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Abstrakt 

Syftet med vårt examensarbete var att granska hur tidiga pedagogiska stödinsatser främjar 

inlärning hos personer med Aspergers syndrom. Vi ville undersöka vilka stödinsatser som 

främjar inlärning samt vilka metoder som används för främjandet av inlärning hos personer 

med Aspergers syndrom i grundskolan. 

 

Undersökningen gjordes genom kvalitativ metod och enkätundersökning med öppna frågor 

riktade till lärare, speciallärare, kuratorer och assistenter inom grundskolan. Vi var 

intresserade av respondenternas egen syn på tidiga stödinsatser och metoder som används i 

syfte att främja inlärning hos personer med Aspergers syndrom. Vi har valt att ta med andra 

aspekter som tillhör Aspergers syndrom och inlärning i enkätundersökningen. I teorin har vi 

beskrivit begrepp om Aspergers syndrom, diagnostisering, Aspergers syndrom i det sociala 

samspelet samt lärmiljö, pedagogik och specialpedagogik.   

 

Resultatet av enkätundersökningen har visat att lärare, speciallärare, kuratorer och 

assistenter har erfarenhet och kunskap kring hur man utformar undervisningen med tanke på 

tidiga stödinsatser och metoder för att främja inlärningen. Det framkom många 

förebyggande faktorer som främjar inlärning och som tryggar en god lärmiljö. 
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Abstract 

The purpose of our thesis was to examine how early pedagogical measures promote 

learning in people with Asperger´s syndrome. We wanted to examine which support 

measures promote learning and which methods are used for the promotion of learning 

among people with Asperger´s syndrome in primary school.  

 

The qualitative survey was based on a qualitative method and a questionnaire survey with 

open-ended questions aimed at teachers, special needs teachers, counselor and assistant 

teachers in primary school. We were interested in the respondents´ own views on early 

support measures and methods used to promote learning among people with Asperger´s 

syndrome. We have chosen to include other aspects of Asperger´s syndrome and learning 

in the survey. In the theory, we have described concepts about Asperger´s syndrome in 

social interaction and learning environment, pedagogy and special pedagogy.  

 

The results of the survey have shown that teachers, special needs teachers, counselor and 

assistant teachers have experience and knowledge of how to adapt teaching with early 

supportive measures and methods to promote learning. Many preventive factors emerged 

that promote learning and that ensure a good learning environment.  
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1 Inledning 

Många personer med Aspergers syndrom har svårigheter med inlärning och med det 

tillkommer ofta även andra svårigheter, såsom att bli sedda som en likvärdig medmänniska 

av omgivningen i olika sammanhang. Många personer med Aspergers syndrom deltar i 

normal undervisning. Personer med Aspergers syndrom kan ha en annan inlärningsprofil än 

vad andra jämnåriga har, därför vill vi se hur skolan anpassar sig till den undervisning som 

finns och vilka tidiga stödinsatser som kan ges och anpassas till personer med denna typ av 

problematik för att främja inlärningsförmågan. Vi vet att skolans anpassning till dessa 

svårigheter har en inverkan på framtida möjligheter och även möjligheten till delaktighet i 

samhället. Det är ofta i skolålder man skaffar sig en självbild och en egen självuppfattning.  

Valet av forskningsämne kom ganska naturligt för oss då vi båda är intresserade av 

specialpedagogik och även hur skolor hanterar specifika svårigheter. Aspergers syndrom är 

en vanlig diagnos och problematiken kring diagnosen förekommer i skolvärlden. En artikel 

i Lääkärilehti anger att det förekommer cirka 0,8% i Finland inom autismspektrumet, därav 

också Asperger syndrom. (Raaska & Vanhala, 2020).  

Vi har valt att skriva om ”Hur tidiga pedagogiska stödinsatser främjar inlärning hos 

personer med Aspergers syndrom”. Genom våra tidigare erfarenheter växte intresset fram 

att skriva och undersöka om detta ämne. När tidiga pedagogiska stödinsatser nämns syftar 

vi på de stödinsatser som erbjuds så snart som behov blir kända samt de stödinsatser som 

tillkommer när man upptäcker att behov finns för extra stöd i undervisningen innan 

diagnosen Aspergers syndrom blivit fastställd eller när diagnosen är fastställd. 

Aspergers syndrom är en osynlig och mycket underförstådd diagnos som finns i vårt 

samhälle. Vi vet att det finns en betydelse med tidiga stödinsatser när personer med 

Aspergers syndrom i ett tidigt skede fått sin diagnos och de stödinsatser som erbjuds inom 

olika områden, och genom denna undersökning vill vi lyfta upp och samt ta reda på hur stor 

betydelse dessa pedagogiska stödinsatser har, samt hur stödinsatserna främjar inlärningen 

hos barn och unga med Aspergers syndrom. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vi vill med vårt examensarbete gå mera ingående hur tidiga pedagogiska stödinsatserna som 

ges till personer med Aspergers syndrom, och hur dessa tidiga pedagogiska stödinsatserna 

främjar inlärningen. Centrala frågeställningar i detta lärdomsprov är: 
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• Vilka tidiga stödåtgärder ges i den pedagogiska verksamheten till barn och unga med 

Aspergers syndrom? 

• Vilka metoder används för att främja inlärningen hos barn och unga med Aspergers 

syndrom? 

1.2 Avgränsningar 

I denna undersökning kommer vi inte att behandla och studera anhörigas perspektiv, 

eftersom det kräver en mera omfattande forskning som kräver mera resurser och tid, samt 

som denna aspekt berör stor etisk eftertanke. Vi kommer heller inte undersöka de yttre 

faktorerna som kan påverka barnets eller ungdomens vardagliga liv, såsom sambandet 

mellan mobbning och Aspergers syndrom, denna aspekt skulle då eventuellt behöva en egen 

forskning kring nämnda ämnet i stället för att baka in det i vårt redan sammanställa syfte. 

 

2 Aspergers syndrom 

Asperger syndrom är en kognitiv funktionsnedsättning inom autismspektrumet. 

Diagnosen berör människor som har normal, hög eller mycket hög intellektuell begåvning 

men som samtidigt har funktionsbrister som påminner om klassisk autism. (Gillberg 

& Peeters, 2002, s. 47).   

 

Asperger Syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Namnet kommer ifrån 

Hans Asperger som var en barnläkare i Wien, han visade tidigt ett stort intresse för barn 

med avvikande utveckling. Han använde sig mest utav pedagogisk behandling framför allt 

åt unga pojkar med sociala interaktionssvårigheter och beteendeavvikelser. (Gillberg, 

1997, s. 14–16).  Asperger syndrom är en relativt ny diagnos och man talade inte om 

diagnosen som Asperger syndrom förrän efter Hans Asperger’s död år 1980. (Attwood & 

Järvå, 2008, s. 41).  Asperger syndrom är i allmänhet medfött, och symtomen är vanligtvis 

ganska otydliga under de första levnadsåren. Därför brukar barnen inte få diagnos före de 

börjat i skolan. Det är vanligt att barn och ungdomar som får diagnosen har en tidig 

utveckling som har likheter med utvecklingen av personer med andra diagnoser, såsom 

DAMP och ADHD. Dessa diagnoser överlappar varandra och de är alla kroniska 

funktionsvariationer som har liknande symtom och gemensamt för diagnoserna är att 

symtomen ändras med åldern. (Gillberg, 1997, s. 39).   
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Ett barn med diagnosen är inte nödvändigtvis medveten om att hen skiljer sig från andra barn 

i samma ålder, men med tiden så märker vanligen både vuxna och barn i omgivningen att 

barnet inte beter sig, tänker och leker som andra barn. Med åren så inser barnet att det inte 

är som alla andra barn och därifrån så bygger barnet upp olika strategier, tankemönster och 

attityder för att kompensera att det känner sig socialt isolerat och oförstått. Vilken strategi 

barnet använder sig utav för att hantera att de är annorlunda beror mycket på 

personligheten, den personliga erfarenheten och levnadsvillkoren. (Attwood & Järvå, 2008, 

s. 26).   

 

Barn med Asperger syndrom utmärker sig vanligen enligt Attwood & Järvå (2008, s.38) 

genom svårigheter med:   

 

• Social mognad och förståelse, alternativt så är det försenat.   

• Outvecklad empati.  

• Att få kamrater och även trakasserier av andra barn förekommer.  

• Att kommunicera med andra och kontrollera känslor.  

• Ovanlig språklig förmåga med avancerat ordförråd men försenade 

samtalsfärdigheter.  

• Fascination eller starkt intresse för ett eller flera ämnesområden, kännetecknas av 

ovanlig intensitet eller fokus för området.   

• Koncentrationssvårigheter och avvikande inlärningsförmåga.  

• Överkänslighet för vissa ljud, dofter, konsistenser eller beröring.   

       (Attwood & Järvå, 2008, s. 38). 

 

Tidig beteendeproblematik hos barn med diagnosen kan vara social interaktionsproblematik 

som präglas av egocentricitet, det vill säga så finns det svårigheter med att se saker ur andra 

människors perspektiv. Det är inte ovanligt att barnet beter sig socialt och emotionellt 

opassande, ofta kan barnet uppträda för vuxet för sin ålder eller bete sig på annat sätt 

provocerande. (Gillberg, 1997, s. 48).  

 

Tvångstankar, tvångshandlingar och rutinbundenhet av olika slag är något nästan alla med 

diagnosen kämpar med. Situationerna/aktiviteterna som utlöser beteendet kan vara direkt 

kopplat till något specialintresse men kan även uppträda vid andra aktiviteter såsom 

exempelvis vid måltider, toalettbesök och Tv-tittande. Det förekommer att barnet 

med Asperger syndrom tar på sig en massa saker som “måste” genomföras innan man kan 

övergå till en annan aktivitet, tvången kan vara så svåra att de uppfyller kriterier till 

tvångssyndrom eller tvångsmässig personlighetsstörning. (Gillberg, 1997, s. 52–53).   
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Språket hos en person med Asperger syndrom skiljer sig från de jämnårigas språk och 

språkkunskaper. Medan personen med Asperger syndrom vanligen har ett mycket 

välutvecklat ordförråd så är det ändå vanligt att det finns svårigheter att tolka vad andra 

säger. Personer med denna problematik brukar tolka andras ord bokstavligt, vilket i sin tur 

lätt leder till missförstånd. Bland annat ironi, olika talesätt, underförstådda budskap och 

sarkasm brukar bli missförstådda. (Thomeer & Lopata, 2012, s. 946).   

 

Ett klassiskt exempel på bokstavlig tolkning är när en ung man blir ombedd av en bekant att 

göra kaffe. Den bekante undrar efter ett tag vart kaffet tagit vägen, och då svarar den unge 

mannen att det är i kannan. Den unga mannen hade inte förstått att hans bekantas begäran 

förutom att koka kaffe även omfattade dukning. Personer med Asperger syndrom är inte lata, 

tröga eller trotsiga, utan de gör bokstavliga tolkningar av ett budskap och förstår inte 

underförstådda meddelanden. (Attwood & Järvå, 2008, s. 250).  

Kärnproblematiken hos personer med Asperger är att de har problem med social interaktion, 

kommunikation och ett stelt oflexibelt beteendemönster i allmänhet. Dessa grundläggande 

egenskaper/problem lever ofta med under stora delar av livet utan att själva problematiken 

förändras. Därför går kärnproblematiken ofta att känna igen lika tydligt hos småbarn som 

hos vuxna. (Gillberg, 1997, s. 64).  

2.1 Förekomst 

Förekomsten av autismspektrum i befolkningen är 1% och i utvecklingsländer 1,5%. Förut 

var statistiken 0,6–0,7%, vilket visar att nuvarande statistik har ökar kring fastställd diagnos. 

Ökningen av antalet diagnoser beror på förbättrad medvetenhet och tjänster, skillnader i 

dokumentation och diagnos av mildare symtom hos personer med normal kognitiv nivå. 

Förekomsten av autismspektrumstörning ligger för tillfället på en jämn nivå. I Finland 

uppskattas förekomsten av autismspektrumstörning upp till 0,8%. (Raaska & Vanhala, 

2020). 

Det finns ingen enskild tillförlitlig forskning om hur många personer som 

har Asperger syndrom, utan mörkertalet är stort då det är många som inte har behovet 

att söka sig till utredningar. Könsskillnader som uppmärksammats är att autism och 

autismspektrumstörningar är vanligare bland män än hos kvinnor. Enligt rapporteringar från 

kliniker så är autism minst tre gånger vanligare bland pojkar än bland flickor. Den manliga 

överrepresentationen är något mindre synlig i befolkningsstudier, vilket tyder på att 

diagnosen ibland missas hos kvinnor. (Gillberg & Peeters, 2002, s. 50). Vid diagnosticering 
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förlitar man sig på utvärderingar utav individens utvecklingsmässiga historia, frågeformulär, 

kliniska observationer och tester för att avgöra om en diagnos är befogad eller ej. 

(Davidovitch, 2021, s. 2). 

 

3 Diagnostisering 

Finland använder sig av WHO:s internationella klassificering av sjukdomar (ICD). 

Dessutom används klassificeringen av diagnostiska och statistiska manualer för psykiska 

störningar (DSM) från American Psychiatric Association också i stor utsträckning i den 

västerländska forskningslitteraturen. I DSM-IV sjukdomsklassificering benämns 

spektrumstörningar som fem separata diagnoser, varav en av dem är Aspergers syndrom. 

(Raaska & Vanhala, 2020). 

Diagnoskriterierna är formulerade utifrån observerbara beteenden och diagnosen innehåller 

inget om orsaken till tillståndet då man inte vet varför människor föds 

med Asperger syndrom. (Lorenz, 2018, s. 12). När skolan, terapeuten, anhöriga eller 

personen själv identifierat egenskaper som kan tyda på Asperger syndrom så är det 

vanligaste tillvägagångssättet att utredningen börjar med att man fyller i ett formulär eller en 

skattningsskala för att ge underlag för att få en remiss till en specialist inom ämnet. 

Frågeformuläret kan också användas för att uppmärksamma andra egenskaper och beteenden 

som kan tyda på Asperger syndrom och därmed bekräfta att man är inne på rätt spår. 

(Attwood & Järvå, 2008, s. 44–45). I Finland används bland annat klassificeringarna DSM-

IV och ICD-10 för diagnostisering av autismspektrumstörning och asperger. (Raaska & 

Vanhala, 2020). Det finns också frågeformulär (screeningformulär) och skalor för barn:  

 

• ASAS (Australian Scale For Asperger’s Syndrome)  

• ASDI (Asperger Syndrome Diagnostic Interview)  

• ASDS (Asperger Syndrome Diagnostic Scale)  

• ASSQ (Autism Spectrum Screening Questionnare) 

• CAST (Childhood Asperger Syndrome Test)  

• GADS (Gilliam Asperger Disorder Scale) 

• KADI (Krug Asperger’s Disorder Index)  

 

Det finns också specifikt utformade frågeformulär för vuxna. De aktuella frågeformulären 

(screeningformulär) för vuxna är:  
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• ASQ (Autism Spectrum Quotient)  

• EQ (Empathy Quotient)   

• The Reading the Mind in the Eyes Test  

• The Reading the Mind in the Voice Test  

• FQ (Friendship Questionnaire)  

• ASDASQ (Autism Spectrum Disorders in Adults Screening Questionnaire)  

 

Det är dock viktigt att minnas att inget av de olika skattningsskalorna eller frågeformulären 

är felfria, utan de flesta har problem gällande validiteten, reliabiliteten och känsligheten. 

Men med hjälp av dessa verktyg så kan man få en riktlinje för om det kan vara frågan 

om Asperger syndrom, eller om det handlar om andra svårigheter. (Attwood & Järvå, 2008, 

s. 44–45). Diagnosen kan inte ställas med säkerhet förrän barnet är åtminstone fyra år 

gammalt, vanligen så kan man inte heller ge en säker diagnos före skolåldern. Dels beror det 

på att symtomen kan vara väldigt diskreta eller icke karakteristiska under de första 

levnadsåren och delvis kan andra liknande diagnoser övervägas eller ställas och då glöms 

lätt aspergerproblematiken bort. (Gillberg, 1997, s. 20).   

 

3.1 Ålder vid diagnostisering 

Det är vanligen mellan åldrarna från sju till tolv år som symtomen vid Asperger blir tydligare 

och mer karaktäristiska och det är vanligtvis då som barnen får remiss till utredning. 

(Gillberg, 1997, s. 48). Många som har Asperger syndrom kommer till barn- och 

ungdomspsykiater eller barneuropsykiater för att få sin diagnos i barndomen eller tonåren. 

Det är också vanligt att personer som inte fått diagnos i barndomen söker sig till 

vuxenpsykiatrin i ett senare skede för att få diagnos och hjälp. Vid diagnostisering av 

personen så bör en neuropsykiatriskt utbildad läkare noggrant 

gå igenom utvecklingshistorien med mamman eller någon annan person som känt patienten 

sedan början av livet. Om läkaren redan i ett tidigt skede misstänker att patienten 

har Asperger syndrom så kan det vara bra att de anhöriga som lämnat uppgifter om 

patienten får en broschyr om tillståndet samtidigt som man uppmanar dem att tänka igenom 

vad som stämmer in och vad som inte stämmer in på Asperger syndrom i patientens fall, och 

resultaten ska gås igenom på ett återbesök. Även om man känner sig säker på att patienten 

har diagnosen efter en noggrann intervju med de anhöriga så måste patienten ändå 

undersökas noggrant både psykiskt, fysiskt och neurologiskt/neuromotoriskt. Det kan vara 

mycket svårt att diagnostisera kvinnor och flickor som har tecken på liknande 
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diagnoser till Asperger syndrom, samt personer som behandlas med neuroleptika, och hos 

vuxna som sedan länge tillbaka fått andra diagnoser och även fått för Asperger syndrom 

olämplig behandling i form av olika terapiformer och speciella mediciner. Det kan också 

vara svårt att ställa rätt diagnos om andra problem också finns med i bilden så som missbruk 

och ätstörningar. Vid undersökning av patienten så kan läkaren använda sig utav olika 

skattningsformulär, och utifrån patientens personliga förutsättningar så som begåvning så 

väljer läkaren ut vilket skattningsformulär som kan ge det mest trovärdiga resultatet. 

(Gillberg, 1997, s. 109–111).  

 

Utredningen av Asperger syndrom är i regel mycket begränsad, men den 

bör alltid innehålla både läkarundersökning och psykologbedömning. 

Psykologbedömningen kan innebära att patienten utreds med något kognitivt eller 

neuropsykologiskt test. Om personen som utreds har inlärningssvårigheter och en IQ under 

90 så kan medicinska undersökningar vara befogade. Kromosomanalys är en av de 

medicinska testerna som läkaren kan rekommendera, och det är för att kunna utesluta 

könskromosomavvikelser. Det är inte ovanligt att personer med Asperger syndrom har 

frånvaroattacker och då kan EEG också användas då det är oklart om det är frågan 

om Asperger syndrom eller ej, EEG utför man genom att mäta hjärnans aktivitet med 

elektroder som är fästa i hårbotten. (Gillberg, 1997, s. 112–113). 

3.2 Diagnostisering av pojkar och flickor 

Majoriteten av de barn som skickas till utredning av Asperger syndrom är pojkar. Det är för 

att pojkar med Aspergers syndrom vanligen beter sig mera stereotypiskt än vad flickor gör 

gällande diagnosen, pojkar visar mera synliga beteende än vad flickor gör. (Meng-Chuan 

Lai & Lombardo, 2011, s. 2). Flickor och kvinnor är dock svårare att identifiera och 

diagnostisera än vad pojkar är för att flickor använder sig flitigare av kompenserande och 

kamouflerande mekanismer, vilket även används i viss utsträckning av pojkar. Med en 

kompensatorisk mekanism så syftar man på en inlärning av hur man bör agera i en social 

situation. Som medmänniska så kan man uppleva att personen har förmåga att föra en 

ömsesidig konversation fastän det i verkligheten är ett inlärt beteende och inte en förmåga i 

sig. Ett bra exempel på kamouflerande strategi är att avböja att delta i lekar med jämnåriga 

för att dölja sin förvirring, på så sätt så kan man avvakta tills man är säker på vad som 

förväntas utav en i leken så att man inte gör några iögonfallande socialt misstag. En vanlig 

strategi som används av barn är att vänta, observera noggrant och först delta då man är säker 

på vad man ska göra genom att imitera vad de andra barnen gjort tidigare. Ändras lekreglerna 
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eller lekens karaktär plötsligt så blir barnet ofta helt ställt. (Attwood & Järvå, 2008, s. 53–

54).  

 

Flickor med Asperger syndrom kan utveckla en förmåga att “smälta in” eller försvinna i en 

större grupp genom att hela tiden befinna sig i utkanten av den sociala interaktionen som 

sker. Det finns också andra strategier som används för att undvika att delta i klassens 

aktiviteter såsom att uppföra sig mycket bra och artigt, och genom det goda beteendet bli 

lämnat i fred av lärarna och de jämnåriga. Andra strategier för att undvika att samarbeta och 

delta i sociala aktiviteter i skolan och hemmet kan vara en extremt stark, undvikande, 

manipulerande eller negativ reaktion vid alla olika former av krav. Dessa flickor är vanligen 

mycket pålitliga och snälla i vänskapsrelationen jämfört med andra jämnåriga flickor. På 

grund av dessa egenskaper så kan det vara svårt att upptäcka att de uppfyller ett av 

huvudkriterierna för Asperger syndrom, nämligen en oförmåga att skapa vänskapsrelationer. 

Den språkliga och kognitiva förmågan hos flickor är ofta densamma som hos pojkar, men 

specialintressena behöver inte vara lika exotiska som de vanligen är hos pojkarna utan kan 

exempelvis vara hästar och dockor. (Attwood & Järvå, 2008. S. 53–54) (Meng-Chuan Lai, 

2011, s. 2). 

 

Pojkar med Asperger syndrom uppfattas ofta som mycket smarta och de använder sig 

vanligen av ett mycket avancerat språk med tanke på åldern och de kan också ha en 

benägenhet att rabbla upp många enligt personen intressanta fakta. Det är vanligare att 

flickor använder sina kognitiva förmågor för att analysera social interaktion och sociala 

samspel och uppfattas därför ofta som små filosofer med en förmåga till djupgående 

resonemang om sociala situationer. Flickor har vanligen inte heller iögonfallande motoriska 

problem och det är inte heller lika vanligt att flickor utvecklar den sortens 

beteendeproblematik som ofta är orsaken till att pojkar skickas vidare till utredning. Så med 

andra ord så kan det i fall där en flicka har utvecklat förmågan att dölja tecknen 

på Asperger syndrom i lek och skola även vara nästintill omöjligt vid utredning att som 

förälder, lärare eller utredare fastställa att hon har Asperger syndrom. (Attwood & Järvå, 

2008, s. 54–55).  

 

3.3 Diagnostisering av vuxna 

Att utreda vuxna ställer utredaren inför flera olika problem. Det kan ha gått många år sedan 

den vuxne var barn och det kan vara svårt för den vuxne och den eventuella anhöriga som 

intervjuas vid utredningen att komma ihåg hur det var när patienten var liten. Det är vanligt 
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att använda sig utav fotografier av patienten som barn för att fungera som stöd för patienten, 

exempelvis bilder från olika högtider kan fungera som stöd för minnet. Med hjälp av 

fotografin så kan man också observera om patienten deltar i det sociala samspelet. Vid 

utredningen så kan man då också diskutera om händelsen på fotografiet och hur pass väl till 

mods patienten kände sig inför denna situation. Utlåtanden och information från skolan kan 

vara till hjälp för att skapa sig en bild av eventuella relationsproblem med jämnåriga, 

inlärningsproblem eller det allmänna beteendet i skolan. (Attwood & Järvå, 2008, s. 55).  

 

 Den vuxna som får remiss till utredning kan ha en egen uppfattning om sin sociala 

kompetens medan någon som känner patienten väl kan ha en helt annan uppfattning. Det 

finns en risk att den vuxne med avsikt vilseleder utredarna för att undvika en diagnos som 

av personen kanske uppfattas som en sorts mentalsjukdom eller stämpel på hur personen 

är. En del av de vuxna med tydliga tecken på Asperger syndrom anser själva att deras 

förmågor är helt normala, men då utgår man ofta från hur föräldrarna agerat i sociala 

sammanhang. Om den vuxne har en dominant förälder med Asperger syndrom så kan det ha 

påverkat patientens syn på vad som är normalt och vad som inte är det. (Attwood & Järvå, 

2008, s. 55–56).   

4 Känslor 

”Personer med Aspergers syndrom är mer vakna för den fysiska världen än den sociala 

världen”. (Attwood & Järvå, 2008, s.132). 

Genom forskningsstudier, kliniska erfarenheter och självbiografier har det framkommit att 

barn med Aspergers syndrom har betydande svårigheter att förstå och uttrycka känslor. Det 

är också vanligt att barn med Aspergers syndrom utvecklar någon form av depression, 

ångeststörningar eller problem med att hantera ilska. (Kutscher, 2005, s.140). Personer med 

Aspergers syndrom kan ha god intellektuell förmåga, särskilt när det gäller faktakunskaper, 

men avsaknaden i att förstå känslor uppträder tydligt. I fastställandet av diagnos och 

utredning av Aspergers syndrom innehåller också en bedömning av personers förmåga att 

förstå och uttrycka emotioner. Detta görs för att möjliggöra upptäckten av en eventuell 

affektiv störning, särskilt i form av ångest eller depression. Det kan också finnas både 

genetiska och miljömässiga faktorer som förklarar den höga förekomsten av affektiva 

störningar. (Attwood & Järvå, 2008, s.151–152). 

När man begrundar och studerar de svårigheter som vanligen framträder hos människor med 

Aspergers syndrom som är bristande social förståelse, empati, samtalsfärdigheter, ovanlig 
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inlärningsstil, perceptionsstörningar, framträder det tydligt att dessa faktorer kan leda till 

omfattande stress, ångest, frustration och känslomässig utmattning. Att bli avvisad av 

jämnåriga är vanligt, samt som trakasserier och mobbning framkommer. Detta leder många 

gånger till att personer med Aspergers syndrom får en låg självkänsla och depression. 

(Attwood & Järvå, 2008, s.152). 

Den omfattande forskningen kring Theory of mind bekräftar att människor med Aspergers 

syndrom har svårt att identifiera och konceptualisera egna som andras tankar och känslor. 

Den mellanmänskliga och inre emotionella världen är ett outforskat område för människor 

med Aspergers syndrom. Detta påverkar personers förmåga att förstå och hantera känslor 

hos sig själva och andra. (Attwood & Järvå, 2008, 153). Den psykologiska termen Theory of 

mind förklarar förmågan att känna igen och förstå andra människors tankar, värderingar, 

önskningar och avsikter, för att kunna förklara beteenden och att ha förutseende vad som 

kommer hända härnäst. Theory of mind beskrivs också som ”tankeläsning” eller 

”tankeblindhet” eller med ett annat populärt uttryck: ”att vara i någon annans kläder”.  

Diagnostisk utredning bör omfatta en utvärdering av barnets eller den vuxnas förmåga till 

theory of mind, och det finns att tillhandahålla olika tester för både barn och vuxna. (Attwood 

& Järvå, 2008, s.131). 

Barn eller vuxna med Aspergers syndrom varken förstår eller känner igen de signaler som 

är uttryck för andra personers tankar eller känslor på en förväntad nivå. Normalutvecklade 

barn, i synnerhet barn som är äldre än 5 år, är redan skickliga att identifiera och uppfatta 

sociala signaler som berör tankar och känslor. Barnen vet vad de sociala signalerna betyder 

och hur man bör reagera på dem. Personer med Aspergers syndrom har svårigheter att tänka 

om tankar och känslor, vare sig det gäller andras eller egna tankar och känslor. De har ingen 

avsaknad av empati, men de har svårt att känna igen mer subtila signaler på emotionella 

tillstånd eller att läsa av mera komplexa sinnestillstånd. (Attwood, & Järvå 2008, s.132–133). 

4.1 Empati 

Empati syftar på förmågan att identifiera sig med andras känslor, tankar och förhållningssätt. 

Empati är den förmågan att känna sig ledsen när andra har det svårt och orolig när andra är 

rädda. Ett av de områden där missuppfattningar kring Aspergers syndrom ofta uppstår är 

områden som gäller empati. (Patrick, 2009, s.39). 

Personer med Aspergers syndrom saknar inte den empatiska förmågan, men det är lätt hänt 

att utomstående drar slutsatser att personer med Aspergers syndrom har en avsaknad av 

empatisk förmåga – eftersom det finns en avsaknad i förståelsen av diagnosen. Personer med 
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diagnosen känner starkt inför många olika saker, bland annat sådant som också påverkar 

andra. Personer med Aspergers syndrom har svårt att upptäcka när någon är ledsen eller 

bekymrad, men empatin väcks när personen i fråga märker att någon är ledsen eller 

bekymrad. (Patrick, 2009, s.39). 

5 Kommunikationsfärdigheter 

Kommunikation omfattar två områden, dessa är egentliga verbala färdigheter och icke-

verbala färdigheter. Personer med en autismspektrumstörning har ofta problem som 

omfattar icke-verbal kommunikation, samt svårigheter att använda språket i sociala 

sammanhang. (Kutscher, 2005, s.104). 

Icke-verbal kommunikation kan vara svårt att tolka för personer som har Aspergers syndrom. 

Icke-verbala signaler innefattar exempelvis ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

gester. När man har en viss mån av problematik med förståelsen av icke-verbal 

kommunikation ökar risken för missförstånd. Största delen av den icke-verbala 

kommunikationen och dess innebörd utförs 55 procent i de samtal som utförs ansikte mot 

ansikte, vilket kan leda till att svårigheter uppstår hos personen med asperger samt att 

avsevärda hinder kan uppkomma i socialt samspel med andra människor. (Patrick, 2009, 

s.33). 

När det kommer till miljön i skolan, så är det vanligen att personer med Aspergers syndrom 

erhåller mycket information från omgivningen och observerar den sociala interaktionen från 

sådant som har blivit sagt under lektionen eller det som blivit skrivet. Personer med 

Aspergers syndrom kan ha svårare att tyda icke-verbala meningar. För att dessa elever ska 

förstå det icke-verbala innehållet i sociala situationer och miljöer, kan man som lärare 

kombinera användningen av sociala berättelser, videobaserade instruktioner och visuella 

metoder eller andra metoder som anses vara användbara och lättförstådda. Ansiktsuttryck 

skildrar också mycket av den icke-verbala informationen som personer med Aspergers 

syndrom kan ha svårt att urskilja eller förstå. (Wenzel & Rowley, 2010, s 47–48).  

Genom forskningsstudier har man kommit fram till att personer med Aspergers syndrom han 

lida av prosopagnosi. Prosopagnosi betyder i sin korthet ”blindhet för ansikten”. Detta 

innebär att man har svårt att tolka ansiktsuttryck. I konstruktionen av vår hjärna har 

människan särskilda områden som bearbetar information om ansikten, men denna 

bearbetning av information verkar inte vara så hos personer med Aspergers syndrom. I 

jämförelse med den normala funktionen, bearbetar personer med Aspergers syndrom 

ansikten som att de vore föremål och lägger fokus på ansiktets enskilda komponenter. Detta 
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kan resultera i feltolkningar av andras emotionella uttryck. Alla ansiktsuttryck kan tolkas på 

flera olika sätt hos personer med asperger. En rynkad panna kan uppfattas som att den andra 

människan uttrycker ilska, men en rynkad panna kan också vara ett tecken på att den andra 

människan är förvirrad. (Attwood & Järvå, 2008, s.153). 

Alexitymi är en psykologisk term som beskriver bland annat de drag som associeras med 

Aspergers syndrom, vilket innebär att någon har en begränsad förmåga att identifiera och 

beskriva känslomässiga tillstånd. Barn och vuxna med Aspergers syndrom har ofta ett 

begränsat ordförråd i fråga om känslomässiga tillstånd, i synnerhet när det gäller mer subtila 

och komplexa känslor. (Attwood & Järvå, 2008, s.154). 

5.1 Det sociala samspelet 

Personer med Aspergers är vanligen väldigt motiverade till att umgås med andra och att ha 

ett socialt samspel till sin omgivning, samtidigt som de känner de kan känna att de är socialt 

isolerade från andra på grund utav sin kommunikationsteknik som kan vara något 

annorlunda. Kommunikationstekniken är vanligen väldigt formell och kan även utspela sig 

genom en monolog som går på djupet om ett ämne eller ett specialintresse som personen 

brinner för, även om samtalspartnern inte är märkbart intresserad utav 

samtalsämnet. (Woodbury-Smith & Volkmar, 2008, s. 3).   

Social kompetens och att skaffa sig sociala kontakter i form av vänner värderas i allmänhet 

högt av ett barn. Barn med Aspergers syndrom har svårare inom dessa områden, och detta 

leder ofta till att dessa barn internaliserar sina tankar och känslor i form av självkritik och 

ökat socialt tillbakadragande. Depression är vanligt bland barn med Aspergers syndrom – 

vilket redan kan inträffa vid sex års åldern. Depression kan utvecklas som följd av att barnet 

fått insikt att ”jag är annorlunda”. (Kutscher, 2005, s.127). 

En följd av att internalisera de negativa tankarna och känslorna som uppkommer till att 

känna sig annorlunda kan vara att barnet externaliserar dem. De tankar och känslor som 

uppkommer omformas till ilska och arrogans. ”Det är inte mitt fel. Det är ditt fel”. Barnet 

kan överkompensera för bristen på kompetens i sociala sammanhang, genom att förneka 

problem och utveckla ilska och arrogans gentemot andra människor. Att vara arrogant kan 

också i sin tur leda till uppförandeproblem. Följderna av arrogans, förnekelse och outvecklad 

empati, som förknippas med Aspergers syndrom, kan vara att barnet försöker ta sig ur 

besvärliga situationer i sociala sammanhang genom fysiska medel. (Kutcher, 2005, s.128). 
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Forskning gällande exekutiva funktioner och Aspergers syndrom visar att bristande 

impulskontroll tillsammans med en relativ brist på insikt är faktorer som påverkar det 

allmänna fungerandet. Bristfälliga exekutiva funktioner kan påverka den kognitiva 

kontrollen av emotioner. Kliniska erfarenheter framvisar att det finns en tendens att reagera 

på emotionella signaler utan att tänka. Händelsereaktioner som är snabba och impulsiva kan 

göra att barnet antas ha en beteendestörning eller svårigheter att hantera aggressivitet. 

(Attwood & Järvå, 2008, s. 153). 

När det kommer till skolväsendet och inlärning, kan avsaknaden utav social kompetens, som 

utmärker Aspergers syndrom, störa utvecklingen och speciellt den sociala utvecklingen, 

vilket i sin tur kan minska på de positiva inlärningserfarenheterna som andra jämnåriga får 

utav sina kamratrelationer. Personer med Aspergers syndrom som blir missförstådda kan 

uttrycka sig genom oprovocerad aggression, självskada och andra opassande kommunikativa 

svar och imitationer, så som att använda sig utav ett störande beteende på lektioner, härma 

djurläten och att diskutera opassande ämnen. Orsaken till detta opassande beteende är 

vanligen en önskan om att få vara med i den sociala kontexten med en mycket begränsad 

social förmåga. (O’Connor, 2016 s. 2–3).  

Diagnosen har ett starkt samband med att vara avvisad, och därför så kan det vara ett stort 

mellanrum mellan personen med Aspergers syndrom och dennes klasskamrater eller andra 

jämnåriga. Det finns således många olika varierande konsekvenser för barnet 

med Aspergers syndrom med tanke på utvecklingen, på grund av reducerade möjligheter till 

sociala möten med andra. Barn som känner utanförskap redan under tidiga år kan resultera i 

att de inte uppnår det som de är kapabla till och exempelvis presterar sämre i skolan än vad 

de egentligen skulle göra. Om barnet inte är välkomnat i någon grupp utan bara upplever att 

de inte passar in, är det inte ovanligt att barnet blir arg och även depression kan uppstå. Även 

senare i livet så har det visat sig att personer som upplevt ett starkt utanförskap i barndomen 

kan ha svårigheter med den mentala hälsan även senare i livet. (O’Connor, 2016, s. 2).  

 

6 Pedagogik inom skolan 

De kännspaka svårigheterna för elever med Aspergers syndrom kan variera från dag till dag 

och därför kan dessa elever ha vissa dagar då de kan arbeta lugnt och koncentrerat medan de 

vid andra tillfällen lever i sin egen värld och har märkbara koncentrationssvårigheter. I regel 

så kan elever med Aspergers syndrom ha svårigheter att koncentrera sig i stökiga klassrum 
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eller i rum med öppna planlösningar, eftersom de i regel behöver lugn och ro och en väl 

strukturerad läromiljö. (Olsson & Olsson, 2007, s. 64–65). 

 Det är inte ovanligt att dessa elever även kräver stor flexibilitet i skolmiljön för att uppnå 

välbefinnande, genom att exempelvis få en möjlighet att stanna inne på rasterna, få 

individuell inriktad idrottsundervisning och liknande. Dessa elever som lider utav stark 

ångest kan behöva få möjlighet att göra skrivningar i avskilda miljöer eller att till exempel 

få redovisa sina läxor individuellt inför endast läraren. Hur lärarna förhåller sig till personer 

med detta syndrom är mycket betydande för hur även klasskamraterna senare förhåller sig 

till dem. (Olsson & Olsson, 2007, s. 64–65).   

Det viktigaste ur den pedagogiska synvinkeln när man jobbar med barn 

med Aspergers syndrom är att man hjälper dem att förstå sin omgivning. En stor positiv vinst 

man kan få utav att hjälpa dem förstå sin omgivning och även kontrollera den till viss mån 

är att det vanligen kan ge en ökad säkerhet och självständighet. Barn och ungdomar med 

syndromet har stora behov utav att få stöd för kommunikation med andra individer och även 

utveckling av förståelsen för andra människor och deras perspektiv på händelser och 

händelseförlopp. (Falk-Ross, Iverson & Gilbert, 2004, s. 49).   

Om vi då fokuserar på de pedagogiska principerna i skolan för personer med specialbehov i 

form utav Aspergers syndrom så är det viktigt att ha i beaktande att de flesta elever med 

diagnosen deltar i vanlig undervisning. Med tanke på det så är det bra om pedagogerna i de 

klasserna har ett lugnt temperament, är förutsägbara i sina känslomässiga reaktioner, har en 

förmåga att bemöta eleverna med flexibilitet och även har en god förmåga att se elevernas 

positiva sidor. (Olsson & Olsson, 2007, s. 64).  

6.1 Specialpedagogik 

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt och aktuellt kunskapsområde som innefattar 

forskning och verksamhet. Specialpedagogiken behövs i arbetet med barn och elever som är 

i behov av extra stöd, samt för att förebygga svårigheter och problem i tidiga skolår. 

(Lundqvist, 2018, s.29).  

 

Specialpedagogiken har hämtat kunskap och teorier från flera olika områden och 

vetenskaper. Teorier kan definieras som välgrundade antaganden, förklaringsförsök, 

modeller och tankestrukturer om ett avgränsat fenomen. Olika områden som är verksamma 

inom specialpedagogiken och som grundar sig för olika kunskapsområden är bland annat 

pedagogik, psykologi, medicin, didaktik, sociologi och filosofi. (Lundqvist, 2018, s.29).  
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Specialpedagogiken inom forskning har definierats på lite olika sätt men definitionerna har 

ofta gemensamt att specialpedagogisk forskning handlar om delaktighet och lärande samt att 

specialpedagogiken och dess områden ska vara till nytta för yrkesverksamma så att det 

skapas goda möjligheter för alla barn och elever att utvecklas och må bra. (Lundqvist, 2018, 

s.36). Forskning inom specialpedagogiken innefattar barnens delaktighet, kommunikation 

och lärande i olika sammanhang och situationer. Man lägger fokus på samspelet mellan 

individens förutsättningar, samt som man lägger fokus på samhällets och skolans villkor och 

resurser. Forskning inom specialpedagogiken finns för att stödja den socialpedagogiska 

verksamheten, så att arbetet kring barn och elever som är i behov av särskilt stöd genomförs 

på vetenskaplig grund. (Jakobsson & Nilsson, 2011, s.15).  

 

6.2 Specialpedagogisk verksamhet 

Begreppet specialpedagogisk verksamhet är ett brett begrepp. Begreppet innefattar det 

praktiska specialpedagogiska arbetet som utförs av verksamma inom specialpedagogiken, 

till exempel förskolelärare, assistenter, speciallärare, lärare och annan personal i skolor. 

Specialpedagogisk verksamhet används många gånger tillsammans med begreppet 

specialpedagogisk forskning, som undersöker, beskriver och analyserar specialpedagogiska 

verksamheter i syfte att ta fram ny kunskap och fördjupa förståelsen om verksamheten. 

(Lundqvist, 2018, s.42).  

 

Begreppet specialpedagogisk verksamhet är ett paraplybegrepp som innefattar flera olika 

typer av aktiviteter. Dessa begrepp inom specialpedagogiska verksamheten är: förebyggande 

arbete, utredningar, planering, implementering och utvärdering av åtgärder, utveckling av 

lärmiljöer, specialpedagogisk handledning och rådgivning, rådgivning till föräldrar och 

elevhälsoarbete. Det finns flera begrepp som behandlas inom specialpedagogisk verksamhet, 

men dessa ger en helhetsbild över den specialpedagogiska verksamhetens utformning. 

(Lundqvist, 2018, s.42–43).   

 

6.3 Tidiga insatser 

Tidiga insatser kan ses som ett paraplybegrepp, eftersom det finns flera typer av insatser som 

anses vara tidiga stödinsatser. Stödinsatserna kan användas för att främja tillgänglighet, 

kommunikation, aktivt deltagande, känsla av samhörighet, lärande och utveckling. 

(Lundqvist, 2018, s.77). Stödinsatsernas intentioner är många och målet är att dessa 
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stödinsatser ska bidra till att barn ges förutsättningar att delta aktivt och engagerat i 

undervisningsaktiviteter och dagliga rutiner och lekar. Stödinsatserna finns till för att främja 

barnets utveckling, bidra till lärande och att barnet ska känna en delaktighet i grupp. Det 

finns barn som är i behov av olika typer av stödinsatser för att kunna delta i aktiviteter, 

rutiner och lekar, samt för att kunna lära sig nya saker. Stödinsatserna varierar beroende på 

barnets behov. (Lundqvist, 2018, s.101).  

I kommande kapitel framförs olika stödinsatser i varierande sammanhang som behandlar 

inkluderingens betydelse i undervisningen, inkludering som arbetssätt och vilka stödinsatser 

som utformas för inkluderande lärmiljö, hur man anpassar skolmiljön i syfte att främja 

inlärning för elever som har Aspergers syndrom, vilket betydelse den individuella läroplanen 

har för enskild elev samt det mångprofessionella arbetet som berör yrkesverksamma inom 

skolväsendet. I Finlands undervisningssystem tillsätts olika stödinsatser för elever så snart 

som olika behov blir kända, och vi skribenter anser också att tidiga stödinsatser är när man 

upptäcker att behov finns för extra stöd i undervisningen innan diagnosen Aspergers 

syndrom blivit fastställd eller när diagnos är fastställd. 

 

7 Inkludering 

Då man pratat om inkludering som en metod för inlärning så syftar man på full integrering i 

klassrummet helt och hållet utan diskriminering. Det finns lagar som stöder inkluderingen, 

bland annat Socialvårdslagen där det nämns att barnets intresse alltid i första hand ska 

beaktas. (Finch, Watson, MacGregor & Precise, 2013, s. 3) (Socialvårdslagen, 2014). I 

Finland använder man sig av både inkluderande undervisning och tidiga särskilda 

stödinsatser. Utgångspunkten för detta är att man erbjuder stödinsatser så snart som behov 

blir kända. Tidiga stödinsatser som erbjuds av speciallärare kan vara särskilda och erbjuds 

för en period. Valet att fokusera både på inkludering och särskild stöd har också visat i 

internationella undersökningar att de har främjat undervisningen för barn med behov av stöd. 

(Lundquist, 2018, s.120). 

För att inkludering ska kunna uppnås på ett så smidigt sätt som möjligt, bör man betona 

vikten utav att ha grundläggande sociala och kommunikativa färdigheter i läroplanen. Det är 

också viktigt att eleverna med specialbehov får en introduktion eller en förståelse för de egna 

svårigheterna för att man ska kunna hjälpa dem att bli trygga i sig själva och på så vis även 

kunna hjälpa till för att öka förståelsen för sig själv som person. Ett gott samarbete mellan 

specialpedagoger och pedagoger är av ytterst stor vikt för att man ska få en heltäckande bild 



 17 

av eleverna och således även en möjlighet till att kunna förbättra lärmiljön till både 

inlärningsmålen och öka trivseln. (Jindal-Snape, Douglas, Topping, Kerr, Smith, 2005, s. 6–

7). 

Inkludering handlar om stödinsatser så att barn som är i behov kan delta i aktiviteter, rutiner 

och lekar, känna gemenskap med kamrater, lära sig nya saker och utvecklas tillsammans 

med andra barn som inte har samma form av stödbehov. (Lundqvist, 2018, s.113). 

Inkludering kan definieras på flera olika sätt som innefattar inkluderande undervisning och 

arbetssätt, men de har alla gemensamt att inkludering är något mer än att placera elever med 

behov av extra stöd i en och samma lärmiljö. Inkludering handlar om välkomnande 

utbildningssystem, rättvisa i skolan, alla barns rättighet till utbildning och om att uppskatta 

olikheter. När olikheter uppskattas utgör de inte ett problem, utan är något som berikar och 

förbättrar en lärmiljö och de förutsättningar för lärande som erbjuds. Inkludering är i sin 

helhet att man skapar förutsättningar för samtliga elever till lärande, utan att de tvingas lämna 

den sociala gemenskapen i klassen. (Lundqvist, 2018, s.115). 

Elever i skolan som har Aspergers syndrom kan ha svårt att anpassa sig till förändringar och 

övergångar i skolan. Vanligen föredrar personer med Aspergers syndrom samma rutiner, 

vilket är kännetecknande till diagnosen. (Wenzel & Rowley, 2010, s. 45). Stödinsatser som 

kan användas i den inkluderande undervisningen är medveten planering. Eleven kan vidare 

må bra av att ha en bestämd plats i klassutrymmet, i matsalen eller vid olika samlingar för 

att känna sig trygga. (Lundqvist, 2018, s.117–118).  För att lindra stressen hos eleven, är det 

bra att man är klar och tydlig med vad som kommer ingå i läsordningen, eller schemat, samt 

att olika ämnen och aktiviteter finns tydligt till hands och när dessa ämnen och aktiviteter 

kommer att äga rum genom hänvisning till datum och klockslag. (Wenzel & Rowley, 2010, 

s. 45).  Exempelvis på stödinsatser i inkluderande lärmiljöer är att anpassa material enligt 

behov så att alla barn har nytta av dessa, att vara konkret i genomgångar, att göra övergångar 

roliga i undervisningen, att erbjuda inför-undervisning där eleven får chans att bekanta sig 

med begrepp innan de tas upp i undervisningen och att variera undervisningsstrategierna. 

(Lundqvist, 2018, s. 118). En annan stödinsats som man kan använda sig av till elever som 

är i behov av extra stöd är att läraren förenklar uppgifter som ges till elever med särskilt 

behov för att elever ska få känna att de klarar av uppgifterna och känslan av att lyckas med 

givna uppgifter. Från lärarens sida kan det också vara bra att ge elever med behov av stöd 

extra tid för att slutföra uppgifter, så att eleven kan känna att de lyckas och kan slutföra 

uppgifterna. (Lundqvist, 2018, s.117–118). 

Personer med Aspergers syndrom kan ha svårt att anpassa sig till eventuella förändringar i 

uppsatta rutiner, samt att känslan av misslyckande kan vara påtagligt. (Wenzel & Rowley, 
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2010, s. 45). Därmed är viktigt med planering, implementering och utvärdering av åtgärder, 

till exempel tidiga stödinsatser, för att främja barnets eller elevernas deltagande i 

undervisningen, främjandet av inlärning och barnets allmänna utveckling. (Lundqvist, 2018, 

s.42–43).  

8 Aspergers syndrom i skolmiljö 

Barn med Aspergers syndrom behöver inte nödvändigtvis annorlunda förutsättningar än 

andra barn gör för att utvecklas och trivas i sin skolmiljö. Den viktigaste förutsättningen för 

att barn med diagnosen ska kunna utvecklas och trivas i skolan är att de omges utav en positiv 

miljö som även är autismvänlig. Kännedom om elevens svårigheter och planering är viktiga 

faktorer för att man inom skolan ska kunna hantera dessa svårigheter som tillkommer med 

eleven på ett produktivt och positivt sätt. För att denna planering ska kunna gå så bra som 

möjligt så bör alla som arbetar inom skolan ha en grundläggande kunskap och förståelse för 

vad diagnosen innebär, men även kunskap om hur man kan arbeta för att uppnå ett positivt 

samarbetsklimat mellan olika elever i en klass. All kunskap man kan få om hur det är och 

fungerar när det fungerar som bäst för dessa elever är mycket värdefull. (Jakobsson & 

Nilsson, 2016, s. 187).  

 

Det finns flera olika saker man kan göra för att hjälpa dessa elever med specialbehov i form 

av Aspergers syndrom och en viktig sak att ta i beaktande är att dessa barn vanligen har 

svårigheter med att rent spontant uttrycka sina egna frågor och funderingar, det är inte heller 

ovanligt med svårigheter med att spontant lära sig av sina erfarenheter och dessa barn kan 

behöva speciell undervisning som inte andra jämnåriga möjligtvis behöver i olika saker som 

vad som förväntas utav dem, vad man ska göra och hur man ska göra dessa uppgifter. Även 

sociala färdigheter som andra jämnåriga vanligen lär sig utan ansträngning kan behöva läras 

ut eftersom det sker väldigt lite spontant lärande, speciellt inom de sociala 

färdigheterna. Undervisningen kan också behöva anpassas så att alla elever kan ta del utav 

den eftersom sättet att ta in information inte är exakt densamma som hos andra 

jämnåriga. (Jakobsson & Nilsson, 2016, s. 187).  

 

Inom det direkta arbetet med dessa elever så är det viktigt att minnas att även andra elever 

som inte uppfyller diagnoskriterierna kan gynnas utav ändrade undervisningsmetoder. Något 

av det viktigaste att ha i åtanke i arbetet med dessa barn är att man ska skapa förutsägbarhet 

i vardagen och i skolmiljön för att minska stressreaktioner som kan uppstå. (Jakobsson & 

Nilsson, 2016, s. 188).  
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8.1 Lärmiljöns betydelse för inlärning 

Förebyggande arbete i lärmiljöer finns för att förebygga olika skolsvårigheter som innefattar 

koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter och inlärningssvårigheter inte bör 

uppkomma. Annat som också innefattar i det förebyggande arbetet är övriga problem som 

kan uppstå i skolmiljön såsom utanförskap och lågkvalitativa lärmiljöer. Utveckling av 

lärmiljöer är också en viktig faktor för att förbättra det sociala klimatet och höja 

lärmiljöernas meningsfullhet och kvalitet.  (Lundqvist, 2018, s.42–43).  

Hos personer som har Asperger syndrom, är miljön en viktig faktor för att inlärning ska 

kunna ske på ett lämpligt sätt. Miljösammanhangen kan anpassas och inlärningsmiljön kan 

göras vänligare för personer som har Aspergers syndrom.  Några nyckelelement för 

lärmiljöns betydelse för inlärning är den fysiska miljön, läroplanen, personalens kompetens, 

föräldrarnas medverkan i skolgången och även genom mångprofessionellt samarbete. Alla 

dessa nyckelelement har en viktig roll för inlärningen. (Jindal-Snape, Douglas, Topping, 

Kerr, Smith, 2005, s. 2).  

I undervisningssammanhang har det visar sig att den undervisande personalens roll gällande 

den egna kommunikationsförmågan är av stor vikt för att inlärning ska ske, även hur man 

bedömer olika skoluppgifter samt hur bra man fungerar som ledare för gruppaktiviteter. 

Även kunskap och förståelse för administration är viktigt. Föräldrarnas delaktighet inom den 

individuella läroplanen är också av stor vikt för att man ska kunna ge eleverna med 

specialbehov den bästa möjliga utbildningen och gynna deras inlärningsförmåga så bra som 

möjligt. (Jindal-Snape, Douglas, Topping, Kerr, Smith, 2005, s. 2).  

Personer med Aspergers syndrom har specifika intressen som kallas specialintresseområden. 

Som lärare kan det vara bra att använda elevernas intressen och styrkor och inkludera dessa 

i undervisningen. Studier har också visat att elever som har deltagit i aktiviteter som berör 

deras intresseområde har högre självkänsla än de som inte deltagit i dessa aktiviteter. För att 

skapa en engagerande miljö som uppmuntrar eleverna att delta är det viktigt att använda 

dessa specialintressen eleverna har för att behålla deras uppmärksamhet. (Wenzel & Rowley, 

2010, s.48). 

Det är också ytterst viktigt att personalen som arbetar med eleverna inte förminskar 

problematiken som eleverna kämpar med dagligen. Man bör som personal på en skola ha 

väldigt stor förståelse för svårigheterna som finns hos eleverna. En förståelse för 

autismspektrumet och Aspergers syndrom är något som alla berörda i personalen bör få 

utbildning och fortbildning i, för att på så sätt normalisera personerna som hör till 

autismspektrumet. Den egna bilden och förståelsen för den problematik som infinner sig, 



 20 

gör också en grund för hur klasskamraterna förhåller sig till personerna med en diagnos eller 

normbrytande beteende, därför bör man beakta hur man själv förhåller sig till dessa ting och 

även hur man pratar om det. (Jindal-Snape, Douglas, Topping, Kerr, Smith, 2005, s. 8).  

Ett antal studier har också visat att en av de mest framträdande faktorerna som gynnar elevers 

delaktighet i sitt lärande och andra nödvändiga aktiviteter i skolsammanhang, är 

skolledningens attityd och kunskap. Skolledningens attityder till det specifika 

funktionshindret, i detta fall Aspergers syndrom, förfaller dessutom ha stor betydelse för den 

övriga personalens förhållningssätt. Skolledningen behöver ha kännedom om elevernas 

funktionshinder och svårigheter samt utvecklade föreställningar om dess pedagogiska 

konsekvenser. För att åstadkomma delaktighet och jämlikhet för dessa elever är det dessutom 

viktigt med verklighetsförankrad och erfarenhetsbaserad kunskap, som kontinuerligt 

uppdateras. (Ahlberg, 2009, s.88). Då infinner sig stödinsatser som anses vara viktiga men 

som inte direkt riktar sig till barn och elever utan till deras lärare när lärarna arbetar 

inkluderande. (Lundqvist, 2018, s.118–119). 

Det finns insatser som indirekt anses kunna inverka positivt på elevens tillhörighet i sin 

grupp, lärande och utveckling i inkluderande miljöer. Specialpedagogisk utbildning och 

fortbildning för lärare finns för att en lärare ska kunna skapa en inkluderande miljö och få 

kunskap om specialpedagogiska kunskaper och förmågor, till exempel kännedom om olika 

stödinsatser som kan ges till elever med behov av extra stöd samt olika arbetssätt man kan 

använda sig av. En lärare som arbetar i en inkluderande lärmiljö behöver många gånger hjälp 

och stöd från lärare som har fördjupade specialpedagogiska kunskaper och förmågor. Genom 

olika möten kan planering ske, där man utvärderar undervisningen tillsammans och samtalar 

om barns eller elevers behov och om problem uppstår. Det kan kallas för att samplanera. 

Samundervisning är också en metod man kan använda sig av, där lärare och lärare med 

specialpedagogisk kompetens genomför undervisning tillsammans, där båda parterna har 

ansvar över eleverna i undervisningen. (Lundqvist, 2018, s.118–119). 

 

8.2 Individuell läroplan 

Då man arbetar med en elev eller ett barn med problematik som förknippas med 

autismspektrumet, bör man ha i åtanke att de inte har samma grundläggande färdigheter 

gällande alla grundläggande förmågor, exempelvis sociala färdigheter, och därför bör man 

sätta upp individuella mål enligt barnets egna förmågor. Specialpedagogisk handledning och 

rådgivning kan ges till verksam personal som jobbar med barn eller elever som är i behov 
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av extra stöd. (Jindal-Snape, Douglas, Topping, Kerr, Smith, 2005, s. 8 ; Lundqvist, 2018, 

s.42–43).  

Med tanke på att man bör normalisera diagnosen och de specialbehov som tillkommer så bör 

man inte tro att barnet fungerar som alla andra barn. Att tänka att barnet är som alla andra 

barn är visserligen den lättaste vägen att gå, men om man i sitt arbete utgår från det så kan 

det ha ödesdigra följder för barnets självförtroende och självkänsla. För att få reda på vad 

barnet klarar av så kan det hjälpa att man har ett nära samarbete med föräldrarna och andra 

anhöriga till barnet för att få helhetsbilden kring både funktionsförmåga och specialbehov. 

(Jindal-Snape, Douglas, Topping, Kerr, Smith, 2005, s. 8). Rådgivning ges också till 

föräldrar, vårdnadshavare och andra berörda aktörer i barnets vardag som har eller möter 

barn och elever i behov av extra stöd.  (Lundqvist, 2018, s.42–43).  

8.3 Mångprofessionellt arbete 

Ett mångprofessionellt samarbete är i dagsläget mera en regel än ett undantag i situationer 

där barnets fysiska eller psykiska hälsa äventyras. Insatser och samarbetet som planeras och 

läggs upp kring barnet är beroende på problematiken, svårigheterna och de individuella 

behoven. Insatserna som erbjuds bör göras utifrån en helhetssyn, vilket innebär att 

hemsituationen, relationer, skolsituation, fritid eller den fysiska och psykiska hälsan beaktas 

då dessa faktorer ömsesidigt påverkar varandra. (Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 16–17).  

 Barnets behov utav stöd ska utredas från skolans sida ifall barnet riskerar att inte uppnå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås enligt aktuell läroplan och behovet utav stöd ska också 

utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. (Jakobsson & Lundgren, 

2013, s. 16–17). Utredningar av skolsvårigheter och skolproblem inom den pedagogiska 

verksamheten finns för att få en bättre förståelse för barnets eller elevens svårigheter och 

problem. Det utarbetas olika stödåtgärder, till exempel tidiga stödinsatser, för att främja 

barnets eller elevens svårigheter och problem för lärandet. (Lundqvist, 2018, 

s.42). Svårigheterna som orsakar att ett barn är i behov utav särskilt stöd kan innefatta 

förhållandena både i skolan, även utanför skolan. (Jakobsson & Lundgren, 2013, s. 16–17). 

Inom skolvärlden så är det inte ovanligt att speciallärare eller specialpedagoger är den första 

som läraren vänder sig till och därmed så brukar de också i sin tur bli den närmsta 

samarbetspartnern, därmed är det ofta dem som får skicka vidare eleven till olika passande 

instanser, exempelvis till elevhälsan. I klasser där det finns elever med ett större fysiskt eller 

socialt stödbehov utöver det pedagogiska så kan en elevassistent vara till stor nytta för dessa 

elever. Assistentens uppgift är oftast att följa eleven under hela dagen och därmed så är det 
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assistenten som har störst inblick på skolhelheten. Som assistent kräver det att man har ett 

omfattande samarbete med eleven, lärarna, hemmet och personalen. (Jakobsson & Nilsson, 

2011, s. 240).   

 

 

9 Metod och tillvägagångssätt 

I detta kapitel kommer vi ta upp vilken undersökningsmetod vi valt att använda oss av och 

orsaken till val av metod. Vi kommer också ta upp hur vi gått tillväga i undersökningen och 

hur vi gått tillväga vid val av respondenter och behandling av sekretess. 

9.1 Metoddiskussion och syfte 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod och en enkät med öppna frågor till 

examensarbetet, för att få en bättre inblick i den pedagogiska verksamheten som finns till 

hands för personer med Aspergers syndrom. Att använda sig av enkät med öppna frågor som 

metod ger oss en möjlighet till mångsidiga svar. Att använda enkät med öppna frågor ger 

möjlighet till personlig reflektion och variation och bredare information ur olika synvinklar. 

Genom undersökningen vill vi få fram kompletterande information som berör vårt ämne 

”Hur tidiga pedagogiska stödinsatser främjar inlärning hos personer med Aspergers 

syndrom”, samt få en inblick hur yrkesverksammas vardag ser ut i grundskolan och hur de 

utformar sitt arbete för personer som har specialbehov i form av Aspergers syndrom i 

skolväsendet och hur den tillämpas i praktiken. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur de tidiga pedagogiska stödinsatserna främjar 

inlärning hos personer med Aspergers syndrom. Vi vill genom kvalitativ metod och 

enkätundersökning tillhandahålla information som kompletterar den teori vi bearbetat, samt 

få en bättre inblick hur respondenterna tänker kring de pedagogiska stödinsatserna som ges 

till personer med Aspergers syndrom. Vi vill få en helhetsbild av personer som jobbar med 

dessa pedagogiska insatser, samt få en bättre förståelse hur de tillämpas i praktiken. 

9.2 Val av respondenter och sekretess  

Vi har valt att vända oss till personer som arbetar med elever som har specialbehov i form 

av Aspergers syndrom, för att få en bättre och bredare förståelse av problemet vi valt att 
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undersöka. Vi har i första hand tagit kontakt med ett flertal rektorer inom vald kommun 

genom gemensamt e-post, där vi har presenterat oss själva och förklarat vad vi valt att skriva 

om i vårt examensarbete samt syftet med enkätundersökningen. Vi har använt rektorer som 

informationspelare till övrig personal i skolorna om vår enkätundersökning och jakten på 

respondenter. Vi har också kontaktat speciallärare, lärare, assistenter och kuratorer från en 

utvald kommun genom e-post, för att försäkra att vi får tillräckligt med respondenter. 7 

stycken har valt att delta i vår undersökning. Vi påbörjade vår undersökning i början av 

augusti och avslutade den i mitten på oktober 2021. Vi skickade ut påminnelser om 

enkätundersökningen två gånger, efter det valde vi att ta telefonkontakt. Valet av 

respondenter grundar sig på att öka informationsvärdet och skapa en djupare förståelse av 

fenomenet vi valt att studera. (Holme & Solvang, 1997, s.101). 

Respondenterna förblir anonyma i enkätundersökningen, men yrkesbeteckning på 

respondenterna efterfrågas. Inför enkätundersökningen har vi försäkrat respondenterna via 

e-post om deras anonymitet och sekretess. I enkätundersökningen finns också en 

beskrivande del där vi framför sekretessfrågor och respondenternas anonymitet. Vi har 

försäkrat respondenterna att all information som samlas in kommer behandlas konfidentiellt 

och information som samlas in kommer att raderas och förstöras efter arbetet är färdigt. 

9.3 Kvalitativ metod 

Genom kvalitativa studier och metod försöker man få en bättre förståelse för vissa faktorer 

och syftet med vår undersökning är att studera ”Hur tidiga pedagogiska stödinsatser främjar 

inlärning hos personer med Aspergers syndrom”. Utgångspunkten för den kvalitativa 

forskningsprocessen är den förståelse forskaren har inom ämnet sen tidigare. Forskningen 

präglas även av forskarens egen förmåga att skilja åt olika faktorer som innefattar den 

personligt värdemässiga och den faktamässiga förståelsen och kunna sammankoppla dessa. 

(Holme & Solvang, 1997, s.94–95). 

Metoden är mycket flexibel och som forskare styr man respondenterna så lite som möjligt, 

det är respondenterna som påverkar svarsalternativen som tillhandahålls i enkäten. Även om 

respondenterna påverkar största delen av svaren från öppna frågorna, så är det även viktigt 

att man som forskare försäkrar sig om att man får svar på de frågor man vill belysa. (Holme 

& Solvang, 1997, s.99–105). Vi har också under sommaren utfört en pilotundersökning med 

fåtal personer, vilket också har försäkrat oss att frågorna i enkäten är relevanta och dugliga 

för vidare undersökning.  
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9.4 Analysmetod 

Vi har valt att analysera respondentsvaren från enkätundersökningen med hjälp av 

innehållsanalys. För att göra en analys har vi noggrant läst igenom respondentsvaren från 

enkäten, som vi också har valt att printa ut i pappersformat för bättre överblick. 

Enkätundersökningen har redan sammanställda kategorier, men genom analys har vi sökt 

efter likheter, skillnader och teman i det insamlade materialet och sedan sammankoppla 

dessa till teoridelen. (Olsson & Sörensen, 2021, s. 214). 

10 Redovisning av resultat 

I detta kapitel kommer vi sammanställa respondenternas svar i enkätundersökningen. Vi har 

valt att välja ut de svar som är mest relevanta med tanke på de frågeställningar som framgår 

i vår undersökning. Utgående från enkätfrågorna så har vi utformat 8 kategorier som bildar 

rubriker där vi kommer sammanfatta respondenternas svar. Respondenternas identitet kan 

inte identifieras i enkätundersökningen, bara respondenternas yrkesbeteckning framkommer 

i enkätundersökningen. Detta utgör att anonymiteten bibehålls, samt som vi också valt att 

inte presentera utvald kommun och val av grundskolor. Vi har valt att använda oss av citat 

och kursiverad text för att citera respondentsvar. Vi har valt att använda oss av citat från de 

öppna frågorna för att få fram betydelse och tankar som respondenterna har valt att ta med 

och lyfta fram. Om flera respondentsvar upprepas har vi valt att skriva en sammanställd text 

från enkäten, på så sätt blir kontexten mera förstående. 

I enkätundersökningen deltog totalt 7 respondenter, varav de som svarade var lärare, 

speciallärare och kuratorer. Ingen assistent valde att delta i vår enkätundersökning. Vi tog 

kontakt med ett flertal grundskolor i vald kommun. Vi riktade oss först och främst till 

rektorer, men även massutskick till lärare, speciallärare, kuratorer och assistenter har gjorts 

inom vald kommun. Rektorer har tagit upp vår enkätundersökning till diskussion vid 

lärarmöten för att belysa om vår enkätundersökning. 

10.1 Diagnostisering av en elev 

I följande fråga (bilaga 1, fråga 4) ville vi ta reda på vem inom skolväsendet som är delaktig 

i diagnostiseringen av en elev.  

Ett flertal respondenter har olika syn på hur diagnostiseringen går till väga. Det som 

framkommer från respondenternas svar, är att många är ense om att diagnostiseringen sker 

utanför skolan, till exempel av en läkare. Skolpersonalen har ändå en roll i diagnostiseringen 
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när det kommer till vidare utredningar och ifyllande av olika formulär gällande barnets 

skolvardag, eftersom den kan skilja sig mycket från det som föräldrarna upplever hemma. 

Speciallärare kan också göra utredningar kring läs- och skrivsvårigheter, samt som 

speciallärare också kan skicka remiss om kognitiv utredning till skolpsykologen.  

”Speciallärare skriver en remiss för kognitiv utredning till skolpsykologen. Som sedan 

bifogas till remissen till specialsjukvård. Från specialsjukvården får ofta lärarna blanketter 

att fylla i som beskriver eleven. Dessa fyller klassföreståndaren i, oftast med 

skolgångsbiträdets hjälp och även ibland även speciallärarens.” 

Det framkom i enkätsvaren att de som är delaktiga i diagnostiseringen i skolväsendet består 

av skolpsykologen, skolkurator, klassföreståndare, assistent, speciallärare och utanför 

skolväsendet familjerådgivning och sjukhuspsykolog.  

10.2 Respondenternas utbildning och erfarenhet 

Våra respondenter består av lärare, speciallärare, kuratorer och assistenter. I följande frågor 

(bilaga 1, fråga 1 och 2) tog vi reda på respondenternas arbetserfarenhet gällande elever som 

har Aspergers syndrom samt respondenternas yrkesbeteckning. Yrkesbeteckningen på de 

som svarade består utav lärare, speciallärare och kuratorer. Ingen assistent valde att delta i 

vår enkätundersökning. I enkätsvaren framkommer det tydligt vem som har mera erfarenhet 

av att jobba med elever som har Aspergers syndrom, samt som det framkommer att 

yrkesverksamma har jobbar med elever som har drag av Aspergers syndrom eller har tydliga 

drag av att höra till autismspektrumet. Det går inte att identifiera vem som har sagt var i 

enkätsvaren, om det är en lärare, speciallärare eller kurator. Störta delen av våra respondenter 

har kommit i kontakt med elever som har uttalad Aspergers syndrom, men där framkommer 

det också att ett flertal respondenter inte har kommit i kontakt med elever med Aspergers 

syndrom, utan bara kommit i kontakt med elever som har drag av syndromet.  

10.3 Förhållningssätt till elever med Aspergers syndrom 

I följande frågor (bilaga 1, fråga 5 och 6) ville vi ta reda på hur skolpersonal och elever 

förhåller sig till elever med Aspergers syndrom. Vi fick varierande svar av enskild 

respondent, där det också syns att varje respondent har olika erfarenhet. Det framkom bland 

annat att det är viktigt att all personal som jobbar med eleven känner till de utmaningar som 

eleven kan stöta på under en skolvardag. Det framgår också att informationsflödet om 

elevens situation bör nå alla berörda inom skolpersonalen för att de ska kunna förhålla sig 

gott till dessa elever.  
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”Alla barn är ju hur som helst väldigt olika varandra och de ska bemötas som sådana de är, 

vilket skolpersonal förstås är vana att göra i en klass med olika individer som har olika 

behov.” 

Något som flera respondenter tog upp i enkätsvaren var vikten utav lärarnas kunskap, 

tidigare erfarenhet och ge ett bemötande spelar en stor roll till hurudant förhållningssätt de 

har till dessa elever. Även skolpersonalens människosyn är en viktig faktor för ett gott och 

naturligt bemötande. Det är värt att nämna att det i respondenternas svar uppkom att det är 

viktigt att ha i åtanke att barn inom autismspektrumet också är väldigt olika varandra, där 

vissa är väldigt tydliga i sina svårigheter medan andra har lindrigare svårigheter. Därför så 

kan det också vara svårt att veta vad som är ett personligt personlighetsdrag för eleven i fråga 

och vad som faktiskt är ett uttryck utav diagnosen. 

Vi ställde även frågan hur andra elever förhåller sig till elever med Aspergers syndrom 

(bilaga 1, fråga 6).  

Respondenternas svar var väldigt olika, men det framkommer att öppenhet för diagnosen 

ökar förståelsen och acceptansen bland andra elever. Förståelsen beror också mycket på 

klassen som eleven befinner sig i. Många klasser välkomnar elever av alla slag med öppna 

armar och med stor förståelse. Men det finns också klasser där eleverna blir utsatta och råkar 

ut för till exempel mobbning och utfrysning. Det kan bero på, från respondenternas svar, att 

personerna med Aspergers syndrom inte vanligen är lika smidiga i sin kommunikation som 

andra jämnåriga och de kan exempelvis säga fräcka saker eller beter sig avvikande på något 

annat sätt. Detta beteende kan ses som mobbning eller retning, även om avsikten har varit 

god. Detta kan bidra till utfrysning av eleven med Aspergers syndrom och kan även ses som 

en bekräftelse för andra elever att den utsatte eleven är udda. 

10.4 Anpassning av undervisning och skolmiljö 

I följande frågor (bilaga 1, fråga 7 och 8) ville vi ta reda på hur undervisningen anpassas och 

hur skolmiljön anpassas till elever med Aspergers syndrom. 

”Precis som för alla barn anpassas undervisningen enligt barnets behov.” 

Några av respondenterna har använt sig av trestegsstödet som innebär att man inom första 

steget får lite mera stöd och eller mer flexibel undervisning med så kallade små hjälpmedel, 

exempelvis specialundervisning. Steg två innebär ett intensifierat stöd. Steg tre i stödtrappan 

innebär särskilt stöd vilket kan innebära att man får en individuell läroplan.  
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”Oftast handlar det inte om kognitiva svårigheter för dessa barn, utan sociala svårigheter 

och det är främst där som de behöver få hjälp.” 

I respondentsvaren framkommer ett tydligt mönster att den fysiska lärmiljön anpassas enligt 

enskilde elevens behov, vilket kan innebär klassrumsplacering, möjlighet att gå och arbeta i 

skilt utrymme vid behov, assistenshjälp, tydliga ramar och anpassad undervisning. Enligt 

respondentsvaren framgår det att anpassad undervisning är väldigt individuellt beroende på 

elevens behov. Hjälpmedel som kan underlätta för elevens koncentration är bland annat 

hörselskydd och bordsskärmar. Elever får även hjälp med impulskontroll, övningar till hur 

man hanterar aggression och hur man kanaliserar känslor. Elever får också hjälp att stärka 

sin egen självkänsla.  

”Det går inte att dra alla elever med Aspergers syndrom över en kam.” 

Undervisningen måste anpassas individuellt enligt elevers specifika behov. Struktur över 

skoldagen är viktig, till exempel ett schema eller att ge tydliga instruktioner med bildstöd. 

10.5 Pedagogiska stödinsatser och metoder för inlärning 

I följande frågor (bilaga 1, fråga 9 och 10) ville vi ta reda på vilka tidiga pedagogiska 

stödinsatser elever med Aspergers syndrom kan få, samt vilka metoder används i arbetet för 

att hjälpa/stöda inlärningen.  

”Våga ta upp till diskussion med föräldrar för att stöda eleven på bästa sätt.”  

Flertal respondenter har tagit upp att de använder sig av trestegsstöd (allmänt stöd, 

intensifierat stöd eller särskilt stöd) som också behandlas i föregående kapitel (10.4). 

Bildstöd är också en annan stödinsats som används i undervisningen, vilket också är en 

stödinsats och metod som återkom i respondentsvaren. Det är viktigt att fånga upp dessa 

elever i ett tidigt skede så att rätt stödinsatser från specialläraren kan planeras. Flertalet av 

respondenterna nämner att kortare instruktioner och en tydlig och klar struktur i klassen har 

visats sig vara hjälpsamt för dessa elever. Man lägger stor vikt på rutiner och struktur, vilket 

är en stor hjälp för att skoldagarna ska kännas trygga och förutsägbara för eleverna. 

Undervisningen kan planeras individuellt, vilket också är en metod att använda sig av för att 

stödja inlärningen.  

”Differentierade uppgifter som stöder eleven. En elev jag undervisade förstörde sina 

teckningar eftersom den bild av slutresultatet som eleven hade i sitt huvud inte 

överensstämde med verkligheten. (---). Denna elev fick skriva sina arbeten på dator och 
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använde sig av bildhanteringsverktyg för att förverkliga bildkonstuppgifter. 

Klasskamraterna var införstådd och accepterande specialarrangemangen och specialeleven 

kunde vara nöjd med sina arbeten.”  

I detta respondentsvar framkommer det tydligt att undervisningen har planerats individuellt, 

samt som man har anpassat situationen och undervisning. 

10.6 Utmaningar och problematik vid anpassning av undervisning 

I följande frågor (bilaga 1, fråga 11 och 12) ville vi ta reda på om det finns utmaningar vid 

anpassning av undervisning och om respondenterna upplever att problematiken som 

medföljer diagnosen påverkar inlärningen hos personer med Aspergers syndrom. 

Det som är återkommande i respondentsvaren är att resursbrist är den största utmaningen. 

Resursbrister kan till exempel vara assistentstöd samt som klasstorleken kan vara en 

utmaning vid anpassning av undervisningen. Det kan också anses utpekande för eleven att 

ha en egen vrå eller hörna som anpassningsmetod, det kräver mycket utav läraren för att 

jobba med tankesättet att alla elever är olika. Resursbrist kan också innebära att lärarens tid 

och energi förbrukas fort och risken är att de övriga elevernas behov inte blir tillräckligt 

tillgodosedda, speciellt de första skolåren. En utmaning kan även vara, enligt 

respondentsvar, att vårdnadshavarens brist på förståelse och acceptans har många gånger 

varit en svår nöt att knäcka.  

En sak man också kan ta i beaktande vid anpassning av undervisning är att känsligare elever 

kan riskera att börja må dåligt när de tar illa vid sig av aggressionsutbrott som specialeleven 

råkar ut för. En mycket stor utmaning kan också vara, enligt respondentsvar, hur man ska 

planera special dagar såsom utedagar och projektdagar. Planering inför lärarbyten kan också 

vara utmanande, eftersom elevernas rutiner rubbas och blir därmed utmanande för eleven.  

Problematiken som kan medkomma med diagnosen enligt respondentsvar, är att eleven kan 

avskärma sig och gå in i sin egen värld och därför inte tar del av den pågående 

undervisningen. Det kan förekomma små detaljer som eleven hakar upp sig på, vilket i sin 

tur stör jobbtakten. Eleven har förmåga, men kan inte utföra uppgiften på grund av eget 

motstånd eller inte förstår uppgiften direkt. Det beror också mycket på lärarens förmåga att 

”hålla många bollar i luften”. Om läraren har god förmåga att differentiera sin undervisning 

och se utmaningar ur ett lösningsorienterat perspektiv så är det lättare att se till att eleven 

kan lära sig på bästa sätt utgående från sina behov.  
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10.7 Fortbildning  

I följande frågor (bilaga 1, fråga 13 och 14) ville vi ta reda på om personal har fått möjlighet 

till fortbildning och skolning och hur man hanterar och bemöter specialbehov som elever 

med Aspergers syndrom kan ha, samt om fortbildning/skolning har hjälpt respondenterna i 

arbetet. 

Majoriteten av respondenterna har fått fortbildning och skolning i hur man hanterar och 

bemöter specialbehov som elever med Aspergers syndrom kan ha. Det framkom att någon 

enstaka respondent inte har fått eller deltagit i fortbildning och skolning. Slutgiltiga 

slutsatsen av respondentsvaren är att fortbildning och skolning har hjälp respondenterna i 

deras arbete. Framför allt har de fått större förståelse och mera kunskap, samt också ökad 

förståelse kring hur man bemöter och kan hjälpa en elev bättre. 

10.8 Skillnad på pojkar och flickor 

I följande frågor (bilaga 1, fråga 15 och 16) ville vi ta reda på om respondenterna har i sitt 

arbete sett stora skillnader på de svårigheter som pojkar respektive flickor med diagnoser 

har. Följdfråga efter fråga 15 är hurudana svårigheter är vanligare för flickor respektive 

pojkar. 

Det som framkommer i respondentsvaren är det Aspergers syndrom syns bättre bland pojkar 

respektive flickor. Enligt respondenterna tenderar pojkarna att ha kraftigare 

aggressionsutbrott och de kan bli mera utåtagerande. Flickor däremot, enligt respondentsvar, 

kan gömma sig bakom att de är tysta och inte gör mycket väsen av sig. Det kan förväxlas 

med blyghet, osäkerhet, elakhet eller psykiskt illamående.  

11 Slutdiskussion och kritisk granskning 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vår enkätundersökning och koppla an till vårt syfte 

och frågeställningarna. Sedan kopplar vi an våra resultat från enkätundersökningen till teorin 

samt hur man kan främja inlärning hos personer med Aspergers syndrom. Vi kommer även 

ta upp sådant vi kunnat förbättra eller göra annorlunda i vårt arbete som uppkommit upp i 

efterhand när vi arbetat klart med vårt examensarbete. Vi kommer även framföra förslag på 

vidare forskning. 

 

Syftet med vårt examensarbete var att granska hur tidiga pedagogiska stödinsatser främjar 

inlärning hos personer med Aspergers syndrom. Våra frågeställningar var: 
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• Vilka tidiga stödinsatser ges i den pedagogiska verksamheten till barn och unga med 

Aspergers syndrom? 

• Vilka metoder används för att främja inlärningen hos barn och unga med Aspergers 

syndrom? 

 

Våra resultat i enkätundersökningen visade att det finns tillgång till tidiga stödinsatser för 

att främja inlärning samt olika metoder som används för att främja inlärning hos personer 

med Aspergers syndrom. Vi beaktade också andra aspekter som berör lärmiljön, eventuell 

problematik och attityder kring Aspergers syndrom, vilket också i resultaten visar att 

attityder gentemot Aspergers syndrom är varierande, speciellt bland skolkamrater. I 

resultaten framkommer det också hur man anpassar lärmiljön för att främja inlärning. 

 

I vår undersökning framkom att det finns olika typer av tidiga stödinsatser och metoder som 

främjar inlärning. Det framkom även i genomgången av den tidigare forskningen att det finns 

olika former av tidiga stödinsatser och metoder man använder sig av i undervisningen för att 

främja inlärning. Lundqvist (2018) framför olika begrepp som anses vara tidiga stödinsatser 

(se ovan, s.16). Jakobsson & Lundgren (2013) framför också att de insatser som erbjuds bör 

göras utifrån en helhetssyn och att insatser och samarbete som planeras och läggs upp kring 

barnet är beroende på problematiken, svårigheterna och de individuella behoven. I vår 

undersökningen framkom det att det är viktigt att använda sina egna förmågor att hitta på 

olika lösningar och för att undervisningen ska fungera. 

 

 Barn med Aspergers syndrom behöver inte nödvändigtvis ha annorlunda förutsättningar än 

andra barn för att utvecklas och trivas i sin skolmiljö, skriver Jakobsson & Nilsson (2016). 

När det kommer till planering är det viktigt att personalen har vetskap och kännedom om 

elevernas svårigheter, vilket i sin tur förutsätter att planeringen som tillkommer med en 

elever sker på ett produktivt och positivt sätt. I undersökningen framkom det att man 

använder sig av olika metoder som trestegsstöd, planering av klassutrymmen och att man 

har tydliga ramar och anpassad undervisning. Hjälpmedel används också vid behov för 

elevens koncentration, exempel på hjälpmedel är hörselskydd och bordskärmar.  

 

Genom tidigare forskning framkom det att barn med Aspergers syndrom behöver inte 

nödvändigtvis ha annorlunda förutsättningar än andra barn för att utvecklas och trivas i sin 

skolmiljö. Det är viktigt att personal har kännedom om elevernas svårigheter och planeringen 

är en viktig faktor inom skolan för att hantera svårigheter som tillkommer med en elev på ett 
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produktivt och positivt sätt. (Jakobsson & Nilsson, 2016, s.187). Genom tidigare forskning 

har vi behandlat förebyggande faktorer som fortbildning till personal för att få bättre 

förståelse och förutsättningar att jobba med elever som har Aspergers syndrom, samt det 

mångprofessionella arbetet som infinner sig i skolan som grund för planering av 

undervisning (se ovan, s.21–23). I undersökningen framkom det också att personal fått 

fortbildning och om fortbildningen hjälpt dem i sitt arbete. 

Attwood & Järvå (2008) tar också upp att elever med Aspergers syndrom kan ha bristande 

social förståelse, empati, samtalsfärdigheter, ovanlig inlärningsstil och 

perceptionsstörningar. Dessa faktorer kan också leda till omfattande stress, ångest, frustation 

och känslomässig utmattning. Jakobsson & Nilsson (2016) tar också upp att det som är 

viktigt att ha i åtanke i arbetet med dessa elever är att man ska sträva efter att skapa 

förutsägbarhet i vardagen och i skolmiljön för att minska stressreaktioner som kan uppstå. I 

teoretiska diskussionen har vi behandlat sådant som kan förebygga faktorer såsom stress och 

frustration i undervisningen, vilket innefattar stödinsatser såsom planering av 

undervisningsmiljö, planering av uppgifter till eleven och användning av metoder som 

underlättar undervisningssituationer (se ovan, s.18–19). Vi har också behandlat den 

empatiska förmågan och kommunikationsfärdigheter hos personer med Aspergers syndrom. 

Det framkommer också i teorin och i vår undersökning att elever med asperger kan ha svårt 

att anpassa sig i olika sociala situationer samt att bristen på kommunikationsförmåga (se 

ovan, s.10–11) och förståelsen av det sociala samspelet (se ovan, s.11–13) är förekommande, 

vilket därmed också påverkar attityden bland övriga elever gentemot elever med Aspergers 

syndrom.  

Genom tidigare forskning har vi behandlat anpassning av lärmiljön som stödinsats. I 

undersökningen framkommer det också anpassning av lärmiljön som stödinsats. Lundqvist 

(2018) förklarar att förebygga svårigheter i skolan så som koncentrationssvårigheter, sociala 

samspelssvårigheter, inlärningssvårigheter, och anpassning av lärmiljöer en relativt vanlig 

stödinsats. Med anpassning av lärmiljöerna så kan man också förbättra det sociala klimatet 

och höja lärmiljöernas känsla av meningsfullhet och kvalitet. Med anpassning utav lärmiljön 

så räknar man in både den fysiska lärmiljön, läroplanens utformning, den undervisande 

personalens kompetens, föräldrarnas medverkande i skolgången och även ett 

mångprofessionellt samarbete. (Jindal-Snape, Douglas, Topping, Kerr, Smith, 2005, s. 2). 

Genom tidigare forskning har vi tagit upp olika metoder som används för att främja inlärning 

hos elever med Aspergers syndrom. En metod som kan användas är individuell läroplan (se 

ovan, s.21–22) där man sätter upp individuella mål enligt elevens egna förmågor. Lundqvist 

(2018) tar också upp att utgångspunkten är att så fort behov blir kända erbjuder man 
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stödinsatser. I undersökningen framkommer det också vikten av anpassning enligt elevens 

egna behov vilket också underlättar undervisningen.  

I teorin lyfter vi också upp att elever med Aspergers syndrom kan delta i normal 

undervisning tillsammans med andra elever, men det är det sociala samspelet och 

kommunikationen som inte fungerar alla gånger, vilket kan göra att eleven kan känna sig 

missförstådd. I undersökningen framkommer det också att bristen på kommunikativa 

kunskaper kan ställa till det ibland.  I en undersökning av Woodbury-Smith & Volkmar 

(2008) framkommer det att personer med Aspergers syndrom vanligen är motiverad att 

umgås med andra och att ha ett socialt samspel till sin omgivning, samtidigt som de kan 

känna att de är socialt isolerade från andra på grund utav sin kommunikationsteknik som kan 

vara något annorlunda. I undersökningen framkom det att det är lätt hänt att en elev med 

asperger kan anses mobba andra genom sin kommunikationsstil, vilket i sin tur kan leda till 

utfrysning. 

I respondenternas svar gällande tidiga stödinsatser och metoder uppkom det är det är viktigt 

att fånga upp eleven i ett tidigt skede så rätt stödinsatser kan planeras. En extra stödåtgärd i 

form av resurs kan bland annat vara tillgång till assistent, speciallärare och kurator. 

Undervisningen kan planeras individuellt beroende på elevens behov. I respondentsvaren 

framkom det olika metoder som används för att hjälpa och stödja inlärningen, återkommande 

svar var att man kan anpassa den fysiska miljön genom användning av hörselskydd eller 

avskärmningar på exempelvis pulpet för att främja koncentrationsförmågan. Andra former 

av tidiga stödinsatser och metoder som används är bildstöd i undervisningen, trestegsstöd 

och att man visualiserar språket så mycket som möjligt. Det framkom också att det är viktigt 

att använda sina egna förmågor att hitta lämpliga metoder som kan användas i 

undervisningen.  ”Att låsa fast sig vid någon speciell metod är inte nödvändigtvis det mest 

effektiva och ändamålsenliga.”  

En annan återkommande aspekt på stödinsats och metod är att man använder sig utav ett 

tydligt språk med korta instruktioner. Även möjlighet till att jobba i mindre grupp eller 

utanför klassen erbjuds. Även elevens placering i klassutrymmet övervägs för att minska 

störande faktorer såsom ljudnivån och visuell stimuli. Det framkom att skolmiljön bör vara 

trygg, förutsägbar och flexibel för elever. Flera respondenter nämner att vilka stödinsatser 

som erbjuds beror också på resurser som skolan har tillgång till. Exempel på stödinsats som 

resurs enligt respondentsvar är tillgång till assistans. 
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11.1 Kritisk granskning och förslag till vidare forskning 

Vi är nöjda över vår undersökning och vår teoridel. Vi tycker att teoridelen täcker in vårt 

valda ämne bra. Om vi skulle ha gjort något annorlunda i vår undersökning hade vi nog valt 

att utföra intervjuer eller telefonintervjuer i stället för enkätundersökning. Tanken var god 

med val av enkätundersökning med öppna frågor, men det tog oss längre tid än förväntat 

med tanke på väntan efter respondentsvar. Att ta kontakt med utvald kommun och dess 

grundskolor var inte utmanande, men jakten på frivilliga respondenter tog sin tid och vi har 

vid flera tillfällen skickat ut påminnelser om vår enkätundersökning. Sista utvägen var att ta 

telefonkontakt till enskilda rektorer, som sedan också tagit upp vår enkätundersökning på 

personalmöten. Därefter fick vi flera respondenter till vår enkätundersökning. Sist och 

slutligen är inte enkätundersökningen med öppna frågor en dålig väg att gå, men vi skulle 

kanske tagit telefonkontakt direkt, vilket eventuellt skulle ha påskyndat jakten på 

respondenter till enkätundersökningen. Via telefonkontakt fick vi också bekräftat vilka 

skolor som inte hade intresse eller erfarenhet av Aspergers syndrom, och därmed inte deltagit 

i undersökningen. 

Vi har även förslag på vidare forskning som skulle vara intressant med tanke på vårt valda 

ämne. Vi har i teoridelen och i forskningen behandlat skillnaden mellan pojkar och flickor 

med Aspergers syndrom. I vår forskning framkom det att det fanns skillnad mellan pojkar 

och flickor. Vi har inte hittat någon forskning kring skillnad mellan pojkar och flickor, så 

detta skulle kunna vara ett bra förslag på vidare forskning av ämnet. Det skulle också vara 

intressant om det skulle finnas intresse att fortsätta med samma forskning som vi gjort, fast 

med flera respondenter för att få ett representativt resultat. 
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Enkätfrågor & bilaga 

Här är alla enkätfrågor som används i undersökningen, samt bilaga 1:  

1. Vilka erfarenheter har du av att jobba med elever som har Aspergers syndrom? 

2. Vilken yrkesgrupp tillhör du? 

• Lärare 

• Speciallärare 

• Assistent 

• Kurator 

• Annat 

3. Om du valde alternativet annat, vilken yrkesgrupp tillhör du? 

4. Vem inom skolväsendet är delaktig i diagnostiseringen av en elev (klassföreståndare, 

rektor, lärare, assistent, etc.)? 

5. Hur anser du att skolpersonal förhåller sig till elever med Aspergers syndrom? 

6. Hur anser du att andra elever förhåller sig till personer med Aspergers syndrom? 

7. Hur anpassas undervisningen till elever som har Aspergers syndrom? Ge exempel. 

8. Hur anpassas skolmiljön (klassrum, övriga utrymmen) till dessa elever? 

9. Vilka tidiga pedagogiska stödinsatser kan elever med Aspergers syndrom få men tanke på 

främjandet av inlärningen? Beskriv en eller flera stödinsatser som kan tillämpas för 

främjandet av inlärning. 

10. Vilka metoder används i arbetet för att hjälpa/stödja inlärningen för elever med 

Aspergers syndrom? Beskriv en eller flera exempel på vilka metoder som används. 

11. Finns det utmaningar vid anpassning av undervisning? Beskriv en eller flera situationer 

där utmaningar kan uppstå. 

12. Upplever du att problematiken som medföljer diagnosen påverkar inlärningen? Ge 

exempel. 
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13. Har du fått möjlighet till fortbildning och skolning om hur man hanterar och bemöter 

specialbehov som elever med Aspergers syndrom kan ha? 

• Ja 

• Nej 

14. Om du svarade ja, har fortbildningen/skolningen hjälpt dig i arbetet? På vilket sätt? 

15. Har du i ditt arbete sett stora skillnader på de svårigheter som pojkar respektive flickor 

med diagnosen har? 

• Ja 

• Nej 

• Kan inte säga 

16. Om du svarade ja på föregående fråga, hurudana svårigheter är vanligare för flickor 

respektive pojkar? 

Bilaga 1: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWptuDnpdyRqnT153s3vo-

cXLXE8BYaP_sBOkUkxy51U8NYw/viewform?usp=pp_url&entry.1800244969=.&entry.

436827812=.&entry.183233219=.&entry.1955135267=.&entry.863412085=.&entry.16484

41320=.&entry.1988437619=.&entry.769817231=.&entry.1167014276=.&entry.14738406

18=.&entry.15390577=Nej&entry.1544127269=Kan+inte+s%C3%A4ga 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWptuDnpdyRqnT153s3vo-cXLXE8BYaP_sBOkUkxy51U8NYw/viewform?usp=pp_url&entry.1800244969=.&entry.436827812=.&entry.183233219=.&entry.1955135267=.&entry.863412085=.&entry.1648441320=.&entry.1988437619=.&entry.769817231=.&entry.1167014276=.&entry.1473840618=.&entry.15390577=Nej&entry.1544127269=Kan+inte+s%C3%A4ga
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