 
handlar om bristande språkförståelse och missförstånd ifråga om ordens 
bokstavliga eller underförstådda mening. Det återfinns i några av 
pedagogernas beskrivningar. ”Säger jag hoppa över kaffet, så förstår dom 
inte, de tror det handlar om att hoppa rent fysiskt.” (J) Abstrakt språk kan 
vara svårt, flera av pedagogerna beskriver hur de kombinerar abstrakta 
begrepp med fysisk konkret lek, också när det gäller engelska, att handla 

 18



 

med glasstrutar, till exempel.  Under D finns också röstmelodi eller en röst 
som på annat sätt är avvikande. En intervjuad beskriver sin elev som 
väldigt högljudd, en annan påpekar att hennes elev kan bli mycket 
långrandig, hon beskriver det som att han ”överpratar”. (I) 
 
Den icke verbala kommunikationen skapar problem, det är kriterium E. Här 
beskriver Gillberg att AS innebär problem med att använda gester, 
”mimikfattigdom” med mera. Men pedagogerna talar mindre om barnens 
förmåga att med gester och ansikte uttrycka känslor, och mer om barnens 
svårigheter att uppfatta och avläsa ansiktsuttryck: ”Vi får aldrig glömma att 
de kan inte se, uppleva eller läsa våra ansiktsuttryck, vi måste hela tiden 
tala med dom, oavsett vad vi gör.” (K) En annan pedagog beskriver att det 
tog lång tid innan en AS-elev tittade dem i ögonen.  
 
Det sista kriteriet F handlar om motorisk klumpighet. Det vittnar fler av 
pedagogerna om. ”En Aspergare är ganska klumpig i sina rörelser, i 
grovmotoriken. Det tar tid innan de kan få in finmotoriken (….) De är 
ganska klumpiga, det är många tåbarn, i gymnastiken är det jättetydligt. 
Det här med att klättra, balansera och krypa är väldigt sent utvecklat hos 
ett AS-barn” (H) ”Han har haft en dålig kroppsuppfattning. Han har inte 
vetat var han har haft armar och ben, han har inte kunnat styra det till att 
göra de här rörelserna.(….) Han kunde inte hoppa jämfota, inte slå 
kullerbytta, inte hoppa hopprep.”(I) Det får också konsekvenser i matsalen: 
”Bordsskicket är väl lite si och så, det är gärna att sleva in så här (ssjjjj-
ljud) och i början fick vi hindra den ena pojken från att slicka sin tallrik.”(I) 
”Han låter mycket när han sitter där och äter.(..) Han tuggar med öppen 
mun och dräller och är spillig.”(G) Det gör det  också besvärligt med 
skrivandet: ”Han har så svag motorik, han har jättesvårt att skriva”. (G)  
 
Det som inte kan relateras direkt till något av de kriterier som Gillberg 
(1999) formulerar, är trötthet, brist på uthållighet, som flera pedagoger 
beskriver: ”I och med att de har sitt funktionshinder som gör att de lätt blir 
uttråkade, de behöver bli stimulerade, nästan till allt vad vi gör (.…) Mina 
blir väldigt trötta av att bara vara i klassrummet” (J). Man kan också här 
tolka uttrycket trötta som rastlösa. Men det finns heller inte med som ett av 
Gillbergs kriterier. ”Och de sitter lite avskärmat från varann, för att de blir 
jättetrötta, de stör varann.” (K) En förklaring till både tröttheten och 
svårigheten för AS-eleverna att vara med i stora grupper ges av två 
intervjuade, de pekar på att deras elever är känsliga för ljud, de kan inte 
sålla intrycken, eller ljuden. Inte heller det finns nämnt av Gillberg. ”Men 
blir det större sammanhang, då blir det för stökigt för AS-barnen att kunna 
ta in all information och sålla vad som är bra och dåligt.” (H) Hon beskriver 
en av sina elever som inte kan äta i matsalen på grund av just detta: ”Han 
tar in alla ljuden lika mycket, han kan inte sålla ut ljuden, svårt att stänga 
av vissa ljud, så han kan inte klara av att äta i matsalen, då får han 
utbrott.” (H)   
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En iakttagelse som två pedagoger tar upp är känslighet för mat som är 
ihoprörd: ”De har det ju jobbigt med maten, vissa Aspergare, för att den 
ska inte blandas, och en del har specialkost. Vi får jobba ganska hårt för att 
vissa ska äta.”(K) ”Den andra kan ha lite svårt med röror, när det blandas 
så där, han vill gärna ha var sak för sig för sig.” (I). Men kan man vara 
säker på att det hör ihop med AS eller är det bara slumpen? Det är inte 
ovanligt att barn är skeptiska mot ”röror”. 
 
                                                                                                                

Konflikter och konfliktlösning 
 
Fyra av de fem intervjuade har olika pedagogiska modeller som de säger sig 
arbeta efter. G använder SET3 med en fortsättning, ART4. Hon beskriver det 
som ett program. I SET övar man empati, förebyggande, i ART fortsätter 
man, lär sig om att vara i konflikt, och hur man ska hantera sina konflikter 
och kontrollera sina aggressioner för att så småningom kunna fungera i 
samhället. G använder också något hon kallar Grogrund. Där finns en 
mängd gruppövningar, som till exempel rör att kunna lyssna på varandra, 
turtagning och regler. Övningarna görs av alla elever, men AS-elever är 
extra betjänta av detta, världen blir mer begriplig för dem. ”Klarar man inte 
det, det är då det blir konflikter. Man vill bara leka som man själv 
bestämmer och när ingen annan vill det blir man förbannad och klipper till. 
Ju tydligare regler, ju mer förutsägbara lektioner och raster, desto lättare är 
det ju att klara av att undvika att hamna i konflikt.” (G) 
 
G tycker att hon bara genom sin närvaro kan förhindra många konflikter 
genom att hjälpa AS-barnen att tolka och förstå sin omgivning och andra 
människor. Hon förklarar ”Man är med och kollar läget, så att man med sin 
närvaro kan förhindra att det blir bråk. Sen handlar det mycket om att man 
i efterhand får diskutera, vad kunde du ha gjort istället”.  Också J och K 
beskriver att de är mycket ”här och nu” med barnen och att det alltid finns 
vuxna runt omkring som kan hjälpa barnen med att återberätta det som har 
hänt, återskapa konflikten för att se hur det går till. ”För ofta när man har 

                                                      
3SET-programmet har skapats av Birgitta Kimber, speciallärare, leg.psykoterapeut och doktorand KI. 

SET står för Social och emotionell träning, och programmet syftar till att förebygga psykisk ohälsa. 

Programmen har omfattat bestämda basmoment som återkommer i varje årskurs, med stigande 

svårighetsgrad. Dessa basmoment har i regel hämtat sina mål och sitt innehåll i de "förmågor" och 

"färdigheter" som kan sägas spegla social och emotionell kompetens. 

 

4 ART står för Aggression Replacement Training och är ett program som innehåller social 

färdighetsträning, ilskekontrollträning och moralutbildning. 
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AS så blir man … känner man sig utanför, man ser inte förloppet, man ser 
inte orsaken till det som har hänt och att man har en del i det som hänt, 
själv.” (J)  
 
Också H framhåller hur viktigt det är med en vuxen som är med och tolkar, 
läser de sociala signalerna, hjälper till, stödjer, verbalt eller fysiskt. På 
hennes arbetsplats har varje AS-barn en särskild vuxen knuten till sig. J 
beskriver att barnen kan lösa vissa konflikter själva, medan andra inte blir 
lösta ens med de vuxnas hjälp, om AS-eleven blir riktigt arg: ”Blir det en 
konflikt där jag (eleven) blir så vansinnigt arg, då kan inte ens vi hjälpa 
dom. Då får man bara se till att de lugnar ner sig, först av allt ta tag i dem i 
några timmar, sedan göra det man gör med andra barn, man lyssnar på 
båda två och försöker få dom att mötas. Det kan bli väldigt krävande. ”(J) 
Det handlar om hur kränkt AS-eleven blir i konflikten. ”Om de inte blir så 
kränkta, kan de använda sitt sunda förnuft.”(J) Hon berättar om en konflikt 
som ledde till att de fick ta in föräldrarna i samtalet och ändra 
skoltaxibilarnas hämtningstider, eftersom konflikten blev så hotfull. ”Det tog 
en vecka, med föräldrarna, med medling, mycket bilder och rita innan det 
löste sig”.(J) 
 
K säger att de äldre barnen klarar sig bättre och att de inte behöver 
kontrolleras på samma sätt men att det alltid finns vuxna i närheten. Hon 
beskriver att hon alltid i slutet av varje vecka går igenom vad som har hänt 
och då är det ett bra tillfälle att reflektera över det som hänt. ”Och då 
beskriver dom om det har hänt något, eller innan, hur det känns för dom. 
Varje vecka sitter jag med dom en och en och går igenom hur veckan har 
varit, om det har hänt någonting eller inte, om vi ar lyckats eller inte. Då 
blir de lite nöjda med sig själva.”(K) 
 
J och K använder sig av materialet ”Livsviktigt”5. Därifrån har det bland 
annat tagit ”Stoppljuset” som ser ut som ett trafikljus, där rött är stopp, 
”lugna ner dig”, gult är ”hur skulle jag kunnat göra annorlunda, med olika 
sätt”? Och grönt – då är det klart, eleven har lärt sig något istället för att 
slå till, använda våld. Hela skolan använder LIP – en lösningsinriktad 
pedagogik där man fokuserar på det som är bra hos eleverna och försöker 
låta bli att skälla på och straffa eleverna. Man säger ”det här gör du bra” 
och ”det här behöver du träna på”, undviker ordet INTE. ”Vi säger häng upp 
jackan istället för att säga släng inte jackan på golvet, och nu går vi till 
matsalen, istället för ni får inte springa till matsalen. ” (K) 
 

                                                      
5”Livsviktigt” är ett material som Birgitta Kimber har arbetat fram för grundskolan inom området 
social och emotionell träning, SET. Tanken med programmet är att eleverna ska tränas i fem 
områden som successivt stiger i svårighetsgrad allteftersom. 
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J säger att hon ur boken ”Explosiva barn”6 tagit idén om att sortera 
konflikterna i A-, B- och C-korgen. I A-korgen finns de konflikter som är en 
fara för någon, de måste man åtgärda omedelbart. I B-korgen läggs de 
konflikter som man kan förhandla om, medan konflikterna i C-korgen är de 
som man kan se mellan fingrarna på. K berättar att hon använder sig av 
EQ-lektioner där de pratar om situationer som man kan hamna i och hur 
man då ska bete sig, hur man kan handla. (Begreppet EQ står för 
emotionell intelligens.) ”Vi kallar det livskunskap, där vi tar upp situationer 
som inte har hänt. Vi pratar också om dom själva, för att dom ska lära sig 
så mycket som möjligt om sig själva, hur dom reagerar. Känslor pratar vi 
om, att man ska hitta dom och också känna igen dom.” 
 
H betonar vikten av struktur. ”Allt ska vara fyrkantigt, samma sak varje 
dag, förutsägbart.” (H) I det ligger också att det är väldigt noga med att 
förbereda barnen på vad som ska hända och att de har egna tydliga 
scheman, att detta förebygger konflikter. ”Att bara följa ett veckoschema 
där det står till fredag ska du göra till sid 63,..de klarar inte av att bedöma 
hur mycket de ska göra, de kan sitta på torsdag och konstatera att de har 
alla sidor kvar att göra.” 
 
De intervjuade fick frågan om AS-eleverna kunde lösa konflikter själva. Det 
är endast I som med tvekan säger ja. Det gäller den äldsta eleven. (Se 
konflikter under raster)  
 
I klassrummet 
 
I konstaterar att det inte uppstår så många konflikter när det bara är två 
elever som har ett stort klassrum att vara i. Men ibland kommer andra 
elever in i klassrummet, då kan det skapa små konflikter. När det uppstår 
reder de upp det med en gång. H säger att det ofta uppstår konflikt när 
klassen ska göra grupparbeten. Hon beskriver det som att AS-elever har 
svårt att jämka, förstå andras synpunkter och diskutera. J förklarar att i 
hennes klass med fyra elever uppstår större och mindre konflikter varje 
dag. Hon kopplar det till diagnosen, känslighet för ljud och beröring och 
svårt att ta hänsyn: ”E upplever att om jag går på A:s rygg så är det ingen 
fara. Och A skriker Ahhhhh, han ska döda mig” 
 
Gymnastiken leder till konflikter, berättar J. Där är så många regler, och de 
ska följas till punkt och pricka, tycker AS-eleverna. Eftersom klassen är 
åldersblandad blir det konflikter när de äldre kan alla regler och de yngre 
inte hänger med. Det kan till exempel gälla basket, där man måste studsa 
bollen och bara får ta tre steg. ”Vi blandar våra åldrar och då kan vi inte 

                                                      
6 Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och 
förändringar  av Ross W Greene, Cura förlag (2002). 
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följa alla regler för samundervisningseleverna har svårt för alla regler 
medan Aspergarna tänker: Finns det regler ska man följa dom och fasiken 
om man inte följer dom.., då kan dom bli så förbannade och bara dra, och 
det kan ta flera timmar att få dom att förstå att så här är det, vi är olika 
och hon behöver ha lite mindre av regler.” (J) Men reglerna i gymnastiken 
är ett problem för G:s elev, kombinerat med problem med motoriken. ”Där 
behöver han verkligen en vuxen som är med. De gör lite i början 
tillsammans med resten, sen går dom ifrån och gör själva lite övningar vid 
sidan av de andra. (…)  Det är en av de knepigaste ställena, just 
gymnastiken.”  
 
 
 
I matsalen 
 
Här beskriver alla intervjuade att det kan vara vissa problem med 
bordsskicket, dock inte alltid. Med AS följer, uppger de, att finmotoriken är 
dålig, de uppfattas som klumpiga. G berättar om sin elev som äcklar en del 
andra elever, tuggar med öppen mun och dreglar. Hon sätter honom 
strategiskt hos hans kompisar som är vana vid honom sen de varit små. 
Dessutom finns det alltid en vuxen som kan parera och dämpa honom, han 
låter mycket, pratar högt och bullrigt. I säger att hon i början fick hindra en 
av sina AS-elever att slicka tallriken. Mat som rörs ihop kan vara lite svårt 
för flera av dem, de vill ha delarna åtskilda.  
 
J och K pekar också på att ihopblandad mat, röror, är besvärligt och 
oönskat av AS-eleverna. De säger att eleverna tycker det är besvärligt att 
vara i ett så stort sammanhang, i en matsal är man så många. Det räcker 
med att någon passerar eller frågar om en stol är ledig för att de ska bli 
oroliga. Men det är samtidigt en bra träning. 
 
H har en elev som inte klarar av att vara i matsalen på grund av alla ljud, 
han hör allt, kan inte stänga av. Han äter i klassrummet tillsammans med 
en vuxen.  
 
Egna platser eller självvalda, det varierar. Men det finns alltid en vuxen vid 
bordet, säger de intervjuade. 
 
På raster  
 
I beskriver en av AS-eleverna som väldigt passiv. Han sitter i ett av 
regnskydden och spelar dataspel. Ibland får han sällskap av någon annan 
och någon enstaka gång går han omkring på skolgården, ibland med någon 
kompis. Den andra eleven är väldigt aktiv, tycker om att röra på sig. 
Aktiviteterna går i perioder, fotboll, pingis och ”lamb”. Just nu spelar de 
mycket King.  
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Det kan bli konflikter, men det är inte bara hans fel. Det handlar ofta om 
regler. För ett år sen var den äldste eleven inblandad i många rastkonflikter 
som fick redas ut på lektionerna. Nu har konflikterna varit färre, eleven 
väljer att gå ifrån en situation som kan leda till en konflikt, det kan ses som 
en strategi. 
 
G säger att raster inte är något problem för hennes AS-elev. Antingen leker 
han lekar med sina kompisar som kan leka hans lekar, eller så leker han 
fantasilekar runt omkring dem, eller ensam. G upplever att det är självvalt, 
att han inte ”blir över”. Hon befarar att det dock kan bli så, uppåt fjärde 
klass, men inte än så länge. Det beror främst på att han har kamrater som 
han haft länge. Men det var en del problem i ettan. Då kom han inte in från 
rasten, han var så upptagen med att köra tåg eller motorcykel. ”Då fick vi 
gå ut och be honom komma in och parkera innanför dörren”.  
 
J och K säger att det beror på vad eleverna gör på rasten. Just nu är det 
mycket bordtennis. Alla regler står beskrivna på väggen, och det finns 
regler för allt, till och med för hur många som får sitta i soffan. AS-eleverna 
är ofta känsliga för ljud. ”Om någon lyssnar på musik och en annan elev är i 
närheten och säger skruva ner, eller stäng av, kan det leda till en 
jättekonflikt som det tar en hel dag att lösa. Vi har lärt oss att skriva regler 
på allt, in i minsta detalj. ” (K) 
 
H beskriver liksom G att hennes AS-barn ofta är med i leken, men leker sin 
lek i leken. Hon beskriver också att de ofta leker för sig själva, särskilt om 
de har särintressen. ”Om dom är intresserade av natur till exempel, kan de 
sitta på kullen bland träden och pilla på kottar och pinnar och mår jättebra. 
Det är ofta vi vuxna som blir stressade av att ett barn är ensamt och vill 
tvinga ihop dom i sociala sammanhang som dom inte kan läsa av. Så AS-
barn är ofta för sig själva utan att må dåligt.”(H) 
 

Lärande 
 
En iakttagelse som fler av de intervjuade gör är att AS-eleverna lätt blir 
uttråkade, tröttnar. Det abstrakta är svårt. De har olika strategier att lägga 
upp arbetet så att eleverna ska orka med sina arbetspass och ämnen, och 
så att det ska bli konkret, tydligt och fysiskt. 
 
J och K beskriver att de planerar undervisningen så att teori kopplas till 
praktik, eleverna får gå på studiebesök och museibesök. När de läser om 
historien åker de till den lokala stenåldersbyn. ”Nu håller vi på med 
stenåldern, bronsåldern och järnåldern, nu har vi bokat så att vi ska vara på 
stenåldersbyn i två dagar i nästa vecka. Då får vi göra saker med händerna 
och sen kan vi lämna historien ett tag, för de tröttnar så snabbt.” 
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De arbetar i block, intensivt men inte under så lång tid och kombinerat med 
praktik. 
 
I gör eget material för att konkretisera. I engelskan använde hon 
glasstrutar av papper med olika kulor, eleverna lekte kiosk och handlade på 
engelska. 
 
Ett annat verktyg är tydligt avgränsade arbetspass, och belöning. H 
använder ett system med tre lådor, en där det ligger som eleven ska klara 
av före förmiddagsrasten, en annan för arbetet som ska göras före lunch, 
och en tredje, för arbetet efter lunch. När arbetet i en låda är klart får 
eleven ta en paus och göra något roligt som att spela UNO. Där G arbetar 
finns ett eget rum för eleven med AS. När eleven jobbat med det som 
klassen arbetar med en stund får han gå ifrån. ”Om han har gjort det han 
ska en stund och det inte går längre och han har ansträngt sig och gjort sitt 
bästa, då kan han få läsa sin e-post eller sin tågbok som avbrott, och vila 
lite.” (G) 
 
Tröttheten gäller också förmågan att vara social, samspela med andra. H 
har en elev som inte fungerar att vara tillsammans med de andra i klassen. 
För att han ändå ska få öva att umgås med kamrater, kommer några in till 
honom ibland. Men han blir trött fort. ”Sen ser man på hela honom att han 
blir trött, det är jättejobbigt för honom att försöka förstå, och umgås med 
andra barn.” (H) 
 
I beskriver hur hennes elev har viss kontroll över situationen då han blir 
trött. Hon ger exempel från gymnastiklektionen. Eleven har instruerats att 
prata med idrottsläraren när han blir trött. ”Han kan kontrollera själv, han 
vet att blir det för svårt, blir jag för trött får jag sätta mig ner.” 
 
Lärarna kommer indirekt in på barnens framtid, på hur de ska klara sig 
högre upp i skolsystemet, när de berättar om vilka framsteg de sett i 
barnens utveckling. Centralt för hur det ska gå är förmågan att samspela 
och uppfatta känslomässiga signaler från andra. Hur de kan hantera 
konflikter är också avgörande för hur de ska klara sig i samspelet. 
Empatiträning, samtal och reflektion om samspel med andra betonas av alla 
som viktigt för barnens framtid.   
G tvekar inte om att det AS-barnen kommer att ”komma ifatt”, men det tar 
tid: ”Och de kommer ju att komma till en tioårings nivå att lösa konflikter, 
men inte förrän de är fjorton, så de hänger efter. Inte förrän de är vuxna 
blir det lite mer utslätat.” Hon ger här uttryck för en hoppfull syn på 
utvecklingen, flyttar fokus från funktionshindret till träning och insatser från 
andra aktörer. Hennes elev ska kunna bli lika bra som andra på empati, 
men ”sen vet vi att det behövs mera arbete för att nå dit”. Den synen finns 
också hos de andra, som pekar på att träning har gett resultat. H har 
noterat att det kan gå fort: ”Men en AS ser och lär väldigt mycket. Så att 
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det lär sig väldigt fort och blir väldigt korrekta om de blir inlärda på rätt 
sätt”. Hon betonar att en förutsättning är att de fångas upp tidigt för att de 
ska utvecklas. I berättar om de individuella utvecklingsplaner de har för 
eleverna och de utvecklingssamtal som de också har där de försöker hitta 
mål som de sedan följer upp. Hon ger exempel på framgångar: ”Till 
exempel hoppa hopprep kunde inte den ena av dom. Nu har vi tränat det, 
och nu kan han hoppa, rekordet var 55 gånger. Det är jätteroligt att se hur 
det går framåt. Så motoriken håller på att gå framåt.” 
 
J talar om arbetet med att få eleverna skolmogna. ”Sen fortsätter det, och 
jag tror nog att de mognar.” Ändå vet de inte säkert hur det kommer att 
gå: ”Trots allt ska de ju ut i samhället och de måste lära sig vara en del av 
andra människors liv. Och det gör vi så gott vi kan, men det finns ingen 
garanti att alla kan klara det. Träningen är verkligen nyckeln för allt.” K 
berättar om hur den sociala träningen har gett utdelning: ”Nu har jag några 
elever som jag kan lita på när de säger att `Nu kan vi åka hem´. (…) Och 
då har jag tänkt YES! Men alla är inte där, och en del kanske inte kommer 
dit heller.” Det gäller att ha tålamod, det tar ibland tid innan man ser 
framgångar av träning. Det är inte säkert att man som lärare får respons 
samma termin eller ens samma år, men det blir resultat till slut. K berättar 
om en elev som hade svårt att läsa högt. ”Men nu när jag säger ´vem ska 
börja´ säger han ´Jag kan börja!` och det känns jättehärligt.” Och till 
lärarkollegan säger hon: ”Du ska se slutbetyget nu – din gamla elev 
kommer att få ett V framför G, och inte IG.” 
 
Engagemanget för eleverna finns hela tiden med när lärarna beskriver sitt 
arbete. Flera ger uttryck för en viss oro och motiverar sitt arbete och den 
träning de arbetar med utifrån vad som annars kan drabba eleverna längre 
fram. ”Än så länge fungerar det, hela lågstadiet fungerar det”. (G) ”Vilket 
hjälper barnen, att de slipper hamna på en stor skola i mellanstadiet. Där 
rasar de igenom totalt, och man får sen bygga upp så väldigt väldigt 
mycket.” (H) De betonar hur viktigt det är att försöka minimera elevernas 
misslyckanden som annars riskerar att skada deras självförtroende.  

 
 
Miljö, omgivning 
 
Hur skulle skolan kunna utformas så att AS-elever inte skulle upplevas ha 
något funktionshinder, eller ett mycket begränsat funktionshinder? De 
intervjuade tar upp flera områden; gruppstorlek, viss specialpedagogisk 
utbildning till all personal, klassrummens utformning, ljuddämpande 
åtgärder, tillgången till små grupprum, rum för olika intressen. 
 
Det är viktigt att det går att möblera i klassrummet så att AS-elever kan få 
arbetsro. Det kan handla om att sitta avskilt, inte sitta vid fönster eller dörr 
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där de blir störda när andra går förbi, både av ljud och synintryck. J 
möblerar så att det bildas små bås, där eleverna kan arbeta ganska ostört. 
G säger å andra sidan att det inte är bra om hennes elev sitter alltför 
avskilt, då drömmer han sig bort. Hon beskriver hur hennes elev är 
placerad, vid en vägg långt fram, nära datorn och med ryggen mot de 
andra eleverna så att han inte blir distraherad av de andra eleverna. 
Samtidigt sitter han nära dörren till det mindre grupprummet så att han 
slipper störa andra när han behöver dra sig undan. Enkla skärmar som man 
skulle kunna sätta upp mellan bänkar och skapa avskildhet på ett enkelt 
sätt önskar hon sig. Ett annat alternativ är utrustning med hörlurar, med 
avslappnande vindsus eller vågskvalp. Eftersom en del av AS-barnen 
utvecklar specialintressen, är ett önskemål att det skulle finnas utrymmen, 
rum i skolan där man kunde inreda utifrån olika intressen, till exempel ett 
naturrum. 
 
Svårigheten att vistas i stora grupper återkommer i beskrivningen. Det är 
ett kanske växande problem, när klasserna tenderar att bli allt större. H 
formulerar det så här: ”Det största problemet idag, det är att vi har klasser 
på uppåt trettio elever. Och ska man överhuvudtaget kunna ha en AS 
välfungerande i en klass så ska det inte vara klasser större än 15 elever, 
och två vuxna.” (H) (Den synpunkten kan gälla många elever med andra 
funktionshinder, och barn överhuvudtaget.) J för fram samma synpunkter, 
det behövs mindre grupper och fler vuxna, eftersom de här eleverna 
behöver mycket trygghet och ska slippa att misslyckas så ofta. 
 
Klassrummets placering i skolan är också viktig. I önskar sig att hennes 
elever fick gå bland de andra mellanstadieklasserna, att hennes klassrum 
skulle ligga i skolan, inte utanför. Det skulle vara lättare att samarbeta med 
andra lärare och klasser, de skulle vara mer inkluderade och det skulle 
minska ”vi och dom”-känslan. ”Dom måste ju få chansen att träffa de andra 
barnen, att de andra barnen får se att det är inget speciellt konstigt med 
dom här, dom är som alla andra.” (I) 
 
Hur skolan är lokaliserad har också betydelse. H skulle önska att hennes 
skola låg närmare centrum, så att det blev enklare att ta med sig eleverna 
ut bland människor, åka buss, besöka olika affärer i centrum. Då behöver 
inte utflykterna ta så lång tid att eleverna hinner tröttna. 
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Sammanfattande analys 
 
Studien koncentreras kring vilka metoder pedagogerna använder och hur de 
i sin vardag försöker anpassa pedagogiken så att den passar AS-eleverna. 
Intervjuerna berör indirekt diagnosen AS och pedagogernas syn på den 
speglas i de berättelser de ger. De fäster inte så stor vikt vid om eleverna 
verkligen har fått sin diagnos eller bara utreds för ”autismliknande 
tillstånd”. De ifrågasätter inte diagnosen, men även om de accepterar att 
det handlar om en medicinsk diagnos, arbetar de efter synsättet att det är 
omgivningen, de ansträngningar de  själva och andra aktörer gör som 
utöver barnet självt avgör om barnen ska få en bra framtid eller inte. Det 
finns likheter i den beskrivning av AS som de intervjuade ger. De delar inte 
in dem i tydliga kategorier som t ex Thimon (1998) eller Gillberg (1997) 
gör. Men det finns drag som återkommer i deras berättelser, en del 
återfinns i Gillbergs kriterier, andra inte. De berättar om sina elevers 
känslighet för ljud och beröring, plötsliga vredesutbrott, eller den tysta 
passiva, som vill ägna sig åt samma sak hela tiden. Något annat som 
återkommer är bristande uthållighet, fast det gäller i första hand det som 
eleverna inte själva valt att arbeta med. Gäller det ett specialintresse kan 
de vara mycket uthålliga. Svårigheten att läsa av koder återkommer i 
beskrivningarna. En lärare berättar om skillnaden i ”vanlig klass” där 
eleverna genast hittade de absurda frågorna i en text som lärarna lagt in på 
skoj. Hennes egen grupp med AS-barn förstod inte alls att det var på skoj. 
Inlindade budskap, ironi och otydlighet gör det svårt för AS-barnen. 
Noggranna förberedelser för nya saker är ett måste. Gemensamt för alla de 
intervjuade är att de betonar att alla barnen är individer, att de kan ha bra 
och dåliga dagar och att alla är olika och inte kan ”klumpas ihop” till en 
kategori.  
 
De intervjuade lärarna använder flera av de strategier som Tony Attwood 
(1998) beskriver i sin pedagogik för att förebygga konflikter och vägleda 
och träna eleverna. De arbetar enskilt med en elev eller i små grupper med 
eleverna. De betonar att eleverna i nästan alla sammanhang har en vuxen 
med sig, för att hjälpa eleven tolka de andra barnens signaler och 
förväntningar. Atwood beskriver det som att ”bli deras första modell” 
(Atwood, 1998:48). Det kan ta lång tid för AS-elever att lära sig samspela 
med andra och att få kamrater, skriver Atwood. Flera av de intervjuade 
pekade på hur viktigt det var med kamrater som funnits med sen tidig 
ålder, de hade större tolerans och förståelse för AS-barnet.  
 
Rast-situationen kommenteras av Atwood som menar att det bör finnas 
övervakning på rasterna, för att stödja elevers möjligheter att delta i 
umgänget, men också att man måste respektera deras krav på ensamhet. 
De intervjuade bekräftar bilden, också att en del av AS-eleverna väljer 
ensam-lek, eller är inne i sin egen lek ”mitt i leken”. Det uppfattas av de 
intervjuade som självvalt. Men är AS-barnen nöjda med det? Är det de 
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vuxna som plågas av att AS-eleven leker själv? Så uppfattar flera av de 
intervjuade att det är, och så beskrivs det också av till exempel av Ann-
Christin Thimon (2000). Monica Eriksson (2003) hävdar dock att dessa barn 
kan känna ett utanförskap som kan förstärkas i tonåren när det blir aktuellt 
med kontakter med det andra könet. 
 
Det handlar också om i vilken ålder barnen är i. Flera av de intervjuade 
säger att lågstadiet är mindre komplicerat, en kritisk period kommer under 
mellanstadiet. Då blir det sociala samspelet viktigare och subtilare och AS-
barnen riskerar att hamna ännu mer utanför. 
 
Den viktigaste punkten för AS-barnen i skolan är lärarens personlighet och 
läggning, skriver Atwood (1998). De intervjuade i den här undersökningen 
visade stort engagemang. De gav uttryck för oro för hur det skulle gå för 
deras elever längre fram. De betonade att eleverna måste få lyckas, att 
man skulle undvika att de misslyckades. Barn som växer upp i familjer där 
man accepterar funktionshindret och möter barnets behov på ett positivt 
och minsta möjliga bråk, har högre självuppskattning och bättre 
självförtroende än de barn från familjer där svårigheten att relatera hamnar 
i centrum för diskussioner och slitningar. (Stein & Chowdhory, 2006). 
Rimligtvis har lärarnas syn på AS samma avgörande betydelse för AS-
elevens självförtroende och möjlighet att lyckas med skolarbetet. Lärarna 
var också alla införstådda med att arbetet med AS-eleverna var ett 
långsiktigt projekt. En lärare uttryckte det genom att konstatera att hon 
som arbetade med de äldre eleverna kunde skörda frukterna av det arbete 
som en annan lärare lagt ner i lågstadiet.  
 
Läraren måste ha en flexibel inställning till kursmaterial och undervisning, 
skriver Atwood (1998) vidare. Det stämmer också med de intervjuade som 
visade prov på fantasi och flexibilitet för att få sina elever att inte tröttna, 
de hittade sätt att kombinera teori med praktik, och tillverkade eget 
undervisningsmaterial när det behövdes.  
 
Tydlighet, struktur och förutsägbarhet är nyckelord för arbetet med AS-
barn. Det finns beskrivet i litteraturen, t ex Thimon (2000) och är en 
självklar utgångspunkt för de intervjuade lärarna. Ett exempel är arbetet 
med schemat. En lärare använde olika lådor där hon lade de olika 
arbetsuppgifterna för respektive arbetspass, i andra fall fanns schemat på 
bänken eller på tavlan. Utflykter, avvikelser från det vanliga, måste 
planeras noga och talas om i förväg.  
De intervjuade gav också uttryck för insikten att AS-eleverna hade bra 
dagar och dåliga dagar.  Det som fungerade bra enda dagen gick inte alls 
nästa, precis som Atwood skriver (1998).  Likaså underströk de alla att det 
inte gick att ”klumpa ihop” AS-barnen. De var, förutom att de hade mer 
eller mindre AS-symtom, alla individer, och det gick inte att generalisera 
och tro att det som fungerade för ett barn fungerade för ett annat.  
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En del av intervjuerna gällde den omgivande miljön; klassrummet, skolans 
utformning och andra faktorer. Hur skulle de kunna förändras så att AS inte 
blev ett funktionshinder alternativt ett mer begränsat funktionshinder? De 
intervjuade pekade ut faktorer som återfinns i litteraturen. Svårigheten för 
många av eleverna att vistas i stora grupper leder till behovet av små 
grupprum. Alternativt kan man möblera klassrummet så att AS-eleven får 
sitta avskilt, för att inte bli störd av ljud- eller synintryck. Thimon (2000) 
pekar på olika lösningar som känns igen i de intervjuades berättelser. 
Skolans läge och klassrummets placering i skolan, i de fall AS-barnen är en 
särskild klass/grupp, har betydelse för AS-eleverna. Här handlar det om 
inkludering, att minska vi-och-domkänsla, om att lätt kunna träna eleverna 
att röra sig i närsamhället och klara folksamlingar och nya intryck.  
 
Men de intervjuade betonar också det som de verkar uppfatta som en utopi; 
att klasserna generellt skulle vara mindre, en av lärarna tycker att det 
ideala vore två vuxna i klasser på 15 elever. Vidare vill de att all personal 
ska få viss specialpedagogisk utbildning så att symptom uppmärksammas 
tidigt och elever får rätt stöd och hjälp, innan deras självförtroende skadas.  
 
Centralt i synen på lärande i ett sociokulturellt perspektiv är 
kommunikationen. I resonemanget ligger att elevers misslyckanden många 
gånger hänger ihop med en felaktig syn på lärandet – en modell där läraren 
förmedlar eller lär ut kunskaper till eleven som mottar eller lär in. Men för 
elever med AS skulle paradoxalt den modellen i vissa fall inte vara sämre än 
en situation med grupparbeten och eget informationssökande. En lärare 
uttryckte att det på ett sätt skulle ha varit enklare för AS-eleven med den 
gamla sortens undervisning med envägskommunikation. Grupparbeten med 
samarbete med andra, att söka information, avgränsa och sålla innebar ofta 
problem. En annan lärare förklarade dock att det inte fungerade för AS-
eleven med att läraren ”höll föreläsningar”.  
 
De tre företeelser som är centrala för lärandet i det sociokulturella 
perspektivet, (Säljö, 2000) kan ställas mot det som sägs karaktärisera AS-
diagnosen (Gillberg och Gillberg, 1999), för att visa vilken utmaning lärarna 
står inför i sitt arbete med AS-barnen.  
 
1. Utveckling av intellektuella redskap. Häri ingår bland annat psykologiska 
och språkliga redskap, regler. Enligt diagnoskriterierna har många AS-barn 
svårigheter med social interaktion, bristande språkförståelse, nedsatt 
förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler och socialt och emotionellt 
opassande beteende. De intervjuade bekräftar diagnoskriterierna, både 
problemen med att förstå metaforer och abstrakt språk och framför allt 
umgängessignalerna och de ser det här området som centralt att arbeta 
med och träna för att barnen ska utvecklas och kunna klara sig i samhället. 
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2. Utveckling av fysiska redskap (eller verktyg). Bland diagnoskriterierna 
finns motorisk klumpighet. Lärarna beskriver till exempel elevers svårighet 
att hantera bestick, och hur arbetsamt det är för dem att använda pennan 
och skriva. Men här finns också fördelar och möjligheter för AS-barnen: 
Flera av lärarna beskriver hur deras elever lättare kan skriva och 
kommunicera med hjälp av dator, en del ser det också som en belöning att 
få sätta sig vid datorn. En lärare tror att datorn kommer att få ännu större 
betydelse i framtiden för AS-elever. En del specialintressen (ett 
diagnoskriterium handlar om snäva intressen) kan också riktas mot ett 
fysiskt redskap eller verktyg – då blir AS-barnet ”specialist” och kan få ökat 
själförtroende och högre status bland kamrater. 
 
3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för 
samarbete i olika kollektiva verksamheter. (Säljö, 2000) Tre av sex 
diagnoskriterier berör just kommunikation; tal- och språkproblem, bristande 
språkförståelse, svårigheter i ömsesidig kommunikation, ointresse för 
jämnåriga, och problem med den icke-verbala kommunikationen med 
gester och mimik mm.  Lärarna bekräftar svårigheterna för AS-barnen som 
till exempel tar sig uttryck i svårigheter med grupparbeten, kunna jämka, 
se på saker ur olika perspektiv och vistas i stora grupper. Lärarna lägger 
ner mycket tid på att varsamt träna eleverna att delta och kunna fungera i 
kollektiva verksamheter – äta i matsal, åka buss, göra studiebesök osv. Det 
överensstämmer också på det sociokulturella perspektivet på lärande, som 
handlar om tågordningen – först se, höra, läsa, handledas, så småningom 
göra en del, allt mer för att sedan behärska. (Säljö, 2000).  
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Diskussion 
 
Vilken syn på lärandet och funktionshindret kan man säga att lärarna hade? 
Berättelserna kom mycket att handla om det som är speciellt med AS-
barnen, inte det som är mer generellt för alla barn. Det kan därför tyckas 
att de fokuserar på funktionshindret, den medicinska aspekten. Det fanns 
ibland utryck som ” det dominerar” eller ”så är dom, det ligger i deras 
diagnos”. Samtidigt fanns insikten att det centrala i deras arbete med 
barnen var att träna dem i samspel med andra, i den takt de klarade av 
det. Sociokultur handlar om just samspel och samarbete mellan människor 
där individen grundlägger sina kunskaper, minnen och färdigheter och sin 
syn på sig själv. Att träna eleverna i detta, är att förbereda dem för det 
vuxna livet. De betonade också att det inte gick att generalisera över hur 
AS-barn är. Den ena är inte lik den andra, varje barn är unikt. Samtidigt 
använde lärarna begrepp som används av många lärare och i samhället i 
övrigt och som hänger ihop med en annan mer traditionell syn på lärande, 
som ”inlärning” och ”tappa kunskap” och ”hämta in kunskap”. Men i 
praktiken arbetade de utifrån den sociokulturella tanken att man lär hela 
tiden och att lärandet inte bara sker i klassrummet. De tog så ofta de kunde 
med sig eleverna till olika platser och sammanhang, för att de visste att de 
lärde sig viktiga saker där. Likaså var de med på raster, tolkade och hjälpte 
barnen att förstå mer än de skulle ha gjort själva, de hjälpte barnen 
utnyttja sin ”utvecklingszon”.  
 
Det var uppenbart att skolorna hade olika stora resurser att arbeta med AS-
barnen, personalmässigt och lokalmässigt. I ett fall arbetade en lärare och 
en assistent med två elever, i ett annat fall arbetade en lärare med en 
grupp med sju barn, som dock var högstadieelever. En av lärarna önskade 
att hennes grupp skulle finnas mer ”mitt i skolan” för att minska 
exkluderingen, medan andra upplevde att de fanns mitt i skolan men 
behövde rum för sina elever att dra sig undan och kunna odla sina 
intressen. En slutsats kan vara att de som planerar och bygger skolor borde 
bygga dem så att de enklare kunde anpassas till olika lösningar från tid till 
annan, utifrån eleverna. Lokaliseringen av skolan är också viktig, så att 
grupper av elever med funktionshinder inte placeras i utkanten av skolan 
och långt från centrum. Det borde heller inte bero på i vilken kommun man 
bor, om barn med AS får rätt stöd eller inte.  
 
Genomgående i berättelserna kan man avläsa ett stort engagemang hos 
lärarna. Det var det som berörde mig mest. De tänkte långsiktigt, målet var 
att eleverna skulle klara sig själva som vuxna. I engagemanget fanns också 
oro, de ville inte att eleverna skulle misslyckas och tappa självförtroende. 
Därför använde de också pedagogik som var inriktad på att förstärka det 
positiva och på livskunskap och att öva empati.  
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