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Sammanfattning 

Det är viktigt att insatser i skolan för att stödja elever med Aspergers syndrom är väl förankrade i 

kunskaper om funktionshindret och hur det yttrar sig hos den enskilda eleven. Tidigare rapporter har 

visat att det finns brister när det gäller detta. Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare som 

undervisar elever med Aspergers syndrom i svenska uppfattar dessa elevers svårigheter och tillgångar. 

Vidare var syftet att undersöka lärares uppfattningar om hur undervisningen kan läggas upp, för att 

hjälpa eleverna i läsförståelse och skrivning. För att belysa syftet genomfördes kvalitativa intervjuer 

med åtta lärare i grundskolan och gymnasiet som undervisar elever med Aspergers syndrom. 

Resultatet av en tematisk analys gav en bred beskrivning av tillgångar och svårigheter hos eleverna, 

och olika sätt att möta dessa. De slutsatser som framkom i uppsatsen var att elever med Aspergers 

syndrom behöver en individualiserad undervisning. Det är därför viktigt att läraren individualiserar 

undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Det kan exempelvis ske i form av individuella 

skriftliga planeringar. Elever med Aspergers syndrom kan tolka det som de hör eller läser bokstavligt. 

Läsförståelse är en vanlig svårighet, som kan kopplas till bristande fantasi. Det krävs att läraren 

använder strategier för läsförståelse och fritt skrivande. Lärare som undervisar elever med Aspergers 

syndrom behöver ge dem uppmuntran och se till så att eleven försätts i situationer där denne lyckas. 

De här slutsatserna tas också upp och diskuteras i uppsatsens diskussion.  
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1. INLEDNING  

Enligt Socialstyrelsens rapport från 2010 är det viktigt att alla de insatser som sätts in för elever 

med Aspergers syndrom är väl förankrade i kunskaper om funktionshindret och hur det yttrar 

sig hos den enskilda eleven. I rapporten förs vidare fram att allt stöd som ges måste utgå från de 

svårigheter eleven har med att hantera sinnesintryck, inklusive social och språklig kommunikation. 

Oavsett elevens ålder och utvecklingsnivå kan dessa kunskaper ses som den viktigaste enskilda 

skyddsfaktorn för elever med Aspergers syndrom (Socialstyrelsen, 2010). Det framkommer i 

Skolverkets rapport (2009) att lärare behöver stöd, kompetensutveckling och handledning i arbetet 

med att utveckla elever med Aspergers syndrom kunskapsmässigt och socialt. Samtidigt visar en 

kvalitetsgranskning som Skolinspektionen (2009) genomförde på 24 grundskolor att det finns 

brister i skolornas arbete med elever som har en funktionsnedsättning. Bristerna ligger främst i 

lärarnas förmåga att ge elever en anpassad undervisning utifrån elevens behov och förutsättningar, 

personalens kompetens, samlad uppföljning och lärandemiljön (a.a.).  

 

Många av de elever som har blivit så kallade ”hemmasittare” har fått diagnosen Aspergers 

syndrom eller autismliknande tillstånd. De har oftast upplevt skolsvårigheter och en hel del med 

diagnos har haft en omfattande frånvaro alternativt slutat att gå till skolan (Skolverket 2010b). 

Oavsett om en elev har Aspergers syndrom eller inte så är det vanligt att de som skolkar känner 

skuld (BRIS-rapporten 2010). Under våren 2010 genomfördes en enkätundersökning om barn 

och ungdomar i skolåldern med Aspergers syndrom, autism och andra autismliknande tillstånd.  

Enkäten besvarades av 628 föräldrar till barn med någon av ovanstående diagnoser. 

Undersökningen visar att hälften av föräldrarna anser att den skolfrånvaro som deras barn med 

Aspergers syndrom har, är kopplad till en bristande kompetens hos barnets lärare (Autism- och 

Aspergerförbundet, 2010a). För att minska frånvaron organiserar skolorna olika sorters hjälp till 

de elever som har Aspergers syndrom. Eleven placeras oftast i en särskild undervisningsgrupp 

eller får en elevassistent (Skolverket, 2009; Autism- och Aspergerförbundet, 2010b). I en studie 

(Ek, 2009) där elever med Aspergers syndrom ingick framkom att elevernas lärare har en viktig 

betydelse för elevernas trivsel i skolan.  

 

Som utbildad fritidspedagog och lärare mot de yngre åldrarna har jag arbetat i fem års tid i en liten 

undervisningsgrupp med elever som var utåtagerande. Eleverna hade diagnoser såsom ADHD och 

Aspergers syndrom. Det var mitt första möte med elever som har Aspergers syndrom. Sedan dess har 

jag fortbildat mig i ämnet, genom kurser, föreläsningar och litteratur. Under min speciallärarutbildning 

har jag haft förmånen att arbeta extra inom olika Aspergergrupper inklusive träffat elever med denna 
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diagnos på min Verksamhetsförlagda utbildning, (VFU). Under den här tiden har jag mött inspirerande 

föreläsare och professionell skolpersonal, som delat med sig av sina kunskaper.  På så vis har mitt 

intresse för det ämne som den här uppsatsen tar upp, vuxit fram.  

 

I arbetet som speciallärare kan man komma i kontakt med elever som har Aspergers syndrom 

både i grundskolan och på gymnasiet. På Stockholms universitets hemsida framkommer  

följande angående speciallärarexamen:  

 
 Specialläraren arbetar i olika pedagogiska verksamheter och i olika åldersgrupper från förskoleklass till vuxenutbildning.  
 … Speciallärarutbildningens inriktning är en yrkeskompetens som bl a innefattar: … en fördjupad kunskap om barns språk- och 

begreppsutveckling, … en fördjupad kunskap om elevers lärande och skriv-, läs- … en förmåga till ett individanpassat arbetssätt för 
barn och elever i behov av särskilt stöd (Stockholms universitets hemsida, 2010-09-15).  

    

Hans Asperger (1944/2004) påpekar att elever med den problematik (som senare kom att kallas 

Aspergers syndrom, min anmärkning) behöver en speciellt anpassad pedagogik. De här eleverna 

behöver bemötas med förståelse och vägledning för att lära sig att fungera i samhället (a.a.).  

 

Den enskilda eleven med eller utan Aspergers syndrom har olika rättigheter som finns formulerade i 

en rad styrdokument, paragrafer, deklarationer och konventioner (Ett urval av dessa presenteras i 

bilaga I). När beslut fattas om eleven med Aspergers syndrom har skolan en skyldighet att rätta sig 

efter ovanstående dokument. 

2. STUDIENS SYFTE  
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare som undervisar elever med Aspergers syndrom i 

svenska uppfattar dessa elevers svårigheter och tillgångar. Vidare var syftet att undersöka lärares 

uppfattningar om hur undervisningen kan läggas upp, för att hjälpa eleverna i läsförståelse och 

skrivning.  

3. BAKGRUND  

3.1. Neuropsykiatriska funktionshinder/ diagnoser 

Ett funktionshinder påverkar i hög grad den enskilde personens vardag. Det kan förekomma 

inlärningsproblem i olika utsträckning och svårigheter i det sociala samspelet (Dahlström, 2005; Norrö 

& Swing Åström, 2004). Till de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna hör ADHD, autism, 

Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tvångssyndrom och dyslexi. De här funktionsnedsättningarna 

är närbesläktade och de överlappar därför ofta varandra. Det är först när individens svårigheter blir så 

pass stora att de påverkar personens utveckling och hans eller hennes förmåga att fungera i samhället 

som de kan betraktas som en funktionsnedsättning (a.a.). Inlärningsproblem bidrar till att eleverna inte 
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tillgodogör sig färdigheter och kunskaper i relation till det som förväntas av dem åldersmässigt 

(Birkemo, 1993). Elevens svårigheter kan mildras och andra kan framträda med ökande ålder eftersom 

omgivningens krav på eleven ökar ju äldre de blir. Ett exempel är att kravet på en social 

anpassningsförmåga ökar ju äldre eleven blir (Duvner, 1994). Elever med neuropsykiatriska 

svårigheter kan ha svårt att uppfatta och tolka ett budskap, vilket kan leda till feltolkningar och 

missförstånd (Andersson, 2000).    

 

Hur många elever som har Aspergers syndrom är svårt att avgöra (Gillberg, 1997), men de studier som 

gjorts visar att det kan handla om storleksordningen 6 av 10.000 (Fombonne, 2003). Av dem är 

omkring en femtedel flickor. Att det är färre flickor kan bero på är att symtomen kan vara annorlunda 

hos flickor och svårare att upptäcka än hos pojkar. Det kan därför finnas en större andel flickor än vad 

man för tillfället känner till (Attwood, 2008; Gillberg, 1997). Fombonne (2003) räknar med att fler 

elever kommer att diagnosticeras med Aspergers syndrom i framtiden, då lärare blir bättre på att 

uppmärksamma de här eleverna. Det ställer krav på att skolan utvecklar undervisningsmetoder som är 

anpassade för att kunna möta de behov som elever med Aspergers syndrom påvisar (a.a.). I ett land där 

en stor del av eleverna har en låg läsförmåga finns det risk för att det i framtiden kommer att finnas 

“… en stor grupp människor som inte har tillräcklig läsförmåga för att kunna sköta sitt arbete optimalt 

och fungera som samhällsmedborgare” (Skolverket 2007a). I Skolverkets rapport 334 (2009) framkom 

att skolorna ofta klarar av att ha elever med Aspergers syndrom i vanliga klasser. Hur skolorna 

genomför och organiserar undervisningen kan se olika ut. En del elever går i särskilda grupper, andra 

får stöd i en vanlig klass. Elever kan också få sitta själva, vilket skapar social segregation. Att 

verksamheten organiseras på olika sätt kan dels förklaras med att elevernas behov varierar. En annan 

anledning är att skolor har olika inställning till att ha särskilda undervisningsgrupper för elever med 

Aspergers syndrom (a.a.). 

 

3.2. Forskning om svårigheter som barn med Aspergers syndrom kan 
uppvisa 

Elever med Aspergers syndrom kan uppvisa en bristande språklig förståelse. Det kan innebära att det 

uppstår missförstånd vad gäller ordens bokstavliga och underförstådda innebörd (Gillberg & Gillberg, 

1989). Elever med Aspergers syndrom kan förstå berättelser på ett bokstavligt konkret sätt. Det kan 

medföra att de har svårt att läsa mellan raderna och förstå att det kan finnas ett underliggande budskap 

i en text (Attwood, 2008). Elever med Aspergers syndrom har ofta svårigheter när det gäller den 

receptiva språkförmågan. Till den receptiva språkförmågan hör att förstå instruktioner och betydelsen 

av olika talesätt (Koning & Magill-Evans 2001). Något annat som är generellt för elever med 

Aspergers syndrom är att de kan använda sig av komplicerade meningar, på ett avancerat sätt som kan 

förknippas med hur vuxna uttrycker sig. Men även om eleven själv använder ett komplicerat språk, 
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innebär det inte att han eller hon med automatik själv förstår instruktioner de får. I skolan kan det 

medföra att eleven reagerar med förvirring när han eller hon ombeds utföra en handling som andra 

elever i deras ålder skulle ha förstått (Attwood, 2008).   

 

Loukusa m.fl. (Jul 2007) har i sin studie om den pragmatiska språkförståelsen hos elever med 

Aspergers syndrom undersökt deras förmåga att utnyttja sammanhang. Eleverna fick besvara frågor 

och motivera sina svar. Eleverna i 7-9 års åldern har i jämförelse med typiskt utvecklade elever ofta 

svårare att svara på frågor som kräver att de sätter in dem i ett sammanhang. Eleverna i 10-12 

årsåldern visar sig vara något bättre på att besvara frågor med hjälp av ett sammanhang. Elever i 7-12 

års ålder med Aspergers syndrom kan därför sägas ha svårt att veta hur de ska ta hjälp av ett 

sammanhang för att komma fram till ett svar (a.a.).   

 

3.3. Aspergers syndrom i kombination med diagnoserna ADHD och 
dyslexi 

Elever med Aspergers syndrom har ibland också andra diagnoser såsom ADHD och dyslexi (Gillberg, 

2010). Diagnoserna förklaras här var för sig och vad lärare kan tänka på när de ska undervisa en elev 

med ADHD eller dyslexi.  

 

En del elever med ADHD är impulsiva och överaktiva medan andra är dagdrömmande och 

oföretagsamma (Beckman och Fernell 2007). Personer med ADHD “har svårt att styra och planera sitt 

handlande. Orsaken till detta är enligt en central teori att hjärnans exekutiva funktioner, dvs. de 

hjärnfunktioner som organiserar vårt handlande, inte fungerar optimalt” (Socialstyrelsen, 2004 s.19). 

En utförligare beskrivning av de exekutiva funktionerna beskrivs under 3.6. Flickor med ADHD kan 

ses som omogna, i meningen att de har svårt att hantera känslor och att planera. Dessa förmågor hör 

samman med de funktioner som finns i hjärnans frontallober (Nadeau, Littman ; Guinn (2002). Elever 

med ADHD mår bra av en väl strukturerad miljö, där de kan få regelbundet stöd och feedback. Därför 

kan en till en -undervisning fungera bra för dessa elever (Ek, mf.l. 2007). I skolan kan eleven med 

ADHD ha svårt att sortera intryck, därför bör man ta bort sådant som kan vara störande i klassrummet. 

Elever med ADHD kan ha svårt att ta in långa instruktioner, läraren behöver därför vara kortfattad och 

tydlig i sin kommunikation (Hellström, 2005). Elever med ADHD vet ofta hur de ska bete sig, men de 

har ofta svårt att styra och kontrollera sitt eget beteende (Iglum Rønhovde, 2009).  

 

Dyslexi är en ihållande störning (Høien, 2004) Hos dyslektiker utvecklas det abstrakta 

modelltänkandet sämre enligt Ingvar (2008) än hos elever som inte har dyslexi. Enligt Perfetti, (2003) 

har den fonologiska förmågan stor betydelse för elevers läs- och skrivinlärning. Det har visat sig att 

elever med dyslexi ofta har svårt med just den fonologiska förmågan (a.a.). Det innebär att de har svårt 
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för att känna igen bokstäver och associera dem till ljud (Stadler, 1994). Dyslexi utmärks av bland 

annat ett långsamt trevande läsande (Perfetti, 2003). Eleven gissar, läser för fort/ fel eller utelämnar 

ord (Stadler, 1994). En vanlig strategi hos ovana läsare är att de chansar (Torgesen m.fl. 2001). En 

följd av att ha dyslexi, är att man läser långsammare. Det kan i sin tur påverka självkänslan (Carlsson, 

2009). Vid språkinlärning är det en fördel om eleven får använda flera sinnen (Torgesen m.fl. 2001). 

Ifall en elev ska lyckas övervinna sina läs- och skrivsvårigheter behöver de tid till att befästa sina 

kunskaper (Myrberg & Lange, 2006). Läsningen kan efterhand bli godtagbar, men svårigheterna med 

rättskrivning kvarstår oftast hela livet (Høien, 2004) Den specialundervisning som ges till elever med 

lässvårigheter i grundskolan befäster elevens läsnivå istället för att läsförmågan normaliseras 

(Torgesen, 2005).  

 

3.4. Fakta om Aspergers syndrom 

Personer med Aspergers syndrom har en normal eller hög intellektuell nivå. De kan ha en del 

funktionsbrister, som också förekommer hos dem med så kallad klassisk autism. Det som främst 

skiljer autism och Aspergers syndrom från varandra är kommunikativa svårigheter (Attwood, 2000; 

Gillberg & Peeters, 2001; Nordin & Gillberg, 2005). De kommunikativa svårigheterna som en del 

elever med autism uppvisar, kan innebära att de har svårt för att kommunicera med andra personer. 

Några kan inte tala alls, medan andra kan säga en massa ord, som de inte alltid förstår betydelsen av 

(Lyrén, 1997; Socialstyrelsen, 2010 ). “…ungefär hälften av barnen med autism börjar aldrig prata. 

…En del använder bara enstaka ord medan andra använder ett språk som är korrekt till den yttre 

formen” (Socialstyrelsen, 2010 s.13). Ett av de huvuddrag som kännetecknar Aspergers syndrom är 

ofta en bristande social kompetens och de har ofta ett eller flera specialintressen. Elever med 

Aspergers syndrom har också svårigheter med att förstå hur andra personer uttrycker sina känslor. 

Elever med Aspergers syndrom är unika och deras svårigheter varierar i svårighetsgrad. Det är 

ovanligt att en individ visar samtliga svårigheter, istället visar svårigheterna sig på olika sätt (Nordin 

& Gillberg, 2005). Aspergers syndrom är en form av autism. Ibland används diagnosen högfungerande 

autism synonymt med Aspergers syndrom (Vårdguiden nr 1 2008 och Autismforums hemsida, 2010-

09-22).  

 

Elever med Aspergers syndrom är ofta i behov av regler, rutiner och en tydlig struktur (Norrö och 

Swing Åström, 2004). Rutiner fyller viktiga funktioner som att skapa en förutsägbarhet, vilket i sin tur 

kan verka ångestdämpande på det inre kaos som elever med Aspergers syndrom kan uppleva (Gillberg 

& Peeters, 2001). Det är vanligt att de som har Aspergers syndrom behöver få göra det de gör på sitt 

speciella sätt, om inte blir det ofta jobbigt för dem (Gerland, 1997). 

 
Elever med Aspergers syndrom kan ha svårt att sätta sig in i hur andra tänker. Det kan göra dem 
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sårbara för andra personers agerande (Jalakas, 2010). Det finns sällan en ond avsikt bakom de 

beteenden som en elev med Aspergers syndrom uttrycker. Elever med Aspergers syndrom har ofta ett 

annorlunda beteende när de umgås med elever i sin egen ålder. Deras beteende kan leda till att de inte 

får delta andra elevers lekar. Det är därför viktigt att skolans rastvakter känner till elevens svårighet. 

Elever med Aspergers syndrom kan behöva öva sig på att hantera olika sociala situationer. De kan 

även behöva hjälp med att bevara sina kompisrelationer (Attwood, 2008). Svårigheter med att uppfatta 

sociala signaler, kan kopplas till en bristande “Theory of mind” (a.a.)., begreppet förklaras under punkt 

3.5.  

 

3.5. Inlärningssvårigheter kopplat till bristande Theory of mind 

Elever med Aspergers syndrom kan ha problem med att utveckla förmågan theory of mind/ 

mentaliseringsförmåga. Det kan visa sig i att de gör bokstavliga tolkningar, som gör det svårt att förstå 

ordspråk och metaforer. Det medför att de har svårt att förstå det underliggande budskapet i en text 

(Attwood, 2008). Därför kan brister inom Theory of mind få konsekvenser i svenskämnet. Svårigheter 

med Theory of mind kan enligt Attwood (2008) bidra till att eleven har svårt att förstå hur andra 

människor tänker och känner. Theory of mind kan således vara en av orsakerna till att elever med 

Aspergers syndrom kan ha svårt att uppfatta och förstå sociala signaler (a.a.). Att ha kunskap inom 

Theory of mind är således viktigt vid utvecklandet av social kompetens (Jalakas, 2010). Förmågan till 

Theory of mind kan utvecklas på olika sätt, det kan vara att använda Sociala berättelser och 

Seriesamtal, som presenteras under punkt 3.12. I det här sammanhanget syftar metoderna till att 

förklara sociala sammanhang. Det är viktigt att de sociala berättelserna kompletteras med att 

färdigheterna prövas under kontrollerade former. Färdigheter som får eleven att fungera bättre socialt, 

kan tränas i drama, lek och rollspel. Ytterligare ett sätt att utveckla Theory of mind kan vara att läsa 

skönlitteratur (Attwood, 2008).  

 

3.6. Inlärningssvårigheter kopplat till bristande exekutiva funktioner 

Inlärningsförmågan hos elever med Aspergers syndrom påverkas ofta av att de har 

uppmärksamhetsproblem och problem med de exekutiva funktionerna. De kan vara rejält försenade 

hos elever med Aspergers syndrom. De exekutiva funktionerna innefattar en nedsatt förmåga att kunna 

planera, organisera, att förstå abstrakta begrepp och att kontrollera impulser. Bristande exekutiva 

funktioner kan innebära svårigheter att skifta fokus, som kan medföra svårigheter att avsluta en 

pågående aktivitet. Elever med dessa svårigheter kan ha hjälp av att läraren påminner dem innan det är 

dags att byta aktivitet. Till de exekutiva funktionerna hör arbetsminnet. Problem med arbetsminnet kan 

visa sig i att eleven har svårt att minnas sina tankar och den information de behöver för att i stunden 

kunna lösa ett problem (Attwood, 2008).   
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3.7. Inlärningssvårigheter kopplat till bristande central koherens 

Elever med Asperger syndrom kan ha en bristande central koherens. Det innebär att de kan ha 

svårigheter med att se mönster och förstå sammanhang. De kan ha svårigheter att förstå helheten, då 

de i första hand lägger märke till detaljer. I skolarbetet kan det medföra att eleven har svårt att ta ut det 

som är relevant i en text eller att skriva en sammanfattning (Attwood, 2008). Central koherens kan 

också innebära att det är svårt att koppla samman känslor med händelser (Jalakas, 2010). Det kan även 

vara svårt att förstå regler som gäller i sociala sammanhang. Elevens eventuella specialintresse kan 

fylla funktionen av att skapa ett sammanhang (Attwood, 2008).   
 

3.8. Inlärningssvårigheter kopplat till perception 

En störd perception påverkar elevens kognitiva färdigheter. Det gör att inlärning, minne och tänkande 

blir bristfälliga (Beckman, Kärnevik Måbrink & Schaumann, 1998). Perception kan delas in i auditiv, 

visuell, taktil, lukt och smak. Elever med Aspergers syndrom kan vara känsliga inom ett eller flera av 

dessa områden (Winter, 2008). Perception handlar om hur man uppfattar sin omvärld. Vid Aspergers 

syndrom kan det leda till att hjärnan har svårt att hantera olika sinnesintryck. De perceptuella 

störningarna kan göra det svårt för individen att tolka och samordna sinnesintryck och att utesluta 

oväsentlig stimuli. Det kan också innebära svårigheter med att förstå talat språk. Det kan också 

påverka elevens kroppsuppfattning. Det kan göra att de har svårigheter att känna törst eller att de är för 

hårdhänta. Perceptuella störningarna kan leda till att individen blir osäker, aggressiv eller orolig 

(Andersson, 2000).  
 

3.9. Kommunikation, talat språk och kroppsspråk 

Talet hos barn med Aspergers syndrom kan utvecklas senare än hos andra barn. När talet väl kommer 

utvecklas det oftast fort. Barn med autism har svårigheter att förstå syftet med att kommunicera. De 

använder inte “… språket på ett normalt sätt, som att inleda och hålla igång en dialog. Många har 

också så kallat ekotal, vilket innebär att de stereotypt upprepar ord, fraser eller hela konversationer 

som de har lärt sig utantill” (Socialstyrelsen, 2010 s.13). Elever med Aspergers syndrom har ofta en 

välutvecklad semantik men de saknar pragmatisk talang (Ehlers & Gillberg, 2004). Elever med 

Aspergers syndrom kan sakna kunskap om vilka samtalsämnen som kan användas under en 

konversation (Segar, 1999). Oftast är elevens språkförståelse sämre än deras verbala förmåga 

(Gerland, 2010). Språket hos elever med Aspergers syndrom kan påminna mer om vuxnas språk än 

andra elevers. Eleven kan “… visa en närmast pedantisk språklig noggrannhet. Däremot är 

språkförståelsen konkret och bokstavlig, vilket gör det svårt för dem att förstå ironi, ordvitsar och 
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metaforer” (a.a. s.14). Det kan leda till att omgivningen uppfattar dem som lata eller trotsiga 

(Attwood, 2008).   
 

Elever med Aspergers syndrom kan vara verbala och tala länge om det som intresserar dem. Sedan 

finns det andra med samma diagnos, som knappt säger något. Röstmelodi och tonfall kan upplevas 

som monotont hos elever med Asperger syndrom (Attwood, 2008). De flesta med Aspergers syndrom 

har svårt att samtala om känslor. Det uppstår lätt missförstånd mellan elever med Aspergers syndrom 

och andra personer, då elever med Aspergers syndrom ofta har svårt att tolka andra personers ord och 

beteenden. Men detsamma gäller för de som inte har diagnosen, då de lätt missuppfattar hur eleven 

med Aspergers syndrom tänker och känner (Jalakas, 2010). Elever med Asperger syndrom kan ha 

svårt med ögonkontakt. Att undvika ögonkontakt, kan bidra till att bibehålla koncentrationen. Elever 

med Aspergers syndrom brukar bilda nya ord och fraser, vilket kan uttrycka sig i en annorlunda humor 

(Attwood, 2008). 

 

3.10. Läs- och skrivinlärning samt läsförståelse gällande elever med 
Aspergers syndrom 

Lundberg och Herrlin (2005) delar in läsförmågan i olika dimensioner, till dessa hör: Fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Hur utvecklingen ser ut, 

skiftar mellan olika individer. Det innebär att dimensionerna utvecklas i olika takt eller parallellt. Det 

händer att elever hoppar över ett steg i läsutvecklingsförloppet, vilket kan leda till att de kan behöva gå 

tillbaka och repetera det steget. Om en elev ligger lågt i en dimension och samtidigt högt i en annan, 

har eleven en ojämn profil i sin utveckling, vilket ska ses som en varningssignal (a.a.). Enligt 

Henriksson (2000) måste elever som lär sig läsa klara av att skapa inre bilder av det som de får läst för 

sig. Läsningen är en process, där eleven behöver vara aktiv för att en utveckling av läsandets olika 

sidor ska vara möjlig. Även efter att den så kallade läskoden har knäcks, dröjer det en tid tills 

ordigenkänningen fungerar automatiskt (Lundberg & Herrlin, 2005). Läsning är en komplicerad 

process som tar mycket av elevens energi i anspråk. Det krävs dessutom att eleven kan tänka abstrakt 

och har utvecklat en språklig mognad. Den viktigaste komponenten i läsinlärningsprocessen är 

läsförståelse (Ejeman & Molloy, 1997). Enligt Allard, Rudqvist och Sundblad (2001) uppstår 

läsförståelsen när avläsningen av en text förenas i en kognitiv bearbetning av textens innehåll. 

Avläsningen av texten och den kognitiva bearbetningen som sker, liknar författarna (a.a.) med två ben. 

Benen behövs om eleven ska kunna utveckla en läsförståelse. Ju fler ord som en elev känner igen i en 

text och desto mer kunskap och erfarenhet de har om bokens innehåll, desto enklare blir deras läsande. 

Om en läsare har för avsikt är att förstå en text, då anpassar läsaren läshastigheten efter textens 

svårighetsgrad. Det innebär att skilda texter kan ta olika lång tid att läsa. När avkodningen av en text 

enbart är mekanisk, utan bearbetning då uppstår det ingen läsförståelse (a.a.). När en elev fastnar i 
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avkodningen av en text, tar det mycket energi (Taube, 1999). Det medför risken att eleven inte 

kommer att orka finna fungerande strategier för en god läsning. Det här kan bidra till att eleven fastnar 

i avkodningen på bekostnad av läsförståelsen. Det kommer då i sin tur att påverka hur eleven ser på 

sig själv, vilket gör att deras självförtroende, kan försämras (a.a.). Lundberg och Herrlin (2005) menar 

att elevens eget intresse är viktig för utvecklandet av läsförmåga. När elever bekantar sig med språket, 

genom lek, böcker, rim och ramsor blir deras inlärning lustfylld. Elevernas inlärning underlättas när de 

får utforska språket med sina sinnen. Elevernas läsupplevelser måste därför fördjupas genom bild, 

musik och drama (Henriksson, 2000). Den fonologiska medvetenhet utvecklas enligt Malmer (2002) 

när elever arbetar med rim, ramsor, läsning och genom samtal. Läsförståelsen förbättras hos elever 

som får sagor återberättade för sig (Arnqvist, 1993). Högläsning kan påverka lusten hos elever att vilja 

lära sig läsa (Eriksen Hagtvet, 2004) . Lärarens erfarenhet är avgörande för elevens läsinlärning 

(Damber, 2010). 

 

Elever lär sig läsa på olika sätt, det finns därför inte en läsmetod som passar alla elever. Därför 

behöver lärare ha en bred syn på hur läsundervisningen kan gå till. Det finns två traditioner inom 

läsningen, dessa är “Whole Language” och “Phonics”. De två traditionerna behöver inte stå i 

motsättning till varandra, utan istället kan de komplettera varandra, menar Frost (2002). I Whole-

language-traditionen ses läsningsprocessen som kommunikativ. Läsningen ses som ett naturligt inslag 

i elevens språkliga utveckling. När eleven läser texter med ett meningsfullt innehåll, utvecklas de. I 

Phonics-traditionen utgår man ifrån att alfabetet är konstruerat av oss människor. Det innebär att 

eleven, först behöver lära sig detaljer i form av de symboler som alfabetet är uppbyggt av. När eleven 

lärt sig symbolerna, då är de redo att börja avkoda ord. När eleven klarar av att läsa en text, utan att 

behöva använda all sin kraft till avkodning. Då kan eleven börja tillgodogöra sig textens innehåll 

(a.a.). Resultatet av en interventionsstudie av Torgesen m.fl., (2001) visar att intensiv en till en 

undervisning som sker intensivt under en begränsad period ger positiva resultat på ordigenkänning, 

ordavkodning och förståelse, men inte på elevernas läsflyt och stavning. De två metoderna som 

användes i studien utgick ifrån ”phonics” och ”whole Language” metoden. Båda metoderna gav 

signifikanta förbättringar (a.a.). Ovanstående undervisningsform är ganska kostnadskrävande. Men 

effekten av insatsen ger ett gott resultat, så på längre sikt kan den vara kostnadseffektiv (Vellutino 

m.fl., 2004).  

 

I dagens skola bygger de flesta av skolans ämnen på att eleven förstår olika texter. Om en elev ska 

lyckas med sitt lärande i skolan och klara sig bra i samhället som vuxen, är de således beroende av att 

de har en god läsförståelse (Reichenberg, 2008). Barn upptäcker skriften när de läser av sin omgivning 

(Arnqvist, 1993). Om eleven får lekskriva minskar kraven på prestation (Eriksen Hagtvet, 2004). 

Enligt Björk och Liberg (1996) har elever som skriver en egen text, nytta av att ha fått ta del av olika 

böcker genom högläsning. Elever med Aspergers syndrom kan ha en väl utvecklad grammatik och ett 
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bra ordförråd (Paul & Sutherland, 2003). Enligt (Frith, 2004) har elever med Aspergers syndrom ofta 

lättare att uttrycka sig skriftligt än verbalt. Hur elever med Aspergers syndom lär sig, skiljer sig åt. En 

del har väldigt lätt för att bli skickliga i läsning och skrivning, medan andra tvärtom kan ha svårt att 

lära sig dessa färdigheter (Attwood, 2007). 

 

I Sverige sjönk antalet starka läsare i tioårsåldern mellan 2001 och 2006, visar PIRLS 2006 

(Skolverket 2007b). I 2006 års PISA undersökning undersöks 15-åringars läsförståelse. Det framkom 

då att Sverige internationellt sätt halkar efter vad det gäller elevers läsförståelse. Dessutom har de 

svagaste elevernas resultat försämrats vad det gäller läsning i jämförelse med den undersökning som 

genomförs år 2000 (Skolverket 2007a). PISA 2009 visar att både låg- och högpresterande elevers 

resultat har försämrats ytterligare mellan 2000 och 2009 i läsförståelse (Skolverket 2010a). Av 

ovanstående resultat kan vi se att det inte bara är elever med Aspergers syndrom som har svårt med 

läsförståelse.  

 

Enligt Perfetti, Landl; Oakhill (2005) och Johansson (2010) har ordförrådet och läsförståelsen en 

gemensam påverkan för utvecklandet av läsandet. Att inte förstå det man läser kan få negativa 

konsekvenser för elevens självbild. Det kan leda till att eleven undviker att läsa, vilket får en negativ 

effekt för dennes lärande. Att dessutom misslyckas vid upprepade tillfällen hämmar elevens inlärning 

(Taube, 2000). Att utveckla läsförståelse hos en elev kan vara en långvarig process. I arbetet med att 

hjälpa eleven att skapa bättre läsförståelse, kan läraren bli tvungen att förändra sitt arbetssätt för den 

elev som har svårt med läsinlärningen och svårigheter med att förstå vad de läser (Reichenberg, 2008). 

Om inte kan det leda till att eleven utvecklar en bristande tilltro till sig själv som läsare. Om läraren 

ska kunna vända denna bild, krävs det att tillfällen skapas där eleven lyckas med sitt läsande (Taube, 

2000).   

 

Åsberg, Dahlgren och Dahlgren Sandberg (2008) undersökte i en studie läsförmågan hos tre grupper 

av elever. De tre grupperna var elever med DAMP, elever med autismspektrumtillstånd och elever 

med så kallad typisk utveckling. Det fanns likheter mellan elever som hade DAMP och de som har 

autismspektrumtillstånd, vad gällde deras läsförmåga. Gemensamt för dem är också att de hade 

svårigheter med läsförståelse och ordavkodning (a.a.). En text kan för vissa elever med Aspergers 

syndrom vara lättare att förstå när de läser den högt (Smith Myles et al. 2002). Attwood (2008) 

refererar i sin text till Smith Myles studie. Resultat av Smith Myles studie beror enligt Attwood på att 

det är vanligt att elever med Aspergers syndrom presterar antingen sämre eller bättre än sina 

jämnåriga. Den sämre läsförmågan som en del elever med Asperger syndrom har, kan förklaras med  

att de har “… perceptuella problem och språkproblem som påverkar läsförmågan. … Perceptuella 

problem, kognitiva problem och problem med språklig bearbetning är problem som också är typiska 

för barn som har dyslexi” (Attwood, 2008 s.378). 
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3.11. Förmågan till fantasi och fantasins betydelse 

Att ha fantasi innebär enligt Lord (1998) att man kan föra över sina tankar till olika sammanhang. Det 

kräver en förmåga att kunna hantera olika mentala modeller bestående av människor eller saker. Den 

som fantiserar behöver även vara medveten om att den är delaktig i sina fantasier. Barn med autism 

har svårigheter med att känna sig delaktiga i sina fantasier. Därför kommer de med autism ha  “… 

svårt att reflektera över sina egna handlingar och styra dem i nya riktningar” (Lord, 1998 s.151). 

Förmågan till fantasi är enligt Vygotskij (1930/2006) en avgörande faktor för att en person ska lyckas i 

morgondagens samhälle. Vygotskij påpekar därför betydelsen av att vi i skolan arbetar med de 

skapande ämnena, då de främjar elevernas fantasi (a.a.).   
 

3.12. Pedagogiska metoder 

Drama, lek och rollspel: Drama berikar inlärningsprocessen och kan anpassas efter elevens 

inlärningsstil (Lord, 1998) och för att utveckla elevens fantasi (Lord, 1998). Rollspel kan användas 

som ett sätt att träna elever i olika sociala situationer inklusive att hantera konflikter (Lundberg, 2000; 

Nilsson & Waldemarson, 1998). I rollspel kan även förmågan att generalisera tränas upp (Howlin, 

Baron-Coen & Hadwin, 2001). Elevens sociala färdigheter kan tränas upp i olika lekar. I leken får 

eleven öva sig i att följa regler och visa hänsyn. Lekar kan även hjälpa eleven att förstå och bearbeta 

konflikter (Kadesjö, 2001).  

 

TEACCH- programmet: Det bygger på att en strukturerad omgivning antas gagna elevens förståelse 

och lärande. Men strukturen är inget mål i sig utan ska ses som ett medel för att kunna uppnå andra 

mål (Mesibov, Shea & Schopler, 2007). En tydlig struktur hjälper eleven att förstå vad som händer, 

vilket ger trygghet. I praktiken innebär det att samtliga aktiviteter struktureras i detalj. Informationen 

kan då föras fram via bilder, text eller via konkreta föremål (Danielsson & Liljeroth, 1996). Den 

visuell förmågan är ofta utvecklad hos elever med autism. Därför används visuella hjälpmedel inom 

TEACCH. I arbetet utgår man från elevens resurser, vilket bidrar till ett positivt inlärningsklimat. I 

TEACCH skapas en miljö, som ska ge utrymme för elevens särdrag (Cohen, 2000).   

 

Seriesamtal och Sociala berättelser: Eftersom elever med Aspergers syndrom kan ha svårt för att tolka 

verbala budskap, kan seriesamtal och sociala berättelser vara ett stöd, då eleven erbjuds förklaringar på 

olika missförstånd och beteenden genom visualiseringar (Andersson, 2000). Syftet med seriesamtal 

eller sociala berättelser kan vara att de ska fungera som ett redskap för att hjälpa en elev att förstå 

kommunikation, lära ut strategier som eleven kan använda i olika situationer. De kan också hjälpa 

eleven att förstå olika sammanhang (Andersson, 2000; Winter, 2008). I en social berättelse lyfts ett för 
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eleven aktuellt problemområde upp, sedan beskrivs olika aspekter av problemet och hur det kan 

hanteras (Andersson, 2000). Allt detta skrivs som en personlig berättelse i jagform (Andersson, 2000; 

Winter, 2008). Andersson (2000) menar att ord som är negativa så som aldrig eller inte bör undvikas. 

Berättelsen ska sedan kunna läsas för eller av eleven vid olika tillfällen. Då de till exempel ska 

förberedas inför en aktivitet. Andersson för fram att seriesamtal ska skrivas i anslutning till en aktuell 

händelse. Läraren ritar en serie tillsammans med eleven, innehållande enkla streckgubbar, som 

förklarar orsakerna till händelsen och förslag på hur situationen kan lösas. Serien kan kompletteras 

med pratbubblor vilka innehåller text eller symboler (a.a.).     
 

KAT-kittet och KAT-modellen: Kat-kittet är ett hjälpmedel vid kommunikation. Det kan användas vid 

samtal om tankar och känslor. Materialet kan användas i syfte att öva in nya sätt för eleven att känna 

och tänka. Utifrån elevens individuella behov och svårigheter kan materialet användas med flexibilitet 

(cortexutbildning.hemsida, 2010-12-15a). KAT står för Kognitiv Affektiv Träning. Träning syftar på 

hemuppgifter vilka ska öva eleven på att tillämpa färdigheterna i dess vardag (cortexutbildning, 2010-

12-15b).Till materialet finns en utarbetad struktur för de stadier som ett samtal kan innehålla, detta 

samtalsstöd kallas KAT-modellen (cortexutbildning.hemsida, 2010-12-15c). KAT-kittet används dels 

av psykologer i kognitiv beteendeterapi med de barn som har autism, Aspergers syndrom och ADHD. 

I Norden används KAT-kittet också inom bland annat grundskolan (Cat-kit.hemsida, 2010-12-15).  

 

Teckenekonomi/ belöningssystem: Belöningssystem kan fungera som ett redskap för att förändra en 

elevs beteende (Wadström, 1995). Belöningssystem är framförallt effektiva för elever med Aspergers 

syndrom (Winter, 2008). Gerland (2010) menar istället att belöningssystem är av begränsat värde för 

elever med Aspergers syndrom, då dessa har svårt att generalisera en färdighet till andra situationer 

(a.a.). Om man arbetar med belöningar för att stärka ett beteende, då måste man också förklara 

sambandet för eleven så denne kan förstå orsaken till att han eller hon ska bete sig på ett specifikt sätt 

(Hejlskov Elvén, 2009). 

 

3.13. Aggressivitet och utbrott 

Lärare bör utgå från att en elev som kan uppföra sig, kommer att göra det. Men klarar de inte det så 

beror det troligtvis på att kraven är för höga, vilket gör att vi bör se över om vi kan förändra kraven 

(Hejlskov Elvén, 2009). Det finns olika orsaker och motiv till varför en elev beter sig på ett speciellt 

sätt. Som lärare måste man därför analysera vad ett beteende kan bero på. När vi sedan tror oss veta 

orsaken till ett beteende, då först kan vi se vad vi kan göra för att hjälpa eleven att förändra sitt 

beteende (Wadström, 1995). Enligt Gerland (2000) kan ett aggressivt beteende ibland kopplas till 

perceptionsstörningar. Då eleven kan vara känslig för olika sinnesintryck, så som beröring eller 

hörselintryck (a.a.). Föräldrarna anses vara de som har störst kunskaper om sitt barn. Därför är det 
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viktigt att skolpersonalen tar hjälp av föräldrarna om eleven är aggressiv (Cox och Schopler, 1993; 

Råberg, 2008). Det är viktigt att hjälpa eleven att känna sig trygg, för att det ska bli möjligt behöver 

läraren skapa en miljö, som är så förutsägbar som möjligt (Råberg, 2008). Att arbeta förebyggande är 

viktigt. Det kan innebära att läraren hjälper eleverna att organisera sina studier. Det i kombination med 

tydlighet och förklaringar, kan förebygga att onödiga missförstånd uppstår (Thimon, 2000). Som 

lärare kan man lära elever med Aspergers syndrom ilskekontroll, i form av andningstekniker och lära 

dem känna igen tecken på att de själva eller andra är arga (Winter, 2008). 

 

En tydlig struktur kan hjälpa elever att förstå sin omvärld (Andersson, 2000). Det är viktigt att all 

skolpersonal som möter eleven, har kunskaper om vilka svårigheter eleven har. Det gör att de vuxna 

kan stödja eleven i olika situationer (Greene, 2003). Det är utifrån elevens erfarenheter som denne 

skapar sig en självbild. Som lärare måste vi därför försöka bryta de negativa beteendena så fort som 

möjligt (Jørgensen och Schreiner, 2001). I en laddad situation där en lärare och en elev är i konflikt 

med varandra, kan det ibland räcka med att en annan lärare tar över eleven. Det gör att 

konfliktupptrappningen kan avstanna (Hejlskov Elvén, 2009).  

4. METOD 
När man vill skapa en förståelse och undersöka innebörden av något, kan en kvalitativ metod vara 

passande. Speciellt om detta inte är känt sen tidigare (Langemar, 2008). En kvalitativ metod är mer 

djuplodande än till exempel en kvantitativ enkät.  

 

4.1. Deltagare 

De åtta deltagarna i studien var lärare som undervisade i svenska på låg-, mellan-, högstadiet eller 

gymnasiet. Samtliga lärare undervisade i så kallade små undervisningsgrupper. Fördelen med det 

urvalet var att de var informativa för studiens syfte i och med att varje lärare undervisade ett antal 

elever med Aspergers syndrom. Det förekom att en del av eleverna hade ytterligare en diagnos 

exempelvis ADHD eller dyslexi. Lärarna var mellan 28 och 62 år, alla var examinerade lärare. En 

hade dock inte svenska i sin utbildning. Två av respondenterna var även utbildade speciallärare. Den 

med kortast arbetserfarenhet hade arbetat ett år och tre månader som lärare och hade de senaste tre 

månaderna undervisat elever med Aspergers syndrom. Personen i fråga hade också jobbat som 

elevassistent för elever med autism och Aspergers syndrom. Resterande respondenter hade arbetat som 

lärare mellan tre och 40 år. Av respondenterna var sex stycken kvinnor och två var män.  

 

Respondenterna valdes ut genom kontakter, genom sökningar på internet eller tips från rektorer. Några 

av lärarna som undervisade i små undervisningsgrupper avböjde att delta i studien. En del av de 
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grupper vars lärare till sist deltog i studien, har varit av den typen att det har funnits både låg- och 

mellanstadieelever i samma grupp. Det innebär att en och samma lärare kunde undervisa både på låg- 

och mellanstadiet. Av samtliga respondenter arbetade tre lärare på låg- och mellanstadiet, en arbetade 

enbart på mellanstadiet, två på högstadiet och två på gymnasiet.  

 

4.2. Datainsamling 

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med lärarna. Det innebar att jag utgick från en 

intervjuguide. Intervjuguiden (se bilaga: II) bestod av olika teman som togs upp under intervjun. 

Under varje tema hade en del frågor förberetts. Under intervjuer är det enligt Bryman (2002) 

oväsentligt i vilken ordningsföljd temafrågorna blir ställda. Vid semistrukturerade intervjuer har 

intervjuaren även möjlighet att komplettera med nya frågor under intervjun, då dessa kan härröras till 

de svar som respondenterna hade givit (a.a.).  

 

I uppsatsen har ibland respondenternas svar formulerats om från talspråk till skriftspråk. Sådana 

omformuleringar syftar enligt Kvale och Brinkmann (2009) till att göra en rättvis bild av 

respondentens svar. Ett sådant förfarande kan förhoppningsvis också underlätta läsandet (a.a.). 
 

Datainsamlingen genomfördes hösten 2010. De flesta intervjuerna varade i ungefär 40 minuter, den 

kortaste var 16 minuter och den längsta 45 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Vid 

transkriberingen redigerades ibland dessa efter uppsatsens syfte. Det senare innebar att det som ansågs 

ointressant för uppsatsens syfte, inklusive hummanden togs bort. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 

kan utskrifter skifta beroende på forskarens syfte.  
 

4.3. Analys 

En tematisk analys har genomförts, vilket är en lämplig metod vid en deskriptiv kvalitativ studie 

(Langemar, 2008). Analysen gick till så att de utskrivna intervjusvaren bearbetades genom att utifrån 

studiens syfte leta efter likheter och skillnader och sorterades in under lämpliga teman. Därefter 

sammanfattades materialet under respektive tema till löpande text. De teman som då framkom 

tolkades med hjälp av litteraturen. 

 

4.4. Etiska aspekter  

Undersökningen tog hänsyn till och följde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det innebar att de fyra huvudkraven gällande information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande följdes.  
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5. RESULTAT  

5.1. Svårigheter och tillgångar som kan uppvisas i svenskundervisningen 
hos elever med Apergers syndrom  

En lärare påpekar att när det gäller läsning, så är det viktigt att känna till att elever med Aspergers 

syndrom kan läsa olika länge. En del sitter och läser i flera timmar, medan andra bara orkar läsa “fem 

minuter”. Om en elev inte orkar sitta och läsa en längre period resonerar en lärare som så att “det 

kanske är bättre att läsa fem minuter varje dag än att inte läsa alls”. Två lärare menar att eleverna har 

svårt med uttal i läsningen varför det kan, “bli lite tonlöst när dom läser. De läser inte med samma 

inlevelse å samma betoning”, som de elever, som inte har Aspergers syndrom. Läsinlärningen sker på 

samma sätt för de elever som har Aspergers syndrom som för andra elever, menar en lärare. Elever 

med Aspergers syndrom behöver främst ha konkreta uppgifter då “Det som skiljer sig åt, är att dom 

behöver klart avgränsade uppgifter”. Läsförståelse är en vanlig svårighet, som skapar bekymmer för 

eleverna. Det kan vara att om de inte förstår ett ord så förstår de heller inte sammanhanget. Men alla 

lärare höll inte med om att det var en specifik svårighet just för de här eleverna. En sa: “Jag har inte 

märkt av det mer med dom än med andra. En del barn har svårt, då får man försöka att hjälpa dom”. 

En annan uttrycker svårigheterna så här:    

 
 Elever med Aspergers syndrom faller på förmågan att skapa inre mentala bilder, läsa mellan raderna och 

göra inferenser det är jätte svårt för dom. Dom skapar ju visst inre mentala bilder, men inte utifrån normen.  
Inte som det var tänkt att man skulle förstå texten, inte alls. Dom drar helt andra slutsatser. Och att läsa  
mellan raderna gör dom ju också, men med helt andra slutsatser. 

 

En del elever med Aspergers syndrom har svårt med att avläsa konkreta ord. Det beror enligt en lärare 

på att de vänder på bokstäver, så att orden blir fel: “får blir frå” och de vänder på bokstäverna b och d. 

En annan lärare menar att sådana avkodningsproblem snarare beror på en dyslexiproblematik än på 

diagnosen Aspergers syndrom. Några lärare menar att en del elever har svårt att avkoda ord, men att 

det inte är något särskilt för elever med Aspergers syndrom. En lärare menar att svårigheten snarare 

ligger i processen från avkodningen till förståelse. Två lärare menar att elever ofta tycker att 

grammatik är roligt. “De är kreativa med ord. Hittar på egna ord och uttryck. De förstår säkert orden 

på sitt sätt. Men de har ett stort intresse för ord och grammatiska strukturer”. En lärare hävdar att 

eleverna har lätt att stava och att de har lätt för stavningsregler. En lärare berättar att ”de flesta barn 

har jätte svårt för stavelser”. En lärare menar att elever med Aspergers syndrom också “har lätt för att 

lära sig adjektiv och verb”.   

 

En vanlig svårighet hos elever med Aspergers syndrom är att de har svårt för att skriva fritt, det beror 

på en bristande fantasi. “En del har jättemycket fantasi, andra har inte det”. En lärare sa “Det är något 

som är svårt för de allra flesta. Fantasi är något som dom behöver träna på olika sätt. Att gå utanför det 

här fyrkantiga”. En lärare påpekar att “det finns ju elever i vanliga skolan också som har … svårt att 
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skriva fritt”. En annan lärare menar att problem med skrivning oftast uppstår “när man är väldigt 

konkret. Att det då blir väldigt svårt att fylla ut en text”. De flesta lärarna är eniga om att eleverna har 

lättare för att skriva faktatexter än att skriva skönlitterärt. Men en lärare påpekar att det kan vara svårt 

“att se det viktiga i en text och att kunna plocka ner en text”. Därför kan fakta texter vara svåra, just 

för att det är svårt att veta vad som är viktigt. Det kan också hända att det blir “många utsvävningar 

och att den röda tråden försvinner, men jag har inte deras tänkande”. Det gör att skrivandet kan ta lång 

tid. När det gäller textframställning upplever en lärare att likheterna är ganska många mellan de elever 

som har eller inte har Aspergers syndrom. “Samma problem uppstod där, ofta att göra texterna till sina 

egna och arbeta om en text. Att referera till en text. … Det är något som man behöver arbeta med 

överlag”. En lärare påpekar att språket kan vara torftigt och att eleverna hakar upp sig. När elever 

exempelvis skriver dagbok om helgen. “Det blir några meningar på någon enstaka grej som dom har 

gjort. … jag var och tittade på något spel. Jag var hemma hos någon kompis och spelade spel”.  

 

Elever med Aspergers syndrom kan enligt en lärare tolka det som de hör eller läser bokstavligt. En 

annan lärare säger: “Ofta tycker jag nog att dom har tolkat det, som det ska tolkas”., “Visst händer det 

att dom har tolkat det bokstavligt. Fast inte så ofta som man säger att Asperger gör”.  . Ett exempel på 

en konkret tolkning som en lärare ger är: I ett arbetshäfte till en bok står det, skriv namnet på muren. 

Eleven skriver då rakt på bilden av muren. En lärare berättar om ett matteprov för några elever med 

Aspergers syndrom. På ett tal står det, “räkna i huvudet”. När eleven sen lämnar in provet, pekar 

läraren på provet och säger: “-Det där har du inte gjort …, Jo, jag har visst gjort det sa han för det står 

räkna i huvudet. Jag har räknat i huvet”.  Elever som tolkar något bokstavligt kan ha svårt att begripa 

talspråk, därför måste talspråken förklaras. Det konkreta tänkandet kan medföra att instruktioner 

ibland kan vara svåra att tolka. 

 

Elever minns oftast det som läraren lär ut, menar en lärare. En annan lärare menar att många “elever 

har ett svagt arbetsminne, särskilt de som har ADHD och Asperger”. Det gör att de inte minns den text 

som de repeterar. Angående koncentrationsförmågan hos elever med Aspergers syndrom så menar en 

lärare att: “Den är ju väldigt bra, har dom väl liksom intresserat sig för och kommit igång med det de 

gör. … så är dom väldigt duktiga, på att jobba”. En lärare påpekar att det kan vara svårt att motivera 

eleverna att komma igång med en uppgift. Men att avsluta är också något som de kan ha svårt för. 

“Jag kan helt enkelt inte förmå elever att göra vissa saker, med ett sånt motstånd, som man inte ser hos 

andra elever. Det är som att hugga i sten”. “Jag tycker Aspergerelever har en långsamhet. Både 

igångsättning och under själva arbetet och vid avslutandet”. Det här beror enligt läraren främst på de 

exekutiva svårigheter som eleverna har.  

“Det tar ju mycket längre tid för våra elever, på grund av både exekutiva svårigheter och deras 

dagsform de behöver tid att bearbeta, tänka och samtala. De fastnar oftast i sina tankar”. I 

undervisningen måste läraren därför “vara flexibel och hitta andra uppgifter hela tiden, för att få dem 
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att göra något”. En elev har uttryckt sig så här till läraren: “-Jag vill inte avsluta en text. Det är en sorg. 

Jag vill inte, jag vill att det ska pågå, pågå och pågå”. En annan lärare har en motsatt upplevelse vad 

det gäller de här elevernas förmåga att avsluta en text.  “Nä, det tycker jag inte. … Det kan snarare 

vara så att de är snabbare än vi vuxna hade velat”. Därför är “inte just själva avslutningen i sig … 

knepig”. 

 

Elever med Aspergers syndrom kan ha svårt med att generalisera en kunskap eller en färdighet, som de 

har lärt sig inom ett område, för att sedan använda dem i ett annat sammanhang. Men en lärare tror att 

när det gäller redovisningar och en elev får respons på sitt genomförande, då kan de lära sig att 

överföra sina kunskaper till ett annat redovisningstillfälle. Läraren gav ett exempel på en situation där 

det kan vara svårt att generalisera. “Hur man beter sig mot en matsalspersonal behöver ju inte vara 

samma sak som hur man beter sig om man ska köpa någonting i kiosken på en bio”. I sådana 

situationer kan det vara svårt för en elev att överföra det de har lärt sig. Att ha diskussioner kan vara 

svårt i vissa grupper. Det kan även vara jobbigt för en del elever att behöva arbeta med andra. En del 

elever talar mycket och har svårt att begränsa sig, medan andra är mer tystlåtna. En del gör snabba val, 

men för andra tar det lång tid att fatta ett beslut. En lärare nämner att “Det kan vara svårt med väldigt 

många val”. Därför avgränsar läraren en uppgift, genom att ställa en fråga i taget. En lärare nämner att 

elever med Aspergers syndrom har svårt för att uppmärksamma detaljer. Därför ska man vara så 

konkret som möjlig. Inför ett studiebesök kan det innebära att eleverna i förväg får en mall som i detalj 

beskriver vad de ska se på under besöket. Mallen gör att de blir uppmärksamma på vad de ska se. När 

de är tillbaks i skolan, så får de skriva om besöket. Mallen fungerar då som ett stöd för deras minne.  

 

5.2. Vad lärare kan behöva tänka på när de undervisar elever med 
Aspergers syndrom i ämnet svenska 

Lärarna behöver kunskap “om hur elever med Asperger fungerar och om hur man kan hjälpa dem på 

bästa möjliga sätt”. Som lärare lär man sig hela tiden “nya saker under resan”. Det kommer nya elever 

och alla elever är olika. “Så det finns inget recept att, så här jobbar man. Det finns ju vissa mallar, som 

man kan använda sig av. Men sen måste man anpassa det till just den elevgruppen, eller den eleven”. 

Eftersom elever är olika så menar en lärare att:  

“Det är svårt att säga, okej så här eller det här är det bästa. Okej man kan ge tips och säga att det här 

kan man tänka på. Men det gäller absolut inte alla, så man måste alltid tänka individuellt med var och 

en av dom”. Det påpekas att man inte ska stressa eleverna, utan att man ger dem tid. Som lärare kan 

man då behöva ha tålamod. Det är viktigt att man som lärare “inte går för fort fram, utan kollar av vad 

eleven faktiskt kan. Sen utgår man ifrån det. Man får ju tänka på att dom har det här Asperger och att 

dom behöver jobba på ett annat sätt än vanliga elever”. Det innebär att de kanske behöver både 

muntligt och skriftligt stöd. Man behöver ta reda på om de verkligen förstår. De behöver tydliga 
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skriftliga instruktioner om vad de ska arbeta med. En lärare menar att de här eleverna gärna arbetar 

själva. Men läraren brukar börja lektionen med en samling, så eleverna får diskutera med varandra. De 

här eleverna behöver arbetsro. De “mår bäst om de får arbeta med sitt eget individuellt utan 

störningsmoment runt omkring”. De här eleverna behöver “Goda rutiner”, därför blir förberedelse 

viktigt. “När eleverna kommer in, så vill jag att det ska vara, … ett snyggt bord. Ett tomt bord. De ska 

vara välkomna. Så en stol ska gärna stå så att den är beredd för dem”. Det ska vara undanplockat i 

klassrummet. Läraren behöver kunna se eleven och vara lyhörd. “Både in för barnen och inför de 

vuxna”.  

 

Elever med Aspergers syndrom behöver veta vad de ska göra på lektionen, därför kan de behöva en 

detaljerad mall som de kan utgå ifrån. Sedan är eleverna i en klass på “olika nivåer” därför kan det 

behövas “fem” stycken olika mallar. En lärare berättar att eleverna ofta får en mall, när de ska arbeta. 

De behöver “En mall med vad dom skulle titta efter”. Om de arbetar med ett tema om djur exempelvis. 

Då får de välja ett djur att skriva om. Sedan får de en mall att utgå från. I mallen kan det stå: “Ta reda 

på fakta, läs om djuret, skriv lite om det utifrån dom punkterna, välj en bild och redovisa för dom 

andra”. Läraren frågar sig “hur kan man lägga upp den här uppgiften på ett bra sätt, så att alla ska 

förstå”.  När man presenterar uppgiften behöver det ske tydligt. Eftersom elever med Aspergers 

syndrom tolkar saker och ting konkret, får det läraren säger till eleverna inte vara något underförstått. 

Eleverna kan till exempel ha svårt med att uppfatta ironi. Om en lärare är ironisk behöver de förklara 

det. “Nu var jag ironisk och det betyder det här, det här och det här. Då kan dom förstå det och … å 

skratta till”. Lärarna behöver således vara medveten om vad de säger, för att minska risken för 

missförstånd. Därför behöver läraren vara väldigt tydlig och konkret. Ibland kan man till och med 

behöva vara övertydlig. “Men är det tydligt uppspaltat, att gör det här och gör det och sen gör du det, 

det och det. Då går det bra”. Att ha för många muntliga instruktioner är heller inte bra, då det kan vara 

svårt att hålla det som sägs i minnet. Om man ska gå igenom någonting med eleverna, blir det lättare 

för dem att följa med, om man dessutom skriver stödpunkter på tavlan. Det är viktigt att det framgår 

hur uppgiften ska genomföras. En lärare berättar att eleverna har en samling i början och i slutet av 

varje svensklektion. “För att knyta ihop och veta att nu har jag jobbat med det här idag och repetera 

igen till nästa gång ska ni göra det här, det här och det här”. Elever med Aspergers syndrom har ett 

stort behov av struktur. “Det som är nummer ett tycker jag, det är att ha en klar struktur. Att man har 

ramar för vad man jobbar med. Det gäller ju så klart alla ämnen”. Eleverna behöver känna till vilka 

moment de ska gå igenom. En av lärarna går igenom detta på tavlan och eleverna får även egna 

papper, där läraren har skrivit upp vad de ska arbeta med. Ibland arbetar läraren med bilder för vissa 

elever behöver det. Eleverna plockar bort bilderna allteftersom, de är klara med ett arbetsmoment. 

Eleverna har behov av tydliga korta instruktioner när de ska lösa en uppgift. Därför får eleverna 

lathundar att använda sig av. I en lathund kan det stå: “Läs igenom uppgiften, fundera över uppgiften, 

har du inte förstått, så läs om uppgiften igen”. Läraren påpekar att lathunden “behöver finnas skriftlig 
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och att man plockar ner den och gör den väldigt konkret och tydlig”. Lathunden hjälper då eleven att 

veta varför de ska göra en uppgift.  “Jag har sällan stött på så noga elever, som vill veta varför dom gör 

någonting”. Läraren inleder varje lektion “med att alltid peka på schemat. Hej, titta här befinner vi oss 

på schemat nu. … Att alltid fokusera, var är vi nu? Vad ska hända?” Om det är en skrivlektion, då 

funkar det nästan alltid bäst att skriva på dator.  

 

Lärare varierar sin undervisning utifrån det som står i kursplanen. En lärare tränar eleverna på att 

redovisa muntligt. Det sker inför och under olika redovisningstillfällen. De får också öva sig i att 

samtala. Bägge dessa saker tränas i drama som de har regelbundet på svensklektionerna. Läraren talar 

om för eleverna vad de ska tänka på, när de redovisar. Att man försöker se på publiken ibland, att man 

inte bara läser innantill och att man känner till de ord som man använder. En lärare varierar själva 

redovisningarna, ibland sker det på Power Point. Anledningen till att redovisningarna kan skilja sig åt 

är att läraren vill ge dem lite olika redskap. Eleverna anses vara rätt så duktiga på att ta till sig tips. En 

annan lärare nämner att elever, tar olika lång tid på sig när de ska svara på någonting skriftligt. “En del 

kan sitta i fem lektioner och jobba med ett svar”. En lärare nämner att en av dennes elever har svårt 

med läshastigheten och att skriva, samtidigt var eleven väldigt noggrann. Då får eleven ibland använda 

ett tidtagarur. “Så att han får en viss tid på sig”. En lärare menar att även om det bara är fem elever, så 

är det svårt att få dem att arbeta i “en jämn takt och att de följs åt. Därför blir det så att man får släppa 

dem lite fria och sen får man stötta var och en för sig för att det är väldigt olika takt och arbetstempo”.  

Läraren berättar vidare att “Vi är ju väldigt nischade på skolan att vi ska vara väldigt individuellt 

anpassade i all undervisning”. Det medför att eleverna arbetar på olika ställen i sina böcker. Annars 

tycker läraren att svenska och So är ämnen där man kan hålla dem samlade. En lärare nämner att vid 

exempelvis tystläsning så använder eleverna hörselkåpor som ett hjälpmedel för att stänga ute ljud och 

intryck.  

 

5.3. Hur kan man utveckla läsförmåga och läsförståelse hos elever med 
Aspergers syndrom?  

Hur man arbetar med läsning kan se lite olika ut. Det kan innebära att eleverna gör 

läsförståelseövningar eller att läraren lästränar med var och en individuellt. Eleverna kan ha varsin 

bänkbok som de läser ur. När eleverna läser enskilt så sker det oftast tyst, men när de läser 

tillsammans med eleverna, då läser de högt. Eleverna använder olika datorprogram som stödjer deras 

läsutveckling. För en del elever kan det vara bra om det finns tillgång till talsyntes. Eleverna har fått 

skriva lite fritt och sen har de fått läsa upp det som de skrev. En lärare säger: “Jag pratar om att det 

finns olika lässtrategier och lär ut dom i viss mån”. Det kan vara “Skumläsning, närläsning, 

översiktsläsning och allt vad de heter”. De samtalar om vad läsning är och vad man har den till. Att 

besöka biblioteket tillsammans och ge läsläxor kan stimulera eleverna till läsning. Exempel: De börjar 
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alltid med att läsa boken i skolan. “Sen får de ta hem den och läsa. Sen har vi ett protokoll, där vi 

fyller i hur det går. Där de själva kan se vilka framsteg de gör”. De elever som behöver får också 

lyssna på ljudböcker. Det framkom även att man kan utgå från elevens specialintressen. “Om de gillar 

hajar … eller … liknande. Då brukar jag hitta en text som jag tycker passar, eller så skriver jag om 

texten så den blir lite lättare för dom”.  

 

Det är vanligt att lärarna använder läsförståelseuppgifter kring texten. En lärare förhör texterna och 

repeterar dem dagligen. Läraren ställer också frågor kring texten. En vanlig uppfattning var att 

läsförståelsen utvecklas i nästan alla ämnen. En lärare berättar att eleverna kan läsa en bok i So, 

skillnaden är den att det står “geografi på den. Men egentligen är det ju svenska, som de tränar i 

huvudsak”. En lärare försöker låta eleverna träna sig på att skriva och läsa varje dag. De läser då 

tidningen och samtalar om dess innehåll. Att läsa högt för eleverna är ett sätt att utveckla deras 

läsförståelse. Lärarna läser därför oftast högt för sina elever. “Det blir mycket sagor och läsande och 

det är något som dom uppskattar”. En elevs läsförståelse utvecklas när läraren och eleven samtalar om 

en boks titel och ser på bilderna. På det viset får eleven också en förförståelse av boken och efter att 

man har läst boken kan man diskutera innehållet. Undervisningen måste individualiseras, beroende på 

vilken elev och text det är. “Men helst vill jag att dom läser tyst, beroende på vad det är för stycke och 

sen att de berättar lite grann och sen läser upp. Att man talar om det”. Det är viktigt att böckerna är på 

rätt nivå. Vad som är rätt nivå baserar sig på lärarens erfarenheter. Sen ska texterna stegvis bli svårare 

och svårare. “Om man märker att det är för svårt, då får man backa lite och ta något annat som är lite 

enklare”. Att boken är för svår, märks på att de inte kan arbeta självständigt. Det märks när “eleven 

stannar upp och att det inte händer något”. En del använder gamla nationella prov för att träna 

elevernas läsförståelse. En lärare berättar: “Vi talar mycket om ordspråk och liknelser. … För att 

kunna lära sig läsa mellan raderna och att få förståelse för ord och uttryck. Så det blir något som vi 

hela tiden gör kontinuerligt”.  

 

De får läsa en text och stryka under ord i texten, som de sedan får slå upp i ordlistan, för att sen 

diskutera dem med läraren. En lärare brukar stanna till ibland och se om det var några ord som 

eleverna inte förstod. En lärare brukar stryka under, vad texten egentligen handlar om. “Att göra 

referat på texter, för då får dom sålla ut vad som är det viktigaste”. Eleverna får även sammanfatta när 

de har läst något. På gymnasiets B- kurs handlar det mer om att eleverna ska analysera en text, vilket 

kan vara svårt för eleverna menar läraren. “Då får man göra det tydligt, att man kanske har en text och 

så visar man genom att stryka under. Att vad betyder det här och sen får man prata ganska mycket 

kring det”. Eleven får svara på frågor om texten som finns i boken. Eleven fick även skriva en läslogg. 

Läraren läser “även samma skönlitterära litteratur som eleven. Så att vi kan ha samtal om den. Det ger 

mig möjlighet att prata om det på ett äkta sätt. Jag är också väldigt engagerad i dom här böckerna”. 

Läraren frågar eleven “var ligger du nu någonstans? Vad säger dom där? Vad tror du ska hända sen?” 
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Sedan får eleven skriva om det i läsloggen. Läraren tycker att det är en fördel att läsa samma litteratur 

som eleven.  
 

5.4. Hur kan man utveckla fantasin hos elever med Aspergers syndrom 
och hjälpa dem att skriva fritt? 

I svenskan används Drama, i form av improvisationer och charader. Läraren ser på bilder med 

eleverna och ställer frågor till dem: “Vad tror du hände sen? Vad tror du? Varför det? Såna där saker 

kan man alltid ställa frågor om. Som ska göra att dom tänker till lite”. Eleverna får använda böcker: 

“Dels försöker vi att läsa mycket och i många böcker. När man läser så är det ju mycket fantasi och 

saker som inte händer på riktigt. Att dom får ta del av den världen”. Om eleven har “ett totalt 

skrivmotstånd”, då kan läraren vara sekreterare åt eleven. Läraren använder ett läromedel som 

innehåller styrda frågor till varje kapitel. Eller att man helt enkelt, väntar med texter där det behövs 

fantasi. Eleven kan få “skriva andra texttyper, under en längre tid, för att få upp självförtroendet”.  

 

En lärare nämner att elever kan behöva styras in i skrivandet. “Nu ska du skriva om den här tjejen och 

komma på först hur hon ser ut, skriv upp några punkter. … Sen utvecklar man meningarna utifrån 

det”. Sedan ska de välja en plats, om de “inte kommer på vart dom ska vara. Då kanske man ger två 

alternativ, så får dom välja. Eller vad tycker du bäst om är det landet eller staden och sen väljer man 

utifrån det”. Läraren skriver tillsammans med eleverna och försöker då att utveckla skrivandet. Man 

skriver inte bara “en hund skäller, utan man kanske skriver: En arg hund skäller högt”. På det viset 

“försöker man bygga ut meningarna, så att det blir lite mer målande”.  Läraren försöker få texten att 

bli lite “tokig”. Det kan vara “Att man hittar på till exempel Den rödprickiga hunden, äter en klubba”. 

Lyckas en elev skriva en lång text, kan det uppmuntras. Läraren påpekar att det inte är “mängden det 

handlar om, men till en början kan det få vara det ett tag”. Det gör “att man känner någon form av 

stolthet”. Stafettskrivning är en annan metod, där läraren och eleven sitter då och skriver tillsammans. 

“Jag skriver tre meningar, sen skriver dom tre meningar och sen skriver jag tre meningar. … Eller tre 

ord”. En lärare påpekar att de samtalar om hur man kan påbörja en berättelse. Sedan skriver de 

gemensamma berättelser på tavlan. Ett annat sätt att hjälpa eleverna att skriva fritt är att man försöker 

hjälpa eleven att lägga in adjektiv i texten. Att man då ställer frågor så som: “Men hur såg monstret ut? 

Var det svart, var det argt eller var det gigantiskt?” Man kan låta var och en säga en mening och skriva 

en text av meningarna på tavlan. Sen ser man på den i efterhand och samtalar om vad man kunna lägga 

till. Stödlappar används av en lärare: “När vi arbetar med sagor, får man dra en tre, fyra, fem lappar. 

Där det står fraser eller ord, som måste finnas med” i sagan. På det viset kan de “komma igång och få 

ut sin fantasi”.  

 

Kreativt skrivande är en form av processkrivning för att utveckla det fria skrivandet. Läraren har då ett 
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"gosedjur" som inspirerar eleverna till att skriva. Varje vecka hittar djuret på olika saker, som eleverna 

får skriva en liten uppgift om. De får skriva ett antal rader och göra en bild, sedan fortsätter den 

processen, varje vecka. Det gäller att få eleverna att hitta en röd tråd i berättelsen, vilket enligt läraren 

kan vara svårt för en del elever. “Jag har inte gått in och petat på stavning, för det här det ska vara ett 

flöde och dom ska tycka att det är kul att komma igång”. Senare “har jag tänkt att gå in i texterna lite 

mer, och se på stavning”. Man måste arbeta med att brodera ut en text. “Så att man får den lite 

fylligare”. Exempel: “Ja, dom var på ett skepp, var det ett gammalt skepp, ett sjörövarskepp”. Eleverna 

fick skriva texten på en dator, vilket underlättar för de som har svårt med motoriken. “Ganska många 

elever har problem med finmotoriken. Och det tar för mycket tid och energi att hålla i pennan”.  

 

Vid fritt skrivande kan det vara bra att utgå från elevernas egna intressen, för ofta har elever med 

Aspergers syndrom ett eller flera specialintressen. En lärare nämner hur denne har utvecklat en av de 

metoder som Ulrika Leimar på 1970-talet presenterade i Läsning på talets grund (LTG). Den metod 

som läraren utvecklat bygger på att eleverna tycker att det är roligt med bilder. Därför har läraren 

sorterat in bilder i olika lådor. I lådorna finns bilder uppdelade efter djur, människor, roliga och 

läskiga bilder. I den här metoden för läraren in olika moment och delar som eleverna får träna på. 

“Först ska man välja låda. Det är svårt för dom flesta. Då har man det valet. Har man väl valt en låda. 

Då har man väl valt den, för den gången. … det gäller att kunna välja utifrån ett begränsat antal”. 

Läraren har därför en sju till tio bilder i lådan som läraren lägger upp till eleven. När eleven har valt 

sin bild då ska eleven skriva något om bilden. Först skriver de en kladd och sen renskriver de den. 

“För en del blir det bara en mening och för andra blir det långa, långa sagor”. Från början berättade 

eleverna sagan och läraren skrev ner det de sa. Men nu skriver de på datorn. En del kan nästan inte 

hitta på någonting, de kan då behöva tips på vad de ska skriva om. När de är färdiga med texten och de 

har fått den rättad, då klistrar de fast bilden. “Det ska vara ordning och reda”. Sedan läser de upp 

texten för sina kamrater och sätter upp sin bild. På det viset blir de sedda och bekräftade. 

 

En lärare anser att det är “få Aspergerelever som bara per automatik kan börja skriva”. Om det inte går 

att få eleven att skriva, då får man enligt en av lärarna försöka “introducera skrivandet på något annat 

sätt”. Det “kanske räcker med att man ska skriva ett väldigt kort slut på en berättelse. Kanske på bara 

fyra rader”. En lärare nämner att en elev behöver stödfrågor för att komma igång med skrivandet. 

Läraren använder sig exempelvis av en lärarhandledning som finns till ett kapitel i en arbetsbok, som 

eleven använder. Läraren ställer då nedanstående frågor till eleven: 

 
Då står det, kapitel två ska handla om en olycka i huset. Vilken typ av olycka kan man tänka sig?  
Översvämning eller något sånt där. Vilka i huset ska vara inblandade? Ja, det finns fyra lägenheter. Vilka  
är hemma? Vilken tidpunkt på dan är det? 
 
  

Läraren  behöver sedan sitta bredvid eleven, för att hjälpa eleverna att välja. En lärare ger ett exempel 
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på hur kämpigt det kan vara för en elev med Aspergers syndrom att skriva, då denne fastnar i detaljer 

och hur läraren kan hjälp eleven. Han skriver “mödosamt, en mening i taget och ändrar och nej, nej 

föresten det ska inte vara Märta. Det ska vara Anita och oj, oj, oj i detalj”. Sedan “försöker jag hjälpa 

honom, att inte fastna på detaljer”. Han behöver då “massa uppmuntran, massa, massa”.  

 

5.5. Hur kan man hjälpa elever med Aspergers syndrom att lägga märke 
till detaljer och att plocka ut det viktigaste ur en text? 

Elever med Aspergers syndrom kan ha svårt att beskriva hur en person såg ut. En lärare nämner att de 

övar på det genom att de får beskriva en person. Det går till så att en “kollega kom in i klassrummet en 

kort stund. Dom har fått gjort eller sagt någonting till barna och sen gått ut”. Sedan ska eleverna 

beskriva den här personen. “Där ser man hur svårt det är. Att oj, oj, oj vad svårt det har varit”. Sedan 

tar dom “in personen igen och se hon såg ut så här. Hon hade det och det. Annars så tror jag inte att 

dom lägger inte märke till det”. Läraren nämner att “det är väl också typiskt Asperger dom kan inte se, 

men hon var där och du gick förbi henne”. Varpå eleven svarar “Var hon, det såg inte jag”. Så att man 

tränar dem i att se saker. Eleverna får skriva referat efter att de läst en bok. De får då en mall i förväg, 

som i punktform tar upp vad ett referat ska innehålla. Läraren och eleverna hjälps åt att ta reda på vad 

som är viktigt i en text. Läraren nämner att denne ser till att eleven lyckas. “Att man börjar med att ta 

ut viktiga saker, där man inte kan ta ut fel saker”. 

 

5.6. Hur motiverar man elever med Aspergers syndrom att arbeta i 
svenskämnet? 

Man arbetar med uppmuntran för att motivera eleverna. Man strävar efter att eleverna ska våga. “Det 

tror jag är huvudsaken, sen är det väl så att arbeta och känna att det man gör alltid är bra. Att man inte 

klankar ner på någon”. Det får heller “aldrig bli ett misslyckande i en grupp, när man skriver 

någonting. Det är väl det viktigaste i den processen, att man börjar tro på sig själv”. Att man stärker 

elevens självförtroende. För att de ska “börja tro på sig själva, för att bygga självförtroende”.  

 
Ett sätt är att använda Portfolio med poängsystem, där eleverna samlar poäng. De får poäng när de har 

genomfört en viss skoluppgift och fått den godkänd. Sen arbetar de vidare med nästa uppgift, som 

också ger poäng. Det hjälper läraren att ha “en bra koll på vart dom ligger i sitt arbete. Samtidigt så 

blir det väldigt tydligt för dom själva. Jag har så här många poäng och behöver så många för att nå 

dit”. När en elev har uppnått åttio poäng lämnar de in portfolion. Läraren bedömer sedan innehållet 

och betygsätter det. Läraren: “Jag tycker det fungerar bra med den här elevgruppen”.  

 

Att man använder sig av en tydlig struktur, som förklarade vad eleverna ska göra. “Det behövs en kort 

skriftlig information, på hur uppgiften ska göras”. En lärare nämner att det vid redovisningar är viktigt 
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att ha varierade presentationer. Det kan vara att man använder ljud, bilder och filmsnuttar på 

genomgångarna. “Jag har färgglada genomgångar på Activeboarden, som ska fånga deras intresse. … 

För det är något som märks att det fångar deras uppmärksamhet”. Ett annat sätt är att man börjar 

lektionen med att skriva en avslutning på berättelsen. Enligt läraren hjälper det elever som har svårt 

med att avsluta en berättelse. “Hur skulle du kunna tänka dig att avsluta det här?” Läraren berättar att 

eleverna kan behöva “olika morötter, belöningssystem, … om du skriver klart det här så kan du gå in 

och se på Youtube sen”. Som lärare är det viktigt med flexibilitet när det gäller ens arbetssätt. Det är 

viktigt att “inte köra fast i en metod överhuvudtaget, att man tar till olika metoder”. Man behöver 

“hitta olika sätt att läsa, det kan vara till exempel att upprepa och det kan vara att leka med ord. Att 

bygga med ord och använda ramsor och ja allt möjligt”. Att vara flexibel kan innebära att läraren 

behöver hitta på en helt annan uppgift. Eller så kan man behöva bryta upp och göra något helt annat. 

“Nu tar vi en kopp te, nu tar vi en promenad. Nu går vi in och ser på något roligt på datorn. Att dom 

skrattar en stund och sen kanske det inte blir något mer den lektionen”.  

 

Det är viktigt att läraren ger eleverna böcker som ligger på deras nivå. Läraren ger exempel på en elev 

som utöver Aspergers syndrom också har dyslexi.  

 
Då handlar det om att hitta rätt böcker. För han har ju svårt för att läsa. För det handlar ju om att hitta sånt  
som på något vis passar hans intellekt också. Så det inte bara blir Tor, Tor badar, utan att … man försöker  
hitta böcker som, passar honom. För det är ju viktigt att man försöker hitta någonting som dom känner att  
dom vill läsa.  
 
 

Elever som har både Aspergers syndrom och dyslexi behöver tillgång till en Daisy-spelare (ett 

hjälpmedel som läser upp texten), då läsningen “tar lång tid och det går väldigt sakta”, menar en 

lärare. En lärare påpekar att “Det absolut viktigaste i all undervisning. Det är att man hittar lusten hos 

dom. Att man kan hjälpa dom att hitta sin egen lust. Så att dom känner att dom vill”. Det sker genom 

att “Man peppar dom på lagom sätt. Inte för mycket. För då blir det … löjligt. Man hittar roliga saker. 

Man letar, ordnar med spel, ser till att ta avbrott. Jag tror inte på att sitta och fylla i en bok”. De elever 

läraren undervisar, behöver ha skiftande uppgifter. De behöver veta vad de ska göra sen ”när man har 

gjort det här. Då får jag göra det där på datorn eller ett spel tillsammans med någon eller nåt sånt. … 

Det är en sporre, som gör att dom lite lättare kommer fram”. Materialet är också viktigt för 

motivationen. Det handlar om att hitta arbetsböcker som är “roliga och trevliga”, de ska innehålla 

“trevliga bilder” och ligga på en “lagom nivå”.  

 

Läraren börjar med en gemensam genomgång för att sedan gå igenom individuellt med var och en som 

behöver det. Innan lektionen satt igång samtalar de “om uppgiften och går igenom alla led och läser 

vad det står. Sen får dom stencilerna själva”. Någon elev kan behöva individuell feedback, läraren går 

då till eleven och informerar denne en gång till.  

“Det räcker inte bara att man står i gruppen och pratar och berättar. Utan dom behöver faktiskt att man 
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ställer sig bredvid rent fysiskt och går igenom uppgiften. Så kan jag göra om det ska vara en 

skrivprocess”. Eleverna arbetar mest i sina böcker, på olika nivåer. Med femmorna, har läraren 

grammatik. “Det kan jag ha gemensamt för dom, likadant med engljudet”. Läraren visar först eleverna 

hur man skapar meningar, att man sätter till adjektiv och verb. Sedan får eleverna göra meningar, 

utifrån en enkel mening.  

 

5.7. Kartläggning av kunskaper och betygsättning i svenskämnet för 
elever med Aspergers syndrom  

I grundskolan används LOS, LUS och screening, som är metoder för att kartlägga elevers läs- och 

skrivutveckling. Det är vanligt att läraren går igenom punkterna tillsammans med eleverna. En lärare 

menar att LUS enbart är bra om det är samma lärare som fortsätter att bedöma eleven. “Då kan man se 

utveckling”. Läraren menar att i “LOS där kunde man se en utveckling hos eleverna”. Eleverna har 

individuella planer (IUP), där deras förmågor, styrkor och svagheter är beskrivna. Vid provtillfällena 

används individuella lösningar: “Vi har en kille exempelvis på de nationella proven som fick ta hem 

provet och diskutera med mamma innan. För skulle han sitta här och bara skriva det, skulle det inte bli 

något”. Sedan har läraren med det “i bedömningen naturligtvis, att han har gjort den här 

tillämpningen”. De allmänna nationella proven i femman, används för att diagnosticera eleverna. På 

elevens utvecklingssamtal går läraren igenom resultaten av LUS; LOS, screening och proven “Sen ser 

man ju på hur kan man komma över nästa nivå. Hur ska man göra för att dom ska kunna läsa, för att 

komma upp till steg fjorton?” Resultaten ligger till grund för planeringen. Läraren ser på målen som 

eleven ska uppnå och prickar av dem. Det är svårt att få tiden att räcka till för att kartlägga elevernas 

kunskaper. Fastän det är få elever och många lärare så tycker läraren att det är svårt att hinna gå 

igenom och att se varje elev, “Kan de verkligen det här? Har de verkligen uppnått det här? Ja, så 

ibland chansar man”. Två lärare menar att: “I en liten grupp, behöver man inte ha så mycket 

kartläggning, utan man ser med en gång”, vad de behöver utveckla. “I och med att jag sitter enskilt 

med dom, så kartlägger jag ju väldigt lätt”. En annan lärare menar att denne kartlägger hela tiden, det 

kan vara på morgonsamlingen. “Att vi diskuterar någonting och helt plötsligt hör jag att en elev sitter 

och argumenterar alldeles fantastiskt väl för sin åsikt. Då kartlägger jag”. I elevens skriftliga omdöme 

klistrar en lärare in de mål som eleven ska ha uppnått under det femte skolåret.  
 

Sen markerar jag det som dom har klarat. Sen … lämnar jag kvar vad dom kan träna på mer. För jag  
tycker det kan bli lite fel, speciellt om man bara kryssar i att dom inte uppnått målen.  
 

På så vis ser både läraren och eleven vad den senare kan.  

 

Angående betygsättningen av elever med Aspergers syndrom, så är det svåra enligt en högstadielärare 

att det inte finns någon skolform som är anpassad till dessa elever. ”Eftersom det inte finns några mål 

som är tillrättalagda för dem så får man ju lov att anpassa verktygen efter skolmiljön så att de kan 
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uppnå målen”. En gymnasielärare följer inte de mallar som finns för hur de Nationella proven ska 

rättas. Om eleven ger en utförlig förklaring, med bra motiveringar om hur denne uppfattar texten. 

”Men på ett alldeles, alldeles eget sätt. Det låter jag passera”. När det gäller vad elever ska uppnå i 

läsförståelse, då nämner en gymnasielärare att denne blir ”bedrövad och tänker hur ska elever med 

Asperger någonsin kunna få betyg”. Läraren använder därför Pys paragrafen, som får användas på 

elever med en dokumenterad diagnos/ svårighet.  

 
 Det gör att man inte behöver uppnå exakt varenda mål, för kursen. Så man kan sätta betyg i alla fall. …  

(en speciell pedagog, min anm.) hjälper oss med de här frågorna. Och hon är frikostig med det, hon tycker  
att det är just för den här typen av elever som Pysparagrafen finns.   
 

På den andra gymnasieskolan används inte Pysparagrafen så mycket. “Vi har ju PYS paragrafen, så vi 

kan ju anpassa den efter vissa elever. Men det är fortfarande samma kriterier och mål som för vanliga 

elever”. Det är svårt att sätta betyg på elever med Aspergers syndrom, menar en lärare. “Jag tycker det 

är svårt att sätta betyg för svenska A”. Det beror på att det “är problematiskt när det inte finns ett 

slutprov. Jag tycker att nationella prov ger sådan vägledning, för var godkändnivån ligger”. Lärare bör 

vara tillåtande i sin bedömning. “Ja tillåtande ögon, när det gäller bedömning framförallt. Så att dom 

kan nå betyg. Att inte döma eleven för sitt annorlunda tänkande”. Man ska heller “inte ge fel på deras 

autistiska tänkande”. Lärarna utgår från de vanliga kursplanerna och betygskriterierna. Angående om 

det ska finnas ett särskilt betygssystem för de här eleverna, så resonerar en gymnasielärare så här:   

 
 Jag tror inte överlag, att man ska ha något annat för just de med Aspergers syndrom, för att det framförallt  

inte är inom ämnen som de egentligen har svårigheter. Det är mycket mer med det här sociala. För vissa är  
ju jätteintelligenta, super, superduktiga. Så det är en svår fråga, som jag egentligen inte har något svar på.  
 

5.8. Läromedel, planering, didaktiska ämnesfrågor och avsaknad av 
kunskap 

Det är vanligt att lärarna själva väljer läromedel för sina elever i svenskan. Det förekommer även att 

det sker i samspel med andra lärare. “Det brukar vi göra i samråd, vi brukar sitta och se vad som finns 

och vad som passar de olika eleverna”. En lärare påpekar att det material som väljs till eleverna ibland 

inte fungerade. “Då får man byta ut det och lägga dit något annat istället”. Läraren gör även eget 

material. “Jag skriver om en del faktatexter … så texten blir lättare för dem att läsa”. På en 

gymnasieskola använder eleverna samma läromedel som övriga elever. Men vid behov får de annat 

material och läraren “använder inte läroboken så mycket. Jag gör ganska mycket egna uppgifter”. I 

valet av arbetsbok behöver läraren hitta en bok som inte är “för lätt och absolut inte för svår, så att 

dom känner sig misslyckade”. Att en arbetsbok är för lätt märks på “att det går för fort” att läsa och 

arbeta med den. Det bidrar till att det inte blir någon utmaning för eleven. Samtidigt menar läraren att 

“Det ska ändå vara så att man fastnar lite och att man behöver hjälp här och där”. Men boken får heller 

inte vara för svår. Vilket läraren menar “märks ganska tydligt för då tröttnar dom och blir arga eller 

kastar boken”. Om så är fallet känner sig eleven misslyckad.  
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En lärare gör en individuell planering för var och en av eleverna, då alla arbetar var för sig på olika 

sätt. Därför behövs det “individuellt anpassade planeringar till varje individ. Att man har åtta elever i 

en klass, det är som att ha åtta klasser i en vanlig skola”. Läraren påpekar att man ska vara flexibel och 

ta hänsyn till “vad eleverna vill och det man själv tycker och vad dom tycker är roligt”. Vid planering 

av en lektion frågar läraren sig: “Vad ska dom göra idag. Hur ska dom fortsätta. Hur länge ska dom 

hålla på med det här. Så att hela lektionen är välplanerad”. Läraren planerar också in bensträckare. Det 

behövs “en plan för hur man startar och vad man ska jobba med sen”. Eleverna får alltid en tydlig 

terminsplanering, där det framgår vad som ska ske varje vecka. Det medför att eleverna vet vad som 

ska ske. En lärare nämner att inför varje lektion “har jag alltid en tanke med vad vi ska ta oss an. Men 

jag har alltid flexibiliteten i bakhuvudet, att om jag ser att dagsformen inte är bra, då ändrar jag”. Inför 

lektionsplaneringen tänker läraren vad denne ska ge “ska ge stöd och mycket tid till varje uppgift, 

ledsaga eleven genom. Visa mycket exempel. Om det ska skrivas en text, så visa textexempel. 

Använda matriser”. Vid lektionsplaneringen utgår man även från Läroplanen. Vid planeringen 

försöker läraren tänka ut hur eleverna kan bli så självständiga som möjligt i sitt arbete. Läraren 

reflekterar över vad eleven har för behov och om det finns något hjälpmedel att tillgå. Om lektionen 

inte blir bra, då frågar läraren sig: “Vad hände, vad gjorde jag för fel, var jag för otydlig eller var det 

för hög nivå för dom”. Det anses viktigt att man har flera mål med det man undervisar i. En lärare 

menar “Att allt det man gör, det ska finnas inte bara en mening med. Utan det ska leda till att man kan 

samspela, att man kan bli mer självständig”. En lärare berättar att eleverna har varsin planeringsbok, 

där de skriver ned vad de ska göra.  

Det är sällan svenskämnet diskuteras på konferenser. Men det efterfrågas, “det är en sån sak som vi 

skulle kunna förbättra. Just det här med tiden där vi lärare sitter ned”. Det vi “har diskuterat igenom, 

det är vad man kan ha för olika moment. För de kan ju nå målen och kriterierna på olika sätt”. “Det är 

för lite tid att samtala, det saknar vi allihop”. Det saknas tid för att gå igenom vad eleverna ligger i 

svenskämnet. “Vi samtalar om att man ska gå igenom varje elev, då och då. Vad håller dom på med i 

svenskan? Vad ska dom göra där? Vi hinner sällan göra det. Så tiden räcker inte till”.  

 

En lärare önskar att få fortbildning inom svenskämnet: “Jag har märkt att jag inte får den fortbildning 

jag skulle ha velat haft inom svenskämnet. Jag märker att dom i den skola som jag arbetade i tidigare 

hade mycket mera av utveckling”. Det gör att läraren upplever att denne “hamnade lite bakefter. … det 

finns så mycket spännande metoder nu. Som skulle tillföra det som jag också har med mig”. Angående 

sin lärarutbildning sa en lärare: “På Lärarhögskolan läste vi nästan ingenting om det här med Autism 

och Asperger”. Vidare säger läraren “När jag gick på Lärarhögskolan var det dåligt över huvud taget. 

Man fick nästan inte veta nånting, om att dom här eleverna fanns”. Läraren önskar att de på 

lärarutbildningen fått lära sig om: 
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 hur man kan arbeta för att det ska bli struktur för eleverna. Och vad det finns för  hjälpmedel att tillgå istället  
för att bara bli lämnad. Kunskap, … om hur elever med  Asperger fungerar och om hur man kan hjälpa  
dem på bästa möjliga sätt. Både i svenska och överhuvudtaget, men att få lite mer kött på benen. Mycket mera  
praktiska råd och tips, från sådana som har arbetat med elever med autism och Asperger.         

 

5.9. Vilken social träning ges i svenskämnet? 

På en av högstadieskolorna ges ingen social träning i svenskämnet. “Vi har inte tid till det. Vi har 

måluppfyllelserna att tänka på”. Men eleverna har en fritidsklubb där de får den här träningen. “Där är 

det mer fokus på just den sociala kunskapen och samvaron. Att man ska kunna prata, att man ska 

kunna framföra saker, man ska kunna fråga på ett bra sätt, man ska kunna sitta och prata tillsammans 

när man spelar spel”. Den andre högstadieläraren sa att de inte tränar så mycket på svenskan. Men att 

det sociala tränas i ämnet livskunskap. “Där arbetar vi mer med den sociala biten. Där talar vi mycket 

om socialt samspel. Att det finns ett problem är ju tydligt”. Två lärare poängterar att utöver den 

träning eleverna får i svenskämnet, så fungerar skollunchen som en träning i det sociala samspelet. 

Läraren försöker få in att eleverna ska träna sig i att arbeta tillsammans. Det kan vara att eleverna ska 

arbeta i grupp, “Att läsa något högt och sen kanske att de får korta skrivningsuppgifter. Att samtala 

med grannen och berätta vad de kom fram till i paret”.  

  

Man har högläsning och diskuterar utifrån det. “Alla kan bidra till diskussionen, med nånting. Men det 

är inte så att de lyssnar så mycket på varandra. Lite grann, kanske några av dem. Men det är väldigt 

lite. Man har sina egna synpunkter”. Att läsa skönlitteratur ger möjlighet till att samtala om socialt 

samspel. Eftersom “relationer i skönlitteratur, handlar om hur människor är och hur de upplever och 

hur de är med varandra”. Därför ger det “enorma möjligheter, till att samtala om sociala samspelet”.  

 

På svensklektionerna använder en del lärare sig av drama- och värderingsövningar. De senare används 

även då eleverna haft konflikter på rasten. De spelar upp pjäser. “Vi har ju spelat upp pjäser, som hela 

skolan har kommit och kollat på. Lite sketchbaserat, det har fungerat jättebra”. För en del elever kan 

det bli lite jobbigt, med just drama “för att, det blir lite friare. … det ställer ju mer krav på mig som 

pedagog om man har, ostrukturerat. För då finns det större risk för att det blir lite stökigare”. En lärare 

nämner att denne ibland samtalar med eleverna om vad  Aspergers syndrom innebär. 

   
 Då förklarar jag ofta att man till exempel, har svårt för sociala koder. Sen kan jag berätta att en social kod  

är till exempel att man ska säga hej. Eller vanliga människor  tycker att man ska säga hej när man kommer  
och hej då, när man går. Om man inte gör det, så kan det uppfattas som att man är otrevlig, eller kanske arg  
på den andra personen. Å så säger jag: - Att bara så ni vet, så kan det missuppfattas på det sättet. Sen väljer  
ni, för man får vara som man är. Men bara att så ni vet vad det får för konsekvenser. Å att ni förstår varför  
grannarna kanske blänger argt på er.  
 

De skriver seriesamtal eller sociala berättelser om något som är problematiskt. En lärare poängterar att 

det under svensklektionerna automatiskt blir en social träning. “Det handlar ju om turordning till 

exempel, man måste vänta på sin tur, vänta på kompisarna när man pratar. Man ska inte prata rakt ut. 
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Man räcker faktiskt upp handen”. På gymnasiet i ämnet svenska C, “där jobbar vi mycket med 

kroppsspråk. Då ska de vara nära varandra och se i ögonen. … Så där har jag arbetat mycket just med 

att uttrycka känslor”. En social träning ges när eleverna åker på studiebesök tillsammans. På 

svensklektionerna har man även gruppdiskussioner och diskussionsuppgifter. En lärare menar att den 

sociala träningen sker i samtliga skolämnen. “Det gör man ju i alla ämnen, man övar sig på att 

samarbeta. Man gör samarbetsövningar. Man hjälps åt att besvara frågor på Activeboarden. Att man 

hjälper varandra”. Ibland arbetar eleverna tillsammans i grupp. I svenskämnet kan det vara att “man 

arbetar med till exempel viktexter. … Man skriver en mening och sen viker man över och sen får nästa 

skriva. Så man samarbetar för att få fram en text“. Läraren sa att “Jag är noga med att man hjälper 

varandra och att det inte är fusk att hjälpas åt. När man gör prov, så är det en sak. Men om man inte 

kan så ta hjälp av en kompis och samarbetar du, så får ni fram rätt svar”. För “tillsammans är man 

starkare, … Det är ju det allra viktigaste, att man vet hur man kan nyttja och hjälpa varandra”. En 

lärare berättar att eleverna får arbeta med samtalsmetoden KAT KIT för att eleverna ska lära sig att 

uttrycka sig. De börjar varje morgon med att eleverna och läraren får uttrycka sina känslor, om hur de 

mår. De använder då varsin termometer som fungerar som ett mätinstrument inom KAT KIT 

modellen. 

 

5.10. Hur hanteras eventuella utbrott eller om en elev låser sig 

En av lärarna menar att om en elev blir aggressiv och slåss “då får man hålla fast dom och försöka få 

dem lugna, sen får man prata. Man ska släppa så fort som möjligt, för det är inte bra att hålla någon. 

Men håller dom på att slå sig blodiga, måste man stoppa dom”. På en skola används poängsystem. 

“Där man kan samla och köpslå lite grann, som gör att man kan arbeta vidare. Det är ett sätt som 

fungerar med en elev. Sedan är ju eleverna olika individer”. Många elever vill bli lämnade i fred. 

Därför lämnar läraren eleven en stund tills denne lugnat ner sig, sedan följer läraren upp vad som 

hände i ett samtal. Konflikterna antas oftast bero på missförstånd eller att kraven blir för höga på 

eleven. “Det kan ha varit ett krav på dem, som dom inte har klarat. Det behöver inte vara något tydligt, 

ibland kanske man inte ens förstår varför det hände. För att det är en sån liten detalj, som gör att det 

händer”. Det är inte heller alltid som en elev säger ifrån. Därför måste man som lärare vara medveten 

om vilka krav man ställer på de här eleverna. En lärare menar att man som lärare kan lära sig att se på 

eleverna när de inte klarar av en uppgift. En sak som en lärare menar att man ska vara uppmärksam på 

är om “de bara sitter där och ser ledsna ut”. När läraren upptäcker det, då samtalar “jag med dom 

direkt och jag brukar tala om vad jag tror. Ja, att det här var lite svårt … och det var lite jobbigt att 

läsa”.  Om eleven då svarar att “ja det var det. Ja då ändrar vi det här. Så då löser vi det här”. Det kan 

ibland behövas individuella lösningar: “Vi hittade ett system, där han hade lappar och blev han 

upprörd då visade han lappen, lämna mig ifred. Då fick man göra det tills det stod okej på lappen”. En 

lärare berättar att de hade “en elev som var aggressiv och var tvungen att sluta här på skolan efter ett 
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tag. … I det fallet fick vi tillkalla rektorn, för att han blev för aggressiv. Då fick vi också ta in en 

assistent som han fick ha med sig”. En lärare sa att “Det bästa är egentligen att okej den får sitt utbrott, 

man visar att okej jag förstår att du inte är nöjd. Nu får du sitta här och lugna ner dig. Sedan går man 

därifrån”.  

 

5.11. Vad kan lärare få ut av att arbeta med elever som har Aspergers 
syndrom? 

Att arbeta som lärare för elever med Aspergers syndrom, det kan vara roligt och utmanande, för att de 

är annorlunda och svåra att arbeta med. Det är en utmaning att arbeta med de här eleverna. En annan 

lärare sa så här: “De är ganska nyfikna, … roliga, trevliga. Ibland stökiga och de vill inte jämnt. Som 

det ska vara med dom här barnen, för om allt gick på räls, så skulle dom gå i vanliga skolan”. Det 

beror på att det är “spännande att möta en människa på det sättet. Att lära känna personen och hitta 

vägar för att nå fram och när man ser att man gör det”. Arbetet kräver att man “funderar och klurar” 

över hur man ska göra. Till sist “säger man wow det gick”. Arbetet anses bli intressant just för att 

varje elev är unik och att de därmed behöver individuella lösningar. “För det är just det som är det 

spännande. Att hitta just den eleven. Å vad den behöver”.  

 

6. DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare som undervisar elever Aspergers syndrom i 

svenska uppfattar dessa elevers svårigheter och tillgångar. Vidare var syftet att undersöka lärares 

uppfattningar om hur undervisningen kan läggas upp, för att hjälpa eleverna i läsförståelse och 

skrivning.  

 

6.1. Metod 

För att få höra respondenternas perspektiv på hur de arbetar med elever som har Aspergers syndrom 

ansåg jag det var lämpligast att använda mig av en kvalitativ intervju. Vid en kvalitativ- deskriptiv 

studie passar en tematisk analys bra. Kanske hade andra sätt att undervisa på framkommit med andra 

respondenter, nu fick jag reda på de här sätten eftersom det var så mina respondenter menade att de 

arbetade. Vid intervjuer får man inte en faktisk bild av sanningen, enbart en uppfattning av hur 

respondenterna beskrev hur de arbetade. Vilken metod som kan anses som mest lämplig beror på 

studiens syfte (Eliasson, 1995).  

 

Lärarna fick i förväg ta del av min intervjuguide och välja var intervjun skulle ske. Det tror jag gör att 

de kände sig mentalt förberedda och avslappnade. Att intervjuerna spelades in kan ha varit obekvämt 
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för de som inte är vana att bli inspelade. Men att bli inspelad har fördelen att både intervjuaren och 

respondenten är uppmärksamma på vad de säger. Inspelningen i kombination med transkriberingen 

medför att tillförlitligheten ökar. Ju mer erfarenhet jag fick som intervjuare, desto mer bekväm blev 

jag i intervjurollen. Det medför att intervjuerna får mer och mer karaktären av ett samtal. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) skapas ny kunskap i mötet mellan intervjuare och respondent. Om jag i förväg 

skulle ha genomfört några provintervjuer utifrån min intervjuguide, då hade jag nog fått ut mer av de 

första intervjuerna. Intervjuerna hade en ostrukturerad form som medförde att jag och respondenten 

kunde föra samtal utifrån mina frågor. Jag valde det tillvägagångssättet för att en enkätstudie tror jag 

skulle resultera i att jag hade fått svårt att förstå vad de olika undervisnings metoderna innebar, då 

möjligheten att be om förtydliganden då saknas. Intervjun gjorde däremot att jag kunde vara flexibel 

och att följdfrågor kunde utvecklas medan intervjun pågick. Det gav också möjlighet till en naturlig 

dialog.  

 

Det är svårt att hitta deltagare som vill och har tid för att delta i en sådan här studie. Det medför att jag 

fick intervjua de respondenter jag fick tag på. Det positiva med det är att det gör att de respondenterna 

var positiva och villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Jag är nöjd med mitt urval och att jag 

valde bort min tanke på att intervjua lärare i vanliga klasser. Med det inte sagt att de inte skulle ha 

något att tillföra, men utifrån mitt syfte passade mitt urval bäst. Frågan är om resultatet skulle sett 

annorlunda ut om jag hade valt att enbart begränsa mig till exempel enbart lågstadiet. Fokus hade nog 

då mer hamnat på hur elever med Aspergers syndrom är i just den åldern. Men angående 

arbetsmetoder hade det nog blivit ungefär detsamma, på det stora hela. Anledningen till det var att 

lärarna i min studie hade ett arbetssätt som påminde om varandra, oavsett om de arbetade i 

grundskolan eller på Gymnasiet. Skillnaden hade varit att jag då hade missat att se den helhet av 

elevens skolgång från lågstadiet till gymnasiet som nu blev möjlig. Om jag hade haft fler respondenter 

skulle det ge ett bredare underlag att analysera. Men samtidigt har jag fått ett gediget material att 

bearbeta. Troligen gav mitt urval en större mängd information, än om jag intervjuat lärare i en klass 

där det kanske bara finns en elev med Aspergers syndrom. Langemar (2008) nämner att ens resultat 

kan vara relevant, även utanför den population som man har undersökt. Med tanke på det Langemar 

nämner, så vill jag påpeka att det som gagnar elever med Aspergers syndrom är sådant som ofta också 

är bra för andra elever.   

 

Enligt Alvesson och Dietz (2000) utgår man från sitt insamlade material, när man gör sina tolkningar. 

Men eftersom tolkningarna är subjektiva och därför går det inte att hävda helt och hållet att ens 

tolkningar är riktiga. I arbetet med att dra slutsatser ska man vara kritisk inför sitt insamlade material 

(a.a.). Redan i det ögonblick man börjar tolka sitt arbete, kommer resultatet att färgas av den 

referensram som man bär med sig (Bryman, 2002). Under hela forskningsprocessen sker det 

tolkningar. Därför ska man vara uppmärksam på den information som samlats in och hur 
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informationen tolkas. I en uppsats finns det alltid risken för att det förekommer fel på grund utav 

felaktiga tolkningar (Holme och Solvang, 1997). De kunskaper som lyfts fram är aldrig helt objektiva. 

Anledningen till det är att det alltid finns speciella intressen och motiv, som man vill uppnå (May, 

2001). Min litteraturdel och studie är ganska omfattande eftersom jag vill få fram så mycket av 

information som möjligt om hur lärare kan arbeta med de här eleverna och hjälpa dem att utvecklas i 

svenskämnet. Eftersom läsaren måste ges möjlighet att avgöra riktigheten i forskarens slutsatser, så är 

det viktigt att man redovisar sina metoder och fakta som ens slutsatser bygger på (Hartman, 2003). 

Kanske en del av det jag tar upp i uppsatsen så som det sociala och hur man kan hantera konflikter till 

en början kan verka irrelevant för mitt syfte. Men ju mer jag har lärt mig om elever med Aspergers 

syndrom, desto mer övertygad är jag om att vi måste få dessa elever att känna sig trygga och trivas i 

skolan, då det är en förutsättning för att en elev ska ha möjlighet att lära sig nya saker och kunna ta till 

sig nya kunskaper. Därför blir kunskaper om hur vi kan hjälpa elever att fungera socialt och hantera 

konflikter en nödvändig kunskap för alla lärare och annan skolpersonal som kommer i kontakt med de 

här eleverna. I bearbetningen av resultatet har jag strävat efter att hitta en balans mellan det som är 

relevant att ta med och vad som har behövts uteslutas utifrån mitt syfte. Jag anser ändå att 

respondenterna har kommit till sin rätt.  

 

Ytterligare en aspekt är hur säker en lärare kan vara på att den metod de använder är effektiv och 

överförbar till andra sammanhang och kommer de fungera för andra elever med Aspergers syndrom. 

Risken med frågor så som: “Har du stött på några svårigheter när du ska undervisa elever med Aperger 

syndrom i svenskämnet? Vilka? Hur har du hanterat dem?” och “Hur kartlägger du elevens kunskaper 

i svenskämnet?” är att lärarna vill sätta sig själva i god dager, varför de förskönar verkligheten och 

utelämnar sådant som de har haft svårt med. 

 

Som tidigare nämnts har jag erfarenhet av att själv ha undervisat elever som har Aspergers syndrom, 

även om jag inte har känt till eller praktiserat alla de metoder som redovisas i den här uppsatsen. Min 

förförståelse i ämnet, kan bidra till att jag har en förståelse för respondenternas arbetsförhållanden. Vid 

mina intervjuer har det därför varit en fördel, då jag har känt att jag har begripit det som 

respondenterna har berättat. Det medför dock inte att min bearbetning av materialet bör ha påverkats 

av mina erfarenheter. Då jag har hållit isär mina egna erfarenheter och de kunskaper som jag har tagit 

del av från mina respondenter. 
 

6.2. Resultat 

Resultaten som framkommer i den här studien är viktiga att känna till för de lärare som kommer att 

undervisa elever med Aspergers syndrom i ämnet svenska. Studien belyser en del av de olika metoder 

som finns vid undervisning av elever med Aspergers syndrom. Min förhoppning är därför att de 
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kunskaperna ska komma lärare och elever med Aspergers syndrom till gagn.  

 

För att läraren ska nå fram till eleven behöver läraren individualisera undervisningen i svenska, 

menar lärarna i min studie, det kanske är det viktigaste resultatet i min studie. Det innebär att 

läraren hittar individuella lösningar som passar varje elev. Att ha elever med Aspergers syndrom i 

en klass, är som att ha lika många klasser som man har elever menar en del lärare i min studie. En 

lärare uttryckte det så här: “Att man har åtta elever i en klass, det är som att ha åtta klasser i en 

vanlig skola”. Den jämförelsen visar hur krävande det kan vara för lärare att arbeta med elever som 

har Aspergers syndrom. Men det ger också en bild av hur viktigt det är att undervisningen anpassas  

efter varje elevs behov och förutsättningar. I en debattartikel tar Begler generaldirektören och  

Bonivart Säfström projektledare på Skolinspektionen upp att många elever med funktionshinder 

“går i skolor som är otillräckligt anpassade efter deras behov (Begler och Bonivart Säfström, 2010- 

04-13 s.1). Anledningen till att behoven inte är tillräckligt anpassade anses vara: “En starkt 

bidragande orsak till bristerna är personalens bristande eller varierande kompetens kring 

funktionsnedsättningars påverkan på inlärning” (a.a.s.1). I ett Yttrande (2010-08-25) till 

Utbildningsdepartementet skriver Autism- och Aspergersförbundet “Vi anser att en 

kompetenshöjning inom skolan är viktig där utbildning av lärare, specialpedagoger, elevassistenter 

och rektorer är en förutsättning för att öka kunskapen om och förståelsen för elever med 

autism/Aspergers syndrom” (a.a.s.2). Att lärare behöver kunskaper om Aspergers syndrom tas 

också upp i en rad rapporter/ avhandlingar exempelvis i Asperger (1944/2004); Skolverkets rapport 

(2009); Skolinspektionen (2009); (Autism- och Aspergerförbundet, 2010a). Eftersom mitt resultat 

också tyder på att det finns ett behov av att lärare har kunskaper om Aspergers syndrom och att 

deras undervisning behöver individualiseras, så antar jag att speciallärarens kompetens mer och mer 

kommer att eftersträvas ute på vårt lands skolor. Då den yrkeskompetens som en speciallärare 

förväntas ha efter genomförd utbildning är just ”förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn 

och elever i behov av särskilt stöd”(Stockholms universitets hemsida, 2010-09-15). Resultatet av 

min studie tyder på att det kan vara en mödosam process för läraren att undervisa elever med 

Aspergers syndrom i svenskämnet. Men när läraren väl lyckas med det, så känns det “wow” som en 

lärare uttrycker det. Ett individualiserat arbetssätt kräver också att läromedlen i svenska kan behöva 

vara utvalda och anpassade efter varje elevs förutsättningar. Det förekommer också att en del lärare 

kompletterar inköpt läromedel, med eget tillverkat material som anpassas efter de olika elevernas 

behov. Det verkar inte finnas några speciella konferenser där man just diskuterar svenskämnet. Ett 

sådant forum verkar det dock finnas behov av, då några av mina respondenter önskade mer tid till 

att få samtala med sina lärarkollegor kring vart eleverna ligger i svenskan och hur ämnet kan 

utvecklas. Jag kan som blivande speciallärare se ett värde i att se på eleven ur olika perspektiv. Att 

då utöver elevvårdskonferenser också ha ämneskonferenser med andra lärare som också undervisar 
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i samma ämne, oavsett om det är svenska, matte eller No som diskuteras tror jag skulle bidra till en 

helhetssyn på eleven. Då elevens styrkor och svagheter säkert kan träda fram på ett tydligare sätt. 

Att få dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper stärker ju även den enskilde läraren och 

fungerar som inspiration till den vanliga undervisningen. På dessa konferenser är det även 

betydelsefullt att utvärdera arbetssättet och elevens lärande, samt diskutera hur man bedömer 

elevernas kunskaper. Utvärdering kräver enligt Lindström (2005) att läraren sammankopplar de 

resultat eleven uppnår med läroplanens mål. Jag tror att ledandet av ämneskonferenser också är 

något som i framtidens skola kanske kommer att kunna hållas av skolans speciallärare. Aneer 

(2010) menar att det är bra om skolans speciallärare/ pedagog kan leda liknande samtal om 

bedömning på skolorna. Då sådana samtal, fyller en viktig funktion vad det gäller vad läraren ska 

bedöma av elevens kunskaper (a.a.). I arbetet med formativ bedömning är det bra om lärarna 

samarbetar sinsemellan. Lärare behöver också hitta ett sätt att bedöma de kunskaper som eleven 

visar i relation till kursplanerna (Fagerlund och Högberg, 2007; Sharkey och Murnane, 2006).  

 

Det kanske mest slående var att en del elever med Aspergers syndrom beskrivs som att de inte har 

någon fantasi, medan andra har en god fantasi. Mitt resultat tyder på att en vanlig svårighet hos elever 

med Aspergers syndrom är att de har svårt för att skriva fritt, vilket lärarna menar beror på just en 

bristande fantasi. Här står lärarna inför en utmaning då förmågan till fantasi är avgörande för om en 

person ska lyckas i samhället (Vygotskij, 1930/2006) och för att eleverna ska kunna se optimistiskt på 

framtiden (Rodari, 2001). Skolan har också en skyldighet att hjälpa eleverna att utveckla sin fantasi, 

eftersom lärarna enligt skolverkets kursplan i Svenska för grundskolan ska sträva efter att eleverna: 

“utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur … på egen hand och av eget intresse, 

utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med 

andra” (Skolverkets hemsida, 2010-12-15). Attwood (2008) beskriver dock hur elever med Aspergers 

syndrom kan ha en rik fantasi. Att få en del elever med Aspergers syndrom att skriva fritt kräver 

tålamod och noga förberedelser av läraren. De lärare som deltog i min undersökning har alla sina sätt. 

En viss struktur till en saga gavs i form av stödlappar innehållande fraser eller ord, som ska finnas med 

i sagan. Fantasin behöver ju också en viss struktur för att utvecklas. Ytterligare ett spännande arbetsätt 

är att använda ett "gosedjur" som inspirerar eleverna till ett kreativt skrivande. Andra metoder som 

framförs för att hjälpa eleverna att utveckla sin fantasi är: Att se på bilder och samtala om dem. Att 

ställa frågor kring sådant som en berättelse inte ger svar på. Eleverna får ta del av den fantasi som 

författare delar med sig av i olika böcker. Man använder drama, i form av improvisationsövningar. Att 

drama kan användas för att utveckla fantasin, är något Lord (1998); Lundberg (2000) lyfter fram.  

 

Att arbeta med elever som har Aspergers syndrom beskrivs av respondenterna som roligt, 

intressant och spännande. Det beror på att varje elev är unik och att det krävs kunskaper om 

eleven och dennes diagnos. Att det behövs kunskap är något som också Autism- och  
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Aspergerförbundet (2010a); Autism- och Aspergerförbundet (2010b); Gerland (2010); 

Skolverket (2001); Skolverkets rapport (2009) lyfter fram. Vad det gäller undervisningen i 

svenska så behövs bland annat även specifika kunskaper om läsförståelse i och med att 

utvecklingen skiftar mellan olika individer (Lundberg och Herrlin, 2005). Mitt resultat tyder på att 

svårigheter med läsförståelse är vanligt hos elever med Aspergers syndrom. Det stämmer med 

(Åsberg, Dahlgren och Dahlgren Sandberg, 2008). När en elev utöver Aspergers syndrom också har 

dyslexi, räcker det inte att läraren väljer en bok som passar elevens läsnivå. Det gäller också att välja 

en bok som känns angelägen att läsa, därför får den inte upplevas som barnslig, menar en av mina 

respondenter. En lärare lyfter fram att elever med både Aspergers syndrom och ADHD, kan ha ett 

svagt arbetsminne. Det kan medföra att eleven inte kommer ihåg den text som de läser. Lärarens tes 

får stöd av Attwood (2008) som förklarar att elever med Aspergers syndrom har svårt med de 

exekutiva funktionerna, dit arbetsminnet hör. Att bara en lärare lyfter den här problematiken, kan ha 

att göra med att lärare som möter elever med svagt arbetsminne, ofta tror att eleven har 

inlärningssvårigheter. Man vet inte om arbetsminnet kan tränas upp, enligt Gathercole och Alloway 

(2008) men vissa övningsprogram så som “Robomemo” som testats på elever med ADHD tyder på 

det.  

 

Att kunna arbeta på de olika sätt som beskrivs av lärarna i den här uppsatsen kräver en viss förmåga 

till flexibilitet hos läraren, samtidigt som de behöver vara tydliga med ramarna runt om eleven, ha en 

tydlig struktur och hitta ett sätt att presentera lektionsinnehållet för varje elev. Då elever med 

Aspergers syndrom har behov av att veta vad som ska ske och vad som förväntas av dem. En vanlig 

åsikt bland respondenterna är att elevernas svårigheter kan skifta, hos elever med samma diagnos. 

Resultatet överensstämmer med Attwood (2000); Gillberg och Peeters (2001); Nordin och Gillberg 

(2005) som också de menar att varje elev med Aspergers syndrom är unik och att deras svårigheter kan 

skifta. En diagnos ger oss inte all kunskap om en elev, därför måste lärarna komplettera sitt kunnande 

om eleven, med annan information (Freltofte, 1991). Den kompletterande informationen kan bestå av 

tidigare skolerfarenhet och nuvarande intressen. Resultatet av min studie visade att en del av eleverna 

med Aspergers syndrom talar mycket medan andra mest är tysta. En del elever fattar snabba beslut, 

medan andra har svårt att ta beslut. En del kan läsa länge medan andra blir trötta efter “fem minuter”. 

Som blivande speciallärare tycker jag att det är viktigt att ta reda på varför eleven blir trötta av att läsa, 

kan det bero på att avkodningen tar för mycket kraft på bekostnad av elevens läsförståelse, eller finns 

det yttre stimuli som stör elevens koncentrationsförmåga, eller finns det andra orsaker? Att dessa 

kontraster förekom i form av olikheter, tyder på betydelsen av att läraren känner till just sin elevs 

styrkor och svagheter. Av den anledningen kan man resonera så som Freltofte nämligen att det är 

viktigt att läraren känner till elevens förutsättningar, om de åtgärder läraren planerar och sätter in ska 

kunna bidra till en positiv effekt på elevens lärande (a.a.). Respondenterna säger att de i sin 

undervisning tar hänsyn till de kunskaper de har om elevens diagnos. Enligt Bruce (2003) är det 
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viktigt då en diagnos ger en förklaring till elevens svårigheter, vilket hjälper skolan att sätta in rätt 

stödinsatser.  

 

Ett sätt är att motivera elever med Aspergers syndrom är att använda Portfolio, med ett tillhörande 

poängsystem. Andersson (1999) och Lindström (2005) menar att användandet av en såkallad portfölj 

hjälper eleven att strukturera och dokumentera sitt lärande. Att arbeta med portfolio ger också eleven 

möjlighet att reflektera över sitt arbete och lärande (a.a.). Portfolion användes även som underlag vid 

betygsättning. Det är något som både Andersson (1999) och Lindström (2005) tar upp som en fördel 

med att samla skolmaterialet i en portfölj. Andersson (1999) påpekar att om läraren och eleven ska 

kunna se elevens kunskapsutveckling över tid och för att portföljmetodiken ska kunna fungera som ett 

underlag vid betygssättning, då behöver den användas under en längre tidsperiod. I portföljmetodiken 

synliggörs således elevens utveckling. Portföljen ger därför en formativ bedömning, av elevens 

lärande (Korp, 2003 och Lindström, 2005). Ett annat sätt att motivera elever med Aspergers syndrom 

är att använda olika former av belöningssystem.  

Vi behöver hitta individuella sätt att hantera eventuella utbrott hos elever med Aspergers syndrom,   

menar två lärare. Gustafsson (2009) menar att hur vi hanterar en konflikt beror på hur vi tolkar 

orsaken till beteendet. Därför behöver läraren enligt Greene (2003) skaffa sig kunskap om elevens 

diagnos, hur elever reagerar och komma överens med eleven och dennes föräldrar och med kollegor 

om hur de ska bemöta eleven vid ett eventuellt utbrott. 

 

En del elever med Aspergers syndrom har problem med finmotoriken, det gör att det blir jobbigt att 

skriva för hand. Att då istället få skriva sin text på datorn, underlättar skrivandet och kan fungera som 

motivation. Men ibland kan det behövas att läraren fungerar som sekreterare åt eleven. I dessa fall 

gäller det nog att vara uppmärksam på att den hjälp som man i all välmening ger som lärare inte leder 

till en inlärd hjälplöshet och ett beroende av läraren. Uppmuntran är en viktig del för att motivera 

elever med Aspergers syndrom i svenskämnet. Att sträva efter att eleven själv ska våga, hjälper till att 

stärka elevens självförtroende och motverkar en inlärd hjälplöshet. Det gäller således att få eleven att 

känna att det denne gör är bra. Det sker dels genom uppmuntran som tidigare nämnts, men också att 

man undviker att försätta eleven i situationer där denne kan misslyckas. Eleven behöver även få 

utmaningar för att utvecklas, därför gäller det att finna en balans mellan krav och motivation. Ett sätt 

kan vara att uppmuntra en elev som lyckas skriva en lång text, så att denne känner en form av stolthet. 

Det är således viktigt att man får eleven att tro på sig själv och ger dem redskap att hantera olika 

skoluppgifter eller sociala situationer.  

 

I grundskolan använder lärarna sig av LOS, LUS och screening, som de går igenom med eleven och 

dess förälder under utvecklingssamtalen. Detta är en så kallad formativ bedömning enligt Björklund 

och Boistrup (2005) som sker när eleven reflekterar över sitt lärande. När läraren samtalar med eleven 
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om dess lärande, så leder det till en progression av elevens läroprocess (a.a.). Eleverna har individuella 

planer (IUP) vars innehåll beskriver deras styrkor och svagheter. Vid provtillfällen används 

individuella lösningar som är anpassade efter elevens förutsättningar. I bedömningen av provresultatet 

tar läraren hänsyn till att denna tillämpning görs. De allmänna nationella proven används för att 

diagnosticera eleverna. Då kan det förekomma att en elev med Aspergers syndrom beskriver sin 

uppfattning av en text, men att den inte överensstämmer med facit. Vid rättningen av ett sådant prov 

tar inte en av gymnasielärarna hänsyn till provets rättningsmall, istället får eleven rätt på sin tolkning 

av texten. De nationella proven kan enligt Linde (2002) ge ett visst stöd för läraren, då denne bedömer 

elevens kunnande. Det är viktigt att målen och kriterierna är kända av eleven (Torrance och Pryor, 

2001). De kriterier som finns ska vara så tydliga att läraren kan göra bedömningen utifrån dem (Måhl, 

2005). Eftersom det inte är möjligt att bedöma allt en elev kan, är det viktigt att läraren är medveten 

om att det vi bedömer, enbart mäter en del av elevens kunnande. Därför är det viktigt att den 

kartläggning som görs är representativt för elevens kunnande (Pettersson, 2005). Mitt resultatet tyder 

på att trots att bägge gymnasielärarna har kännedom om PYS paragrafen, som får användas vid 

betygsättning när en elev har en dokumenterad diagnos/ svårighet, så verkar den ena läraren använda 

paragrafen flitigt när denne ska betygsätta elever med Aspergers syndrom, medan den andre läraren 

mer sällan använder sig av den här paragrafen. Man kan spekulera i om orsaken kan vara att eleverna i 

den ena Aspergerklassen har större behov av paragrafen än vad de har i den andra Aspergerklassen, 

eller om skillnaden beror på att lärarna tolkar paragrafen olika, om så är fallet får kanske två likvärdiga 

elever helt olika betyg.  

   

En av lärarna planerar in bensträckare under lektionen, så att eleverna får utlopp för sitt rörelsebehov. 

Som lärare är det viktigt att känna till att elever som utöver Aspergers syndrom också har diagnosen 

ADHD har ett stort rörelsebehov. Elever utan ADHD har också ett rörelsebehov därför kan 

rörelsepauser gagna alla elever. Rörelsebehovet hos elever med ADHD kan visa sig i att de har svårt 

att sitta still. Att de inte sitter still har således inget att göra med att eleven med flit vill provocera 

läraren. Ser man som lärare att en elev har den svårigheten, är det utmärkt att planera in just 

rörelsepauser under lektionen. Kutscher (2010) nämner att ytterligare ett sätt för eleven att få utlopp 

för sitt rörelsebehov, kan vara att låta eleven få hjälpa till med saker i klassrummet, som ändå ska 

göras.  

 

På de två högstadieskolorna ges eleverna inte så mycket social träning i svenskämnet. Istället får 

högstadieeleverna den träningen på fritidsklubben eller i ämnet livskunskap. Det är viktigt att komma 

ihåg att det är två högstadielärare som svarar att eleverna inte ges så mycket social träning i 

svenskämnet, resultatet kan således inte anses representativt för andra högstadiegrupper. En tänkbar 

förklaring till att de här två högstadielärarna inte arbetar med social träning i svenskämnet, kan ha att 

göra med att det ställs andra krav på kunskaper, när eleverna kommer till högstadiet, då de plötsligt 
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även ska ha betyg i svenskämnet. De lärare som arbetar på låg- och mellanstadiet och på gymnasiet 

undervisar däremot sina elever i socialkunskap på svensklektionerna. I ett fall använder en lärare en 

social berättelse för att förklara för en elev hur denne ska bete sig i skolmatsalen, vilket visar på ett 

exempel på hur man kan arbeta med elevens sociala förmåga. Svenskämnet verkar som gjort för att 

samtala om hur människor förhåller sig till varandra. Det var något som också framkom i min studie, 

där det beskrevs att det förekom diskussioner utifrån högläsning och den skönlitteratur eleverna läste. 

Att samtala kring böcker menar Chaimbers (1993) kan leda till att eleverna reflekterar över bokens 

budskap och koppla den till sina egna erfarenheter. Drama används i svenskämnet på låg-

/mellanstadiet och gymnasiet som en metod för att utveckla den sociala kunskapen under 

svensklektionerna. Drama är ett sätt som lärare kan använda för att utveckla en elevs sociala förmåga 

(Attwood, 2008; Nilsson och Waldemarson, 1998).  

 

Eftersom det ibland är svårt att läsa av vad en elev med Aspergers syndrom känner så verkar 

termometern som används i KAT KIT modellen vara bra. Eleven visar då hur de mår med hjälp av 

termometern, det ger läraren en fingervisning om på vilken nivå denne ska lägga sin undervisning. 

Ytterligare ett sätt att lära ut social kompetens, är enligt (Patrick, 2010) att eleven med Aspergers 

syndrom tillsammans med en annan elev utan diagnos observerar andra personers beteenden i olika 

sociala situationer och sedan samtalar de om sina olika iakttagelser. Något som knappt nämns i min 

uppsats är de svårigheter som de ostrukturerade aktiviteter som elevens raster innebär för elever med 

Aspergers syndrom (Attwood, 2008; Steindal, 1997). Hur skoldagen kan organiseras finns det tyvärr 

inte plats för att diskutera här. 

 

En lärare samtalar med eleverna om vad Aspergers syndrom innebär för eleven och en speciell kurs 

anordnas på en av gymnasieskolorna, där eleverna ges kunskaper och möjlighet att samtala om sin 

diagnos. Winter (2008) menar att de flesta elever med Aspergers syndrom känner sig bekväma med 

sin diagnos, då den hjälper dem att förstå att de är annorlunda och att de har en annan inlärningsstil. 

Det gör att de har ett behov av kunskaper om diagnosen och att de kan behöva diskutera den (a.a.). En 

viktig friskhetsfaktor är att eleven får kunskaper om sig själv (Renlund, 2007). Det är vanligt att 

ungdomar känner sig annorlunda. Har man dessutom då ett funktionshinder blir det extra viktigt att ha 

någon att samtala om sin diagnos med (Can, 2004). Det är viktigt att både eleven och dess familj har 

kunskap om elevens diagnos (Renlund, 2009). Slutsatsen blir därför att det är viktigt att eleverna har 

möjlighet att få samtala om sin diagnos, med vuxna som är insatta och har kunskaper om diagnosen. 

 

Det är viktigt för elever med Aspergers syndrom att veta vad de ska göra på lektionen. Det görs bland 

annat genom att eleverna kan få en detaljerad mall där det framgår vad de ska göra, enligt några av 

respondenterna i min undersökning. Föhrer och Magnusson (2003) påpekar att en mall kan hjälpa 

eleven att se vad lektionsarbetet ska innehålla. Ett annat sätt att hjälpa eleven att planera sin 
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undervisning kan just vara att hjälpa dem med att besvara frågorna: ”Vad ska jag göra? Hur lång tid 

kommer det att ta? När ska jag göra det?” (Föhrer och Magnusson, 2003, sid 187). Checklistor kan 

också användas, då de ger en överblick över vad som ska göras och vad som har gjorts (Winter, 2008). 

Mitt resultat tyder också på att elever med Aspergers syndrom har behov av struktur och rutiner. 

Vilket stöds av Attwood, (2000) och Gillberg och Peeters (2001); Winter (2008), vilka menar att 

rutiner kan hjälpa eleverna att skapa en förutsägbarhet.  

 

Resultatet av min studie tyder vidare på att elever med Aspergers syndrom ibland tolkar det de hör 

eller läser bokstavligt, vilket är något som (Attwood, 2008) också påpekar. Mitt resultat tyder på att 

det kan bidra till missförstånd mellan lärare och elever och att det därför är viktigt att lärarna är 

medvetna om sin egen kommunikation. Läraren måste även ta reda på att eleven och läraren har 

uppfattat en uppgift eller instruktion på samma sätt. Mitt resultat tyder också på att elever med 

Aspergers syndrom kan behöva muntligt och skriftligt stöd. Det stämmer med  Attwood (2008); 

Winter (2008) vilka menar att eleverna har stor nytta av att få ett visuellt stöd, som ett komplement till 

muntliga instruktioner. Det är viktigt att elever med Aspergers syndrom får korta instruktioner på ett 

sätt som passar dem. Det kan vara att instruktionen ges nerskriven eller förklaras på ett nytt sätt. En 

lärare använde till exempel Activeboarden som ett tekniskt hjälpmedel för att fånga elevernas intresse. 

Ett annat sätt är att använda bilder och filmsnuttar på genomgången. Det är enligt Faherty (2002) 

viktigt att den metod som läraren väljer anpassas efter den enskilda elevens sätt att lära. En svårighet 

hos en del elever med Aspergers syndrom ansågs vara förmågan att välja och att de kan fastna i 

detaljer. Ett sätt att träna på det är att i samband med det fria skrivandet låta eleverna välja bilder ur en 

låda, som innehöll ett begränsat antal bilder. I livet ställs vi ständigt inför olika val. Det gör att vi 

behöver kunna fatta ett beslut. Därför anser jag att det är viktigt att vi i skolan hjälper eleverna att lära 

sig att välja i olika sammanhang.  

 

Elever med Aspergers syndrom behöver arbetsro och de trivs oftast med att arbeta individuellt, något 

som också Attwood (2000) påpekar. Lärarna i min studie arbetar också med att låta eleverna arbeta 

tillsammans i svenskämnet. Att det är bra att arbeta tillsammans i svenskämnet lyfter Block, Gambrell 

och Pressley (2002) fram. Då elever som arbetar i en grupp i form av ett grupparbete, hjälper eleverna 

i deras läs- och skrivutveckling. En annan fördel med att arbeta tillsammans är att det är i interaktionen 

med andra elever som eleven blir medveten om sig själv och hur de kan förhålla sig till den omgivning 

de befinner sig i (Freltofte, 1991).  

 

Utvecklandet av elevernas läsförståelse kan se ut på olika sätt. Det kan vara att eleverna får besvara 

läsförståelseuppgifter, att läraren ställer frågor kring texten och diskuterar innehållet. Enligt Allard, 

Rudqvist och Sundblad, (2001) har diskussioner kring en text betydelse, då det krävs en kognitiv 

bearbetning av innehållet för att läsförståelsen ska kunna utvecklas. Ett sätt att arbeta med läsförståelse 
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med elever som har Aspergers syndrom, var att lära dem olika lässtrategier. Det är ett sätt som 

Anmarkrud (2008) nämner ger en bättre läsförståelse. Det framgår att läsförståelsen är något eleverna 

utvecklar i de flesta skolämnena. Undervisningen kan ske både individuellt och i grupp. De läser 

böcker och tidningar och diskuterar innehållet. Högläsning var ett annat sätt att utveckla läsförståelsen. 

Det stämmer med Arnqvist (1993) som menar att elevernas läsförståelse, förbättras när man läser 

sagor för dem. Man arbetade med att skapa förförståelse genom att samtala om bokens titel och se på 

bilderna. Ett sätt att förbereda eleverna inför de nationella proven, är att låta eleverna öva sig på 

tidigare prov. Det användes också datorprogram för att stödja eleverna i deras läsutveckling. Man 

samtalar om ordspråk och liknelser, vilket (Attwood, 2008) anser är viktigt då det är något som elever 

med Aspergers syndrom ofta har svårigheter med. Eleverna får skriva en text fritt och sedan får de läsa 

upp den. Ett annat sätt är att läraren stryker under, vad texten handlar om. Eleverna får sammanfatta 

det de läser och skriva recensioner. Reichenberg (2008) påpekar att läraren kan vara tvungen att 

förändra sitt arbetssätt när de arbetar med elever som har problem med läsförståelsen. Det är positivt 

att lärarna använder olika sätt för att hjälpa eleverna att utveckla läsförståelse.  

 

Metoder utvecklas ju ständigt och förfinas vilket gör att det inte är möjligt att svara på om de metoder 

som jag har lyft fram kommer att vara de som rekommenderas i morgondagens skola. Det finns därför 

ett behov av forskning om metoder för att undervisa elever med Aspergers syndrom. En fråga som 

väckts hos mig, är om den möjlighet till individualisering som respondenterna kunde göra med sina 

elever, finns i en “vanlig” klass? Är de metoder jag redovisar genomförbar i en “vanlig” klass? Jag tror 

inte att eleverna gagnas av att metoderna kopieras utan reflektion, då metoderna behöver anpassas 

efter den enskilda elevens behov. Däremot är jag övertygad om att de metoder som gagnar elever med 

Aspergers syndrom också är bra för de elever som inte har denna diagnos. Jag överlåter till dig som 

läsare att fundera hur metoderna kan genomföras i den “vanliga” klassen.  

 

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Vidare forskning skulle till exempel kunna inriktas på hur elever med Aspergers syndrom uppfattar sin 

svensk undervisning. Ett annat forskningsområde kan vara vilka för och nackdelar det finns för elever 

med Aspergers syndrom att gå i en undervisningsgrupp med andra elever med samma diagnos 

alternativ att gå i en ”vanlig” skolklass. Ytterligare ett forskningsområde skulle kunna vara att 

undersöka hur rastverksamheten kan organiseras för elever med Aspergers syndrom.  
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Bilaga I 
Här följer en kort presentation av de som är viktiga att känna till som lärare:  

I målen för Lpo 94 framkommer det att eleverna ska: 
 
 utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, … lär sig att lyssna, 

diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att – formulera och pröva antaganden  
och lösa problem, – reflektera över erfarenheter och – kritiskt granska och värdera påståenden och  
förhållanden, … Mål att uppnå i grundskolan Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola  
behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, …  
kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många Olika uttrycksformer som möjligt som språk,  
bild, musik, drama och dans,(Lpo 94, s.11). 
 

I skolverkets kursplan i Svenska för Grundskolan står det att vi ska sträva efter att eleverna:  
 

– utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse,– 
utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra,– utvecklar en 
språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika  
sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan, 
(Skolverkets hemsida, 2010-12-15). 

 

I gymnasiets läroplan framgår följande: “Förtrogenhet med Sveriges kultur och historia samt det 

svenska språket ska befästas genom undervisningen i många av skolans ämnen”. (Lpf 94 s.3). “Skolan 

ska utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt uppmärksamma hälso- och 

livsstilsfrågor” (Lpf 94 s.5). 
 

I Gymnasieskolan är kurserna uppdelade ibland annat Svenska A, B och C. Här nedan följer ett urval 
av de mål som eleverna ska ha uppnått vid avslutad kurs. 
 
  I Kursplan för SV1201 - Svenska A 
 Eleven skall kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat  

efter situationen och mottagaren … kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv och 
för den valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare … kunna delta i samtal  
och diskussioner med olika syften och hålla anföranden inför en grupp på ett sätt som är anpassat efter situation 
och mottagare kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av saklitteratur och 
litterära texter från olika tider och kulturer (Skolverketshemsida, 2010-12-16a). 

 
 Kursplan för SV1202 - Svenska B 

 Eleven skall kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställ- ningar och utredningar samt dra 
slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp och syfte … 
kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter med anknytning till 
vald studieinriktning (Skolverkets hemsida, 2010-12-16b). 
 

Kursplan för SV1205 - Svenska C - muntlig och skriftlig kommunikation 
 Eleven skall … känna till vilka presentationsformer som digitala medier kan erbjuda kunna uttrycka sig i tal  

och skrift så att eleven kan göra sig gällande i sammanhang som ställer höga krav på engagemang, kunskaper, 
argumentationsförmåga, vederhäftighet och precision … kunna på egen hand läsa och analysera texter,  
speciellt sådana som har anknytning till elevens studieinriktning kunna i olika källor, såväl tryckta som digitala, söka, 
sovra och värdera och ta ställning till material för att kunna göra sammanställningar, utredningar och argumenteringar 
(Skolverkets hemsida, 2010-12-16). 
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Pysparagrafen eller undantagsbestämmelsen som den kallas på gymnasiet. I gymnasieförordningen 7 

kap § 4 står följande:  
 
 Om det finns särskilda skäl, kan läraren bortse från enstaka betygskriterier eller från enstaka delar av 

betygskriterier. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra personliga förhållanden som inte är av tillfällig 
natur och som utgör ett direkt hinder för eleven att uppfylla kraven för ett visst kriterium. De  
kriterier som rör säkerhet och de som hänvisar till lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter skall  
dock alltid uppfyllas. Förordning (2007:641).(Riksdagens hemsida, 2010-12-16).  

 

I  Salamancadeklarationen och Salamanca +10 (2/2006) står bland annat följande: 

 
32. Barn med behov av särskilt stöd skall erbjudas kontinuerligt stöd. Det kan röra sig om allt från ett minimum av stöd i 
det vanliga klassrummet till kompletterande program för inlärningsstöd inom skolan som vid behov kan utvidgas till 
assistans från speciallärare och extern stödpersonal (a.a. s.25). 
  

I FN:s konvention om barnets rättigheter, framkommer bland annat följande i artiklarna 28 och 29. 
Artikel 28 Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på 
grundval av lika möjligheter skall de särskilt, … (b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer 
efter grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga 
för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov  
Artikel 29 Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att (a) utveckla barnets fulla 
möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga (Unicefs hemsida, 20101216).  

 

Bilaga II 
 
Intervjufrågor 
Ålder, utbildning, yrkeserfarenhet (undervisat i svenska) 
Berätta hur du arbetar med att utveckla läsförståelsen hos elever med Aperger syndrom.  
Har du stött på några svårigheter när du ska undervisa elever med Aperger syndrom i svenskämnet? 
Vilka? Hur har du hanterat dem? 
Elever med Aperger syndrom kan ha svårigheter med att koda av ord, är det något som du har upplevt? 
Hur har du i så fall arbetat med det? 
Om du har erfarenhet av att undervisa elever som inte har Aperger syndrom, vad tycker du då att det 
finns för likheter och skillnader? (t.ex. läsning, skrivning) 
Hur kartlägger du elevens kunskaper i svenskämnet? 
Hur tänker du när du ska planera en svensklektion för elever med Aperger syndrom? 
Hur skulle du kortfattat vilja beskriva en lektion i svenska?  
Får eleverna någon socialkunskap i svenskämnet? Hur ser den ut? 
Vilka råd hade du önskat att du hade fått innan du började undervisa elever med Aperger syndrom? 
Är det något som du vill tillägga? 
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