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Abstrakt

I dagens förskola/skola kan vi som pedagoger möta barn som har olika former av diagnoser, 
Asperger syndrom är en utav dem. Syftet med vårt examensarbete var att beskriva och 
analysera vilka arbetssätt och metoder pedagoger använder sig av när de arbetar med barn 
som har fått diagnosen Asperger Syndrom. Vi har genom intervjuer med pedagoger fått ta del 
av deras arbetssätt och metoder för hur de arbetar. Resultatet visar att de pedagogiska 
arbetssätt som pedagoger använder sig av vid arbetet med barn som har Asperger syndrom är 
bland annat tydlighet, struktur, rutiner samt att man som pedagog inte ska ha samma arbetssätt 
till alla barn med AS, utan plocka ihop det bästa av alla arbetssätt och gör undervisningen 
individanpassad. 

Nyckelord: Asperger Syndrom, pedagogiska arbetssätt och metoder, pedagogiskt arbete
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1. Inledning

Asperger syndrom är ett viktigt ämne och just nu är debatten het kring det ständigt ökande 
elevantalet till särskolan och diagnostiseringens betydelse för individen (Hallerstedt, 2006). 
Det har blivit allt vanligare med olika slags diagnoser i dagens förskola/skola, därför är det 
som pedagog viktigt att ha kunskaper om hur dessa barn kan bemötas i en skola för alla. 
Syftet för vårt arbete är vilka pedagogiska arbetssätt och metoder som används i arbetet med 
barn som har fått diagnosen Asperger syndrom.

Vi väljer från och med nu att skriva ”barn” i texten. Det ringar in barn från förskoleåldern upp 
till skolåldern.

2. Bakgrund

2:1 Hypotesen om ett autismspektrum

Riksföreningen autism (2006) menar att autismspektrum används som ett samlingsnamn idag 
för autism, Asperger Syndrom och andra autismliknande tillstånd. Lorna Wing, psykiatriker 
myntade begreppet när hon försökte beskriva att autism kan uppträda i många olika former. 
Wing beskriver tre problemområden vid autism, de är svårigheter med kommunikationen, 
föreställningsförmågan samt det sociala samspelet. Wing jämför autismspektrumet vid ett 
färgspektrum. Det finns många färger som alla ser olika ut, men de är samtidigt 
sammanbundna i samma färger. Ungefär så är det med autism, att det ter sig på många olika 
sätt fast ändå är de bundna samman, just med svårigheterna för socialt samspel, 
kommunikationen och föreställningsförmågan. Det finns många fler svårigheter såsom 
motorik, psykologiska och fysiologiska svårigheter med mera. Alla mönster av färdigheter 
och svårigheter kan förekomma vid olika begåvningsnivåer. Det stora antalet ger variationer 
mellan individer. Det är just den variationsrikedomen som begreppet spektrum vill fånga in.

På riksföreningen autism (2006) kan man läsa att Gillberg och Coleman anser att det är mer 
lämpligt att tala om syndrom istället för spektrum, eftersom spektrum betyder kliniska 
variationer inom samma tillstånd. Gillberg och Coleman menar att syndrom betyder att det är 
flera medicinska sjukdomar eller sammanhang som ligger bakom tillståndet. 

Vi väljer från och med nu att använda förkortningen AS som står för Asperger syndrom. 

2:2 Vad innebär AS?

Med Aspergers syndrom avser vissa författare en speciell konstellation av, sociala, 
kommunikativa och beteendemässiga problem, som utmärker en grupp barn från 
förskoleåldern och fortsättningsvis. Tillståndet tycks vara relativt stationärt och opåverkbar 
av sedvanlig behandling. Många menar att det rör sig om en personlighetsvariant, andra 
anser att det är en lindrig form av autism, eller, rentav, autism hos normal-, väl- eller 
överbegåvade personer, alternativt autism hos språkligt begåvade människor. (Gillberg, 1999 
s.179)

1



Ehlers & Gillberg (2004) menar att minst fyra av 1000 grundskolebarn beräknas ha AS. Det 
är flest pojkar som har AS, flickor kan vara svårare att upptäcka eftersom de kan ha större 
empatisk förmåga från början av skoltiden. Av erfarenhet från dem som jobbar med barn med 
AS tyder på att flickor kan vara minst lika upptagna av sina specialintressen, men att deras 
intressen i mindre grad är baserad på utantill kunskap. Vissa flickor tycks dock vara nästintill 
specifikt ointresserade av allting. Dessa flickor undviker också nya erfarenheter och säger nej 
till förslag på aktiviteter de inte provat förut. Vissa av de som har AS har också ADHD-
symtom (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) som innebär hyperaktivitet, impulsivitet 
och koncentrationssvårigheter. 

Vidare skriver Ehlers & Gillberg (2004) att även tics kan förekomma och det är i form av 
ofrivilliga och plötsliga rörelser muskelryckningar i kroppen eller i ansiktet. Tics kan även 
vara vokala och med det menas att personen ger ifrån sig olika ljud som exempelvis 
hostningar, harklingar, ord eller hela meningar. Även tvångstankar kan förekomma hos 
personer med AS. Förekommer svåra tics som ett tilläggsproblem kan man i många fall räkna 
med att det också finns ett inslag av tvång av olika slag. Det är dock viktigt att påpeka att AS i 
sig medför ett tvångsmässigt förhållningssätt till omvärlden i de flesta fall.(Ehlers & Gillberg, 
2004 s.20)

Under förskoletiden och senare även i skolan märks ofta Aspergerbarnens brister i förmågan 
att observera helheter. De kan lätt fastna i detaljer eller få för omgivningen ofattbara 
reaktioner över små detaljer. (Thimon, 2000.s.53)

Enligt Ehlers & Gillberg (2004) är orsaken till AS inte helt känd, men genetiska 
(ärftlighetsmässiga) faktorer är betydelsefulla. Ofta har någon av föräldrarna liknande, om än 
inte lika uttalade, svårigheter. Dessutom finns det vanligen andra släktingar, som beskrivs 
som speciella, lite udda och kanske socialt isolerade personer. Flera vetenskapliga rapporter 
pekar på ett samband mellan autism och AS. Många forskare menar att AS och autism 
representerar delar av samma autismspektrum och att ärftligheten är likartad. 

Eriksson (2003) menar att tecken på Autism eller annan autistisk störning exempel AS att 
personen:
– Är ovanligt slapp eller ovanligt spänd.
– Är ovanligt snäll.
– Gillar att sova mycket, tycker om att ligga för sig själv.
– Är hyperaktiv eller total passiv.
– Hoppar över krypfasen och går senare.
– Har oförklarliga rädslor för normala saker och som inte är åldersrelaterat.
– Fastnar i ett udda rörelsemönster, ex. handrörelser, viftningar.
– Har hög smärttröskel.
– Är ovanligt törstig.
– Har brist på reaktion.
– Har mycket god hörsel, skräck vid höga ljud
– Värjer sig för kroppskontakt, ointresserad av att kela (Eriksson, 2003.)

Aldenrud, Ilstedt & Waclaw (1999) anser att barn med AS oftast diagnostiseras för sent. 
Denna försening kan orsakas av att diagnosen ofta förväxlas med ADHD-symtom. Med detta 
menas att barn med AS har oftast liknande motoriska problem och koncentrationssvårigheter 
som barn med diagnosen ADHD. 
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2:3 Hur personer med AS uppfattar sig själv och omgivningen

Hjelmqvist (2006) menar på att flera personer med AS berättar att de snarare upplever AS 
som en personlighet, ett sätt att vara, än som ett funktionshinder. Visst kan det vara 
handikappande i samhället och i mötet med personer med neuropsykiatriska funktionshinder, 
men var ligger problemet? Är det personerna med funktionsnedsättning som ska anpassa sig 
till omvärlden eller är det samhället som ska underlätta för alla personer att fungera i 
vardagen?

En kvinna med AS säger:
Jag har haft enormt svårt att veta om andra tycker om mig, så jag har varit osäker jämt. Om 
folk säger att de inte tycker om mig så uppskattar jag nästan det för då vet jag i alla fall att 
det är sant. Andra kan säkert vara osäkra på sådant också, men jag tror att jag är mer osäker 
för att jag har Asperger. Det är mera för att jag har svårt att läsa signaler från andra än för 
att jag har dåligt självförtroende. Det är som att tala ett språk som man inte riktigt kan.
(Gerland, 2004 s.20).

En ung man med AS säger:
När jag var 14 år kom det upp att jag ville umgås med jämnåriga, men jag visste inte hur man 
gör. Innan dess hade jag inte förstått att man kunde ha kompisar och då kände jag inte heller 
något behov av det. Det var mamma som tyckte att jag skulle ha kompisar. Det var lättare 
innan jag hade förstått det där med kontakter och inte saknade det.
 (Gerland, 2004 s.22-23).

En annan händelse som är betecknande för hur konkret personer med AS tänker var när 
Pontus efter mycket tjat fick tillåtelse att låna sin mors mobiltelefon en dag. Hans mamma 
avslutade förmaningarna med orden: ” Nu vet du Pontus att jag litar på att du inte 
missbrukar det förtroende du fått när du får låna mobiltelefonen.” Pontus fråga direkt efter 
hennes ord var: ” Är det knark i den?” Det enda han kunde förknippa med ordet ”missbruk” 
var just narkotika. (Aldenrud, Ilstedt, & Waclaw, 1999. s.133)

Jackson (2002) som själv har AS skriver i sin självbiografi om hur svårt han och många andra 
med AS har för lagsporter, han kan inte förstå varför alla skriker och vart alla springer samt 
vad det går ut på. Han förklarar det som om man har ett par skidglasögon och ett par hörlurar 
på sig, och hur svårt det då är att vara med i spelet. Skolan kan uppfattas som en hård tid för 
många, kanske även för de flesta barn. Barn med AS har ännu värre i skolan. De utses ofta till 
offer av läraren. De blir offer bl.a. för att de inte vet hur de ska lösa en uppgift. De kan inte
förstå instruktioner och därför sitter de bara rakt upp och ned. Som pedagog är det särskilt 
viktigt att berätta för barn med AS vad vi ska göra för något, hur vi gör det och varför. 
Jackson (2002) går igenom för/nackdelarna med att gå i särskola/vanlig skola samt få 
hemundervisning. Fördelarna med särskola är att man får vara den man är. Hemundervisning 
kan vara bra för de barnen som inte passar in i en skola. Den vanliga skolan tycker Jackson 
ändå är bra, för där lär man sig att livet inte är anpassat till sig själv. Det finns många andra 
därute som har olika problem, mindre eller mer problem. Om man går i vanlig skola från 
början så lär man sig att anpassa sig mer. 
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2:4 Diagnostisering och forskning

Hallerstedt (2006) menar att hjärn- och genforskningen inte har haft något genombrott sedan 
långt tillbaka i tiden. Idag pratar man om att förklaringen till psykiska sjukdomar kan komma 
från naturen och kulturen, men historiskt sätt är det svårt att spåra. Vidare skriver Hallerstedt 
att psykiatrin i huvudsak ska betraktas som ett försök från medicinskt håll att förklara 
mänskligt beteende. Tusentals normalbegåvade elever fråntas sin rätt till en normal skolgång, 
på grund utav att eleverna sätts i skyddade särlösningar. Där kommer de inte att kunna få den 
kunskap som anses nödvändig för vuxenlivet och de hamnar i utanförskap. Hallerstedt (2006) 
menar vidare på att en diagnos blir som en kategori. Individen blir diagnosen. Det förstärks 
ännu mer när experter och behandlingsstrategier är exempelvis att avskärma elever med en 
neuropsykiatrisk diagnos i ett avskilt rum.

Gillberg (1997) menar att den viktigaste åtgärden när det gäller att förbättra situationen för de 
med AS samt deras familjer är att åstadkomma en attitydförändring. En sådan kan inte ske 
utan en riktig diagnos. Åtgärder av olika slag i skolan kan handla om kunskapsspridning om 
funktionshindret men också mer specifika åtgärder kan vara nödvändigt. 

Enligt Tideman (2000) så beror den ökande särskoleinskrivningen och kategoriseringen av 
elever med skolsvårigheter på en kombination av ekonomiska nedskärningar i skolan och 
biologiska förklaringar. 

Genom bristande resurser i grundskolan blir skolan en miljö som bidrar till att barns 
skolsvårigheter accentueras, vilket leder till att en del barn blir etiketterade som 
särskoleelever och därmed betraktade som handikappade. Men istället för att uppmärksamma 
skolans brister framhävs i den offentliga diskussionen individuella och biologiska 
förklaringar till barnens svårigheter och därmed förläggs orsaksproblematiken inte på 
samhällsnivå utan på den individuella nivån. 
(Tideman, 2000, s.235)

2:5 Pedagogiska arbetssätt och metoder

KASAM är ett begrepp myntad av sociologen Aaron Antonovsky det betyder känsla av 
sammanhang, skapar sammanhang, en klarhet och en ordning istället för kaos och förvirring 
som kan uppstå bland barn/elever som har svårigheter i skolan. KASAM består utav tre 
komponenter som är:

– Begriplighet: Att barnet förstår vad som händer i dess liv
– Hanterbarhet: Lära barnet att det kan påverka omständigheterna i dess liv
– Meningsfullhet: Att barnet känner sig motiverad och delaktig, samt att det kan se en 
  mening med att göra mindre roliga saker för att de vet att något gott kommer ur det

KASAM är grunden till all pedagogik, alla pedagoger behöver vara tydliga och strukturerade i 
sitt arbete med barn. (Antonovsky 2005)

Enligt Aldenrud, Ilstedt, & Waclaw, (1999) så är det viktigt att man tydliggör vad barnet ska 
göra, pedagoger har kommit fram till att dessa barn förstår bättre vad som ska ske om de får 
informationen visuellt det vill säga med hjälp av sina ögon. Pedagogiken innebär att man 
organiserar informationen och inlärningssituationen så att barnet förstår vad som ska göras 
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och vad som förväntas av en. Denna pedagogik kallas TEACCH (Treatment and Education of 
Autistic and related Communication-handicapped Children) som är utarbetad i USA men 
används mycket i Sverige.

TEACCH huvudpunkter:

– Samverkan: Nära samarbete mellan föräldrar och förskola, skola och korttidshem.

– Långsiktiga mål: Träning har siktet inställt på vuxenlivets behov.

– Individualisering: Inget barn är ett annat likt, så därför måste pedagogiken anpassas 
  efter det.

– Visuell pedagogik: Tydliggöra vad barnet ska göra. 

Aldenrud, Ilstedt, & Waclaw (1999) menar att en mycket viktig händelse i många barns liv att 
börja skolan och föräldrarna till barn med AS undrar ofta hur det ska gå för barnet när det 
börjar skolan. Kommer barnet att klara vanlig skolgång eller ska det gå i särskolan? Hur 
kommer det att fungera med klasskamraterna? Hur blir det med extraresurser som assistent? 
Finns det speciella undervisningsgrupper? Det är viktigt att föräldrarna får fråga om sina 
funderingar och det är viktigt att de får veta på vilken utvecklingsnivå deras barn befinner sig 
samt hur barnet kan få en anpassad pedagogisk undervisning. Eftersom pedagoger alltid måste 
ta hänsyn till varje enskilt barns behov så kan det vara bra för ett barn med AS att besöka 
skolan strax före skolstarten. Detta ger en möjlighet att bekanta sig med lokalerna, utan att bli 
störd av andra barn. 

Enligt 1994 års läroplan för obligatoriska skolväsendet, så ska hänsyn tas till barnens olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan utbildning aldrig utföras lika för alla. Alla som arbetar i skolan skall 
uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan 
till en god miljö för utveckling och lärande. (Utbildningsdepartementet 1994. s.14) Vidare kan 
man läsa i 1998 års läroplan för förskolan att den pedagogiska verksamheten skall anpassas 
till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall 
få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 
förutsättningar.(Utbildningsdepartementet, 1998. s.8)

Eriksson (2003) menar att barn med AS kan ha en konkret ord förståelse. Vissa förstår inte 
vad man menar när man säger ”Kan du stänga fönstret?”, ”Ja” säger barnet då, för barnet kan 
stänga fönstret men förstår inte att vill att man vill att barnet verkligen ska stänga det. Det 
gäller att vara tydlig med AS barn. Istället för att säga ”Kan du sätta dig på bänken där och ta 
på dig dina strumpor” så pekar man på stolen och säger ”sätt dig” och ger barnet strumporna 
och säger ”ta på strumporna på fötterna”. Barnen kan ibland ställa konstiga frågor, såsom vad 
händer om jag stoppar mitt finger i kattens öga? Eller vad händer om jag sticker en kniv i ditt 
bröst? Dessa frågor upprör och skrämmer, men det är viktigt att tala om för barnet vad som 
verkligen händer och konsekvenserna utav det. 

Enligt Eriksson (2003) kan en lärare vara mer eller mindre lämplig. En osäker och 
ostrukturerad lärare förstärker barnets svårigheter när det gäller möjligheten att skapa ordning 
i dess inre kaos. En lärare med prestationsångest, och som bär en oro för att barnet inte lär sig 
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så mycket som läroplanen anser att barnet ska kunna, är en katastrof. Eriksson har också 
träffat underbara lärare som snabbt insett att det är viktigare att barnet lär sig leva med, och på 
ett bra sätt hantera, sitt handikapp. Faktakunskaper kan tillägnas i vuxen ålder medan det är av 
vikt att lära elever den sociala biten tidigare. Vi bör inte handikappförklara, utan istället lära 
oss att acceptera avvikelser.
(Eriksson, 2003 s.88)

Aldenrud, Ilstedt, & Waclaw (1999) anser att det främsta målet i arbetet med barn med AS är 
att ge dem stöd och hjälp för att underlätta förståelsen av omvärlden och att få omvärlden att 
förstå hur dessa barn fungerar. Det är viktigt att låta eleven berätta om sina erfarenheter och 
problematiska upplevelser i olika sammanhang. Det kan exempelvis handla om att barnet inte 
vill att dennes assistent ska ha rast samtidigt som barnet själv ska ut på rast och där många 
sociala kontakter kan bli till problem för barnet. Då man arbetar med läskunniga barn med AS 
är det väldigt bra med ett förtydligande i form av skriftliga förklaringar eller genom att rita 
och berätta. Det är lätt hänt att man som pedagog övervärderar barnets förmåga att ta till sig 
muntlig information, att de förstår vad man som pedagog säger.

Aldenrud, Ilstedt, & Waclaw (1999) menar vidare att det finns hjälpmedel för barn med AS 
och det är bland annat att spela in olika situationer på video som barnen senare kan få titta på 
och få möjligheter att diskutera och bearbeta sina beteenden. Barnen kan även titta på andra 
filmer eller program och pausa ibland och samtala om vad som hänt på filmen eller 
programmet. Att barnen får skriva sociala berättelser, med det menas att de får skriva om 
händelser som varit främmande eller bekymmersamma för dem. Tillsammans med pedagogen 
eller assistenten görs ett häfte där det står hur de kan agera i de svåra situationerna. 
Exempelvis kan pedagogen skriva någon mening om vad barnet ska göra på varje sida och 
gärna illustrera med en bild. Dessa berättelser kan eleverna sedan ha med sig i den sociala 
situationen och läsa sig till hur det ska göra allt eftersom de fullföljer aktiviteten. Att ha 
gemensamma planeringsträffar med skol- eller barnomsorgspersonal, föräldrar, assistent, 
psykolog/specialpedagog samt andra som är berörda av barnet. På träffarna tar pedagogen upp 
den aktuella situationen hemma och i skolan. Sedan diskuterar man målsättning och åtgärder 
och vad man ska arbeta med till nästa träff. Allt bör dokumenteras och följas upp vid nästa 
träff stor vikt bör läggas på arbetet med dessa barn med deras sociala utveckling. En social 
utvecklingsplan kan exempelvis delas upp som nedan:

– I klassrummet arbetar man utöver det vanliga skolarbetet med att komma i tid till 
lektionerna, ta ansvar för böcker och annat skolmaterial och att inte uppträda störande. Det 
kan vara bra att barnet har en skrivbok på bänken som denne kan skriva korta meddelanden i 
till assistenten. För på det sättet kan man undvika att barnet pratar högt i klassrummet och stör 
de andra.

– I matsalen är målet att kunna stå i kön utan bråk eller andra störningsmoment och att 
använda sig av ett bra bordskick och att äta i lagom takt.

– I omklädningsrummet till idrotten ska barnet klä om i tid till lektionen. Efter lektionens slut 
tränas denne på att duscha och tvåla in sig på ett systematiskt sätt exempelvis att börja med 
huvudet och hela vägen ner till fötterna. Att duscha lagom länge kan vara bra för barnet att 
träna sig på, då kan exempelvis en äggklocka vara ett bra alternativ.

– I kapprummet tränar barnet på att klä av och på sig i ett bra tempo. Höga ljud och trängsel i 
kapprummet leder lätt till irritation. En del barn med AS orsakar ofta konflikter genom 
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provocerande kommentarer. Från början kan det vara lämpligt att barnet klär om i en lugnare 
del av rummet eller just före eller efter de andra barnen. 
Under rasterna bör assistenten hjälpa till så att barnen inte kommer i konflikt med 
skolkamraterna och försöka förhindra denne från att uppträda provocerande. Ett annat mål att 
försöka uppnå är att lära leven att umgås med andra på ömsesidiga villkor. En hjälp kan vara 
att ge denne regler att hålla sig till (ibid.)

Aldenrud, Ilstedt, & Waclaw, (1999) menar att övergången från förskola till skola ofta är svår
och ska noggrant och i god tid förberedas i samråd mellan föräldrar, förskola, anpassning,
såkallad habilitering och skola. Alla barn har rätt till en fungerande skolgång från förskola till
vuxenutbildning. Riksföreningen autism (2006) anser att oberoende av skolform ska barnet få
specialpedagogisk hjälp. Det är nödvändigt att på några platser i landet skapa pedagogiska
resurscentra där det samlas kunskaper och erfarenheter som kan spridas. Enligt Thimon 
(2000) så måste det enskilda barnet eller eleven alltid stå i fokus för arbetet eller 
undervisningen. Dels för att ge barnet en möjlighet att nå utveckling genom kunskap, dels för 
att ge det förutsättningar att lära sig att lära själv.

På riksföreningen autism (2006) kan vi läsa att forskning och erfarenhet visar att med tidiga,
anpassade och väl planerade pedagogiska insatser som tar sikte på inlärning av grundläggande
vardags-, kommunikativa och kognitiva färdigheter. Desto tidigare familjen får handledning
och stöd, desto större möjligheter har familjen att bli aktiva medarbetare i anpassningen.

Ehlers & Gillberg (2004) menar att förmågan att lära sig fakta kan för ett barn med AS både 
ha för och nackdelar. En uttalad språklig eller matematisk talang imponerar oftast på 
klasskamraterna. Ren tabellkunskap av något slag, exempelvis busstider och tåglinjer kanske 
inte uppskattas på samma sätt. Barnet med AS kan bli mobbat och förlöjligad. Vissa av 
barnen tillrättavisar och kommenterar de andra i klassen inklusive pedagogen om rättstavning, 
faktafel m.m. och kan på så sätt bli illa omtyckt p.g.a. sin ”jag vet bäst” attityd. För ett barn 
med AS kan svårigheten ligga i att lösa uppgifter som förutsätter förmåga att leva sig in i och 
föreställa sig andra människors känslor och tankar. En annan svårighet kan vara 
simultankapaciteten, alltså förmågan att klara av flera olika saker samtidigt. När ett barn med 
AS kommer upp i en högre skolålder ökar kraven på att söka kunskap på ett mer självständigt 
sätt. Förståelsen är viktigare än utantillkunnandet och då får barnet oftast problem med att 
hävda sig kunskapsmässigt. Föräldrar till barn med AS har berättat att deras barns 
skolsvårigheter kom som en stor överraskning, eftersom deras barn kunde läsa redan i 
förskolan, hade ett stort ordförråd och större faktakunskaper än någon annan klasskamrat. 
Under låg - och mellanstadietiden blir det mer uppenbart att barn med AS har speciella 
problem. Exempelvis kan de behöva särskilda instruktioner och hjälp för att komma igång och 
göra klart skolarbetet. De kan prestera sämre vid tidspress och behöver betydligt längre tid på 
sig än de flesta andra i klassen eftersom de kan arbeta ytterst omständligt och noggrant med 
varje uppgift. När det handlar om problemlösning av olika slag så kan det vara svårt för barnet 
med flexibilitet, exempelvis om det första tillvägagångssättet inte fungerar så är det svårt att 
tänka om och komma på en ny strategi. Gillberg (1997) menar att barn med AS i allmänhet 
har ett flertal starka sidor som helt eller delvis kompenserar för sina svårigheter. Han menar 
vidare på att man inte enbart ska fokusera på de negativa sidorna hos barn med AS, utan även 
titta på de positiva sidorna, som kan vara uthållighet, noggrannhet, hög energi samt envishet.

Enligt Aldenrud, Ilstedt, & Waclaw (1999) är det viktigt att assistenten eller pedagogen har en 
tydlig genomgång av skolschemat varje morgon innan lektionerna börjar. Schemat måste vara 
mycket utförligt med detaljer som exempelvis aktiviteter, lokaler, raster, håltimmar, 
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omklädning före och efter idrotten. Vid skoldagens slut går assistenten och barnet igenom hur 
dagen varit och vad som har hänt. Om något speciellt inträffat är det viktigt att prata om det, 
ge en noggrann förklaring och gärna förtydliga detta genom enkla bilder. Sedan avslutar man 
med att titta igenom morgondagens schema och anteckna om det är något speciellt eleven 
behöver komma ihåg exempelvis kläder inför idrotten, läxböcker eller annat material.

3. Syfte

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilka arbetssätt och metoder som
pedagoger använder sig av när de arbetar med barn som har fått diagnosen AS.

Frågeställning:

– Används de pedagogiska arbetssätt och metoder som beskrivs i litteraturen i skolans 
verksamheter?

4. Metod

I vår metoddel tar vi upp val av intervjupersoner, datainsamlingsmetoder, genomförandet, 
databearbetningsmetoder och etiska övervägande. Valet av metod kändes självklar för vår del 
med tanke på syftet med vårt arbete. Anledningen till att vi valde att använda kvalitativ 
undersökningsmetod var som Trost (1997) skriver att genom en kvalitativ intervju får man ett 
rikt, material att jobba vidare med. Det som utmärker en kvalitativ metod är att 
intervjufrågorna är raka och enkla. Genom att ställa raka och enkla frågor blir svaren oftast 
väldigt innehållsrika. Enligt Kvale (1997) bör man omformulera intervjupersonens utsaga till 
en mer koncis version. Långa uttalanden pressas ihop och blir kortare och mer överskådligt.  
Enligt Wallén (1996) syftar kvalitativa metoder till att undersöka av vilken karaktär en 
företeelse är och hur den ska identifieras. Det finns många skilda uppfattningar om kvalitativa 
metoder, från att de är de enda som är meningsfulla till att de är ovetenskapliga, oprecisa, 
subjektiva och inte testbara. Denscombe (2000) menar att kvalitativ forskning har en tendens 
att uppfatta ord som den centrala analysenheten medan kvantitativ forskning har en 
benägenhet att förknippas med analys till skillnad från kvalitativ som är beskrivande. Han 
menar också att kvalitativa metoder förknippas med småskaliga studier och kvantitativa med 
storskaliga studier. Backman (1998) menar också att man kan skilja på kvantitativ och 
kvalitativ metod. Ur en kvalitativ metod kan man få fram beskrivna formuleringar, saker som 
är skrivna och berättande från en person med uppfattningar och erfarenhet. Ur en kvantitativ 
metod får man fram saker som kan räknas, exempelvis från en enkät eller ett frågeformulär. 
Enligt Kvale (1997) så är en fördel med kvalitativa intervjuer som metod att de blir 
grundligare än enkäter, som är en kvantitativ metod. Frågan kan omformuleras om den som 
intervjuas inte förstår den. Svaren blir mer utförliga och berättande än i enkäter.

En kvalitativ intervju syftar på att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos 
något, exempelvis den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Med detta 
menas att det i förväg aldrig går att formulera svarsalternativ för intervjupersonen eller avgöra 
om svaret på en fråga är sant (Patel, 1994). Motivet för den kvalitativa forskningsintervjun är 
enligt Kvale (1997) att förstå intervjupersonens livsvärld och dess relation till den. Intervjuer 
är också en bra metod för att producera data som baseras på respondenternas prioriteringar, 
åsikter och idéer. Wallén (1996) menar att nackdelen med att använda sig av kvalitativa 
forskningsintervjuer är att svaren kan tolkas olika beroende på vem som bearbetar dem.
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Kvale (1997) skriver om symtomatisk tolkning där det är intervjupersonernas egen relation till 
det undersökta området som är av intresse. Intervjupersonerna ses som representanter för sitt 
område, deras uttalanden speglar de uppfattningar eller meningsskiljaktigheter som finns i 
ämnet, men uttalanden kan också väcka frågor som kan studeras närmre. Det har riktats kritik 
mot intervju som forskningsmetod då den kan ge upphov till motsägelsefulla uppgifter vid 
samtal med flera olika personer eller till och med vid samtal med en och samma person. Kvale 
(1997) menar dock att detta är styrkan hos metoden då den kan fånga en mängd olika 
personers uppfattningar om ett ämne och ge en bild av en mångsidig och kontroversiell 
mänsklig värld (Kvale, 1997 s.14).

4:1 Urval

Vår undersökning innefattar två stycken intervjuer med pedagoger som arbetar/arbetat med 
barn som har fått diagnosen AS. Varför vi valde att intervjua dessa pedagoger var för att det i 
stort sätt var de enda pedagoger som arbetar med barn som har AS och som ville ställa upp på 
en intervju. 

4:2 Genomförandet

Vi hade läst på om AS före intervjuerna för att det enligt Kvale (1997) är nödvändigt att ha 
förkunskaper för att kunna ställa korrekta frågor. Vi valde att använda oss av en bandspelare 
under intervjuerna. Detta för att kunna återge dessa så sanningsenligt som möjligt. Samtalet 
blir mer lättsam och kan på ett smidigare sätt föras fram än om svaren skrivits direkt. Trost 
(1997) menar att skrivandet under intervjutillfället kan anses störande och om den som leder 
intervjun genomgående gör anteckningar kan det uppfattas misstänksamt. Enligt Wallén 
(1996) är det mycket praktiskt att banda sina intervjuer om det kan ske utan att det stör 
samtalet. 

Platsen för intervjuerna var på pedagogernas arbetsrum. Trost (1997) menar att det är viktigt 
att under en intervju sitta ostört, inga åhörare ska finnas, dessutom ska den intervjuade känna 
sig trygg i miljön. I början av våra intervjuer fick personerna berätta lite mer fritt om sitt 
arbete med barn med AS. Sedan gick vi in på våra intervjufrågor. Vår huvudsakliga fråga var: 
Vilka pedagogiska arbetssätt och metoder används i arbetet med barn som har fått diagnosen 
AS?

4:3 Databearbetningsmetoder

Direkt efter intervjuerna lyssnade vi igenom inspelningarna och skrev ner dem ordagrant för 
att senare bearbeta och analysera dem närmare. Med Kvales (1997) analysmetod som riktlinje
vid utskriften av intervjuerna översatte vi intervjupersonernas muntliga framställning till 
skriftlig form i överensstämmelse med deras sätt att uttrycka sig. Nästa steg i analysen var att 
ta bort överflödigt material som upprepningar och avvikelser, att skilja mellan oväsentligt och 
väsentligt material utifrån studiens syfte. Enligt Wallén (1996) så glömmer intervjuaren lätt 
att det krävs mycket efterarbete som till stor del måste göras direkt efter intervjun. Om inte 
denna bearbetning görs direkt så glömmer intervjuaren snabbt väsentliga delar. Även enligt 
Kvale (1997) är det bra att spela in intervjuerna för att det ger oss intervjuare en möjlighet att 
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koncentrera oss på ämnet. Vidare ger detta en möjlighet att återvända till materialet och lyssna 
till orden, pauserna, tonfallet med mera.
I vår resultatredovisning har vi valt att redovisa varje intervju för sig. För att man lätt ska 
kunna se vad de två pedagogerna svarat. Vid bearbetning av intervjuerna har vi undersökt 
vilka likheter och skillnader vi kunde hitta, när det gäller vilka pedagogiska arbetssätt och 
metoder som används i arbetet med barn som fått diagnosen AS. Vi har inte återgett ordagrant 
intervjupersonernas svar, utan sammanställt intervjuerna för att få ut det relevanta för vårt 
arbete. Vi kommer inte att skriva de intervjuade pedagogernas namn eller arbetsplats. Detta 
för att inte peka ut något av barnen eller någon i personalen. Wallén (1996) menar att ett
viktigt inslag i forskningsetiken är att inte skada eller utlämna en försöksperson.

5. Resultat
Den empiriska delen består av sammanfattningen av intervjuerna vi genomfört.

5:1 Intervju med pedagog A

Intervjufrågor presenteras i bilaga 1.

Intervjuperson A arbetar med sex barn som har AS och tilläggshandikapp i åldrarna 12-16 år. 
Personalen i denna elevgrupp jobbar med alla barn som ämneslärare och inte som personliga 
assistenter. Av de fyra i personalen är tre utbildade ämneslärare och en är fritidspedagog.

Pedagog A arbetar individanpassat. Dagen börjar med en 40 minuters lektion och sedan 30 
minuter rast mellan varje pass. Skoldagen är mellan 8.00-14.30.  Barnen har inte rast med de 
andra barnen på skolan utan de umgås bara med de klasskamraterna de går med. Enligt 
pedagog A uppstår ofta konflikter med andra barn och därför har denna grupp rast för sig. 
Rasterna går ut på att träna på den sociala kontakten mellan pedagoger och andra elever. 
Exempelvis genom att spela ett kortspel eller något annat spel där alla måste vänta på sin tur 
och att barnen inte ska få utbrott om det inte går som det tänkt sig. 

Enligt pedagog A mår vissa barn bäst av att få vara i fred under rasten, då får de vara det för 
pedagogerna tvingar inte barnen att delta. Pedagogerna i barngruppen lägger störst satsning på 
kärnämnen som matematik, svenska och engelska, men de har även andra ämnen som 
geografi, samhällskunskap m.m. Tidigare har de också haft idrott men det blev så mycket 
konflikter så det har blivit lagt på hyllan.

Pedagog A och hennes arbetslag arbetar väldigt mycket med den sociala kontakten och de 
använder sig av ett material som heter Autism och Aspergers syndrom. Vad betyder det? En 
arbetsbok för ökad självkännedom av Catherine Faherty. I arbetsboken finns det förslag hur 
de kan arbeta med exempelvis humor och självuppfattning

Pedagog A menade att i litteratur om AS, finns det ofta en typ av mall som beskriver hur ett 
barn med AS är, men vi pedagoger måste tänka på att alla barn är individuellt olika och 
många kan ha stora tilläggshandikapp. Därför är det viktigt att jobba på ett individanpassat 
sätt med barn som har AS. 

Målet med pedagog A och hennes arbetslags pedagogiska strategier är att barnet ska kunna 
inskolas och integreras i den vanliga undervisningen.
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De pedagogiska arbetssätt och metoder som pedagog A använder sig av är:

– Tydlighet.
– Prata inte för mycket i onödan, använd bilder (det visuella) istället.
– Rutiner, gärna lika vare dag.
– Belöningar: ”Morötter” om barnet har klarat små delmål exempelvis kunnat arbeta 
   koncentrerat i 10 minuter så kan barnet få samla på sig poäng till någonting som barnet 
   tycker om att göra så som datatid, gå på bio, gå på hockey m.m.
– Skriva upp vad som ska göras vid varje inlärningstillfälle.
– Avskärmade arbetsplatser.
– Inga överraskningar.
– Om det blir någon ändring, skriv upp den.
– Seriesamtal - Rita en serie om vad som har hänt och diskutera och skriv ner vad barnet 
   kan göra nästa gång denne hamnar i en liknande situation. Börja i tid så att det inte 
   känns barnsligt för ett äldre barn.
– Berättelser med bilder.
– Låt barnet få läsa sin sociala berättelse varje dag. (Med social berättelse menas att 
   barnet har skrivit några meningar om vad denne har svårt med och vad som kan göras   
   för att undvika exempelvis att få ett utbrott m.m.) Det är bra för barnet att bli påmind 
   om vilka strategier som barnet kan använda sig av för att inte hamna i konflikt.
– Tänk på att inte uttrycka dig med ord som kan vara svåra att tolka för ett barn med AS. 

Exempelvis: lagom, kanske, vi får se m.m.
– Att ha en och samma extrapersonal så att barnen inte blir stressade och förvirrade.

Pedagog A berättar att de signaler som vi pedagoger bör vara särskilt uppmärksamma på, om 
vi misstänker att ett barn har AS, är om barnet har problem med den sociala biten, samspel 
och spelregler med andra barn.

Diagnostisering är enligt pedagog A bra för att annars får inte barnet och föräldrarna den hjälp 
och avlastning som behövs. Det är även bra för barnet att detta kanske väcker en 
självkännedom och en medvetenhet hos barnet om varför det är annorlunda än andra barn.

Personalen på skolan där pedagog A arbetar har ett bra samarbete med barnets föräldrar. De 
får veta hur barnet fungerar hemma och oftast är det större problem hemma. Detta kanske just 
för att det är svårt att alltid ha samma rutiner i ett hem där det lätt händer något oförutsett. 
Skoldagen förlöper ungefär på samma sätt varje dag mellan en viss tid och då är det lättare att 
hålla sig till samma rutiner.

5:2 Intervju med pedagog B

Intervjuperson B arbetar just nu på en autismskola, men har tidigare arbetat med barn som har 
fått diagnosen AS. Hon berättade hur hon tidigare arbetat med barn från förskoleåldern upp 
till mellanstadieålder som har fått diagnosen AS. 

Pedagog B menar att allting handlar om tydlighet och struktur. Pedagogen kan inte vara nog 
tydlig i sina förklaringar och med sina mål. Pedagog B arbetade med beteendeträning, då 
arbetar pedagogen med barnets svårigheter inte dess styrka som vid TEACCH.  Pedagog B 
förklarar att beteendeträning innebär ett auidiotivt arbete, alltså att barnet ska prata med 
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pedagogen och öva mycket på talspråket samt att barnet ska kunna visa vad det vill. I 
TEACCH arbetar man visuellt, att barnet ska se, visa saker. Vid beteende träningen använder 
pedagogen sig utav belöning, men också kommandon. Har barnet gjort något bra så får de 
klättra på en belöningsstege, när de kommit till toppen så får de göra något de tycker om t.ex. 
åka skridskor. De kommandon pedagog B använder sig av när hon talar med barnen har också 
med tydligheten att göra, ”stäng fönstret” ”gå och sätt dig” också pekar hon med hela handen. 

Pedagog B berättar att i arbetet med barn som har AS gäller det att inte glömma bort att även 
fast barnet har en god intellektuell nivå så har den inte alltid en god social nivå.  Risken finns 
att pedagoger kan tro att de förstår mer än vad de gör. Pedagog B gav ett exempel när en 14-
årig flicka skulle laga mat. Flickan kunde läsa receptet men hon visste inte vilket spisreglage 
hon skulle vrida på för att få den högra lilla spisplattan varm. Då gällde det för pedagogen att 
jobba med tydlighet. Så hon satte på blå färg på ett reglage och den spisplattan som blev varm 
av att man vred på det fick också blå färg. Detta arbete med barn som har AS liknar 
förskolepedagogik, barnet lär sig nya saker hela tiden, även fast det inte sitter och räknar. Det 
lär sig när det tar på skorna, går på toaletten m.m. Även tydligheten är i likhet med förskolans. 
Barnet har bilder på lådor, vad som ska vara i lådan, pedagogen tar mycket bilder på barnet 
och sätter in i böcker som barnet och föräldrarna kan titta i.  

Det är även mycket viktigt att ha en öppen dialog personal emellan, menar pedagog B. 
Samarbetet med hemmet är mycket viktigt. Intervjupersonen hade daglig kontakt med 
föräldrarna, både via kontakt bok som hon skrev i vad barnet hade gjort under dagen, men 
också telefonsamtal och föräldramöten. Föräldrarna vet mer om själva barnet, men pedagogen 
som arbetar med barnet vet mer om dess diagnos. 

Diagnostisering är viktigt för att barnet ska få hjälp med det de behöver anser pedagog B, men 
det är också mycket svårt att diagnostisera AS, det ter sig på så många olika sätt, alla barn är
olika.

Som avslutande ord sa pedagog B: Kom ihåg att se varje enskilt barn och dess behov före 
dess handikapp, jobba alltid med barnets behov och gå inte direkt efter en mall, utan blanda 
lite och gör det till en bra blandning för barnets bästa

5:3 Analys av resultat

Intervjuerna vi gjorde var lika på många sätt. Det båda intervjupersonerna hade var tydlighet, 
rutiner och struktur som grund i deras pedagogiska arbetssätt och metoder med barn som har 
AS. Intervjupersonerna tyckte att den ”mallen” som exempelvis Gillberg skriver om att såhär 
är ett barn med AS är felaktig. Alla barn är unika likaså dem med AS. Därför måste 
pedagogen individanpassa undervisningen så att det passar just det barnet.  Pedagogen kan 
inte bara se till en pedagogisk strategi exempelvis TEACCH och sedan arbeta bara med det. 
Utan växla mellan olika arbetssätt, kanske jobba med två olika samtidigt, bara det är bra för 
barnet. Pedagogerna vi intervjuade tog ut ”godbitarna” ur många olika pedagogiska ar betssätt 
och metoder och satte ihop dem till en egen individanpassad undervisning. 

Struktur och tydlighet var något som framgick i båda intervjuerna. Pedagog A använder sig av 
seriesamtal, sociala berättelser samt belöningssystem. Pedagog B däremot gjorde en egen 
blandning av de olika pedagogiska arbetssätt som finns och satte ihop dem till ett 
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individanpassat arbetssätt. Likheter som båda intervjupersonerna hade var att de arbetade med 
belöningssystem, samtal med hemmet samt att de individanpassade undervisningen. 

I intervjuerna fanns tydliga kopplingar mellan de arbetssätt och metoder som beskrivs i 
litteraturen och de strategier som intervjupersonerna använde sig av i sitt dagliga arbete med 
barn som diagnostiserats med AS. Exempelvis arbetar intervjupersonerna med TEACCH, 
sociala berättelser och seriesamtal. 

Både pedagog A och pedagog B ansåg att diagnoser var bra för barnet, då det genom sin 
diagnos fick den hjälp de behövde. 

5:4 Diskussion 

Används de pedagogiska arbetssätt och metoder som beskrivs i litteraturen i skolans 
verksamheter? Vi kunde genom våra intervjuer få fram resultatet att de pedagogiska arbetssätt 
vi studerat i vår litteraturstudie används i skolans verksamheter. Men dock så används de inte 
ordagrant utan ändras efter varje barns tillstånd och kapacitet. KASAM som vi tidigare skrivit 
om är grunden till alla arbetssätt, att vara tydlig som pedagog i bemötandet mot barnet 
(Antonovsky 2005). Detta arbetssätt gäller inte bara barn med AS, utan alla barn i 
skolan/förskolan. Utifrån vad vi har läst och kommit fram till i våra intervjuer så behövs 
övertydlighet i vilken verksamhet som helst, som berör barn. Eftersom att tydlighet gör det 
mycket enklare för barnet att förstå vad pedagogen vill få fram och barnet slipper känna sig 
förvirrad.  

Då vi i vår litteraturstudie har läst att ett bra samarbete med föräldrar behövs för att barnen 
ska få den hjälp de behöver, så frågade vi om detta i intervjuerna. Pedagogerna svarade att de 
har ett dagligt samarbete med föräldrarna både via böcker som skickades mellan hemmet och 
skolan, samt via telefonsamtal. På så sätt får de veta vad barnet behöver träna på hemma eller 
i skolan. Att ha ett bra samarbete mellan hem och skola gynnar alla elever, föräldrar och 
pedagoger. Då får pedagogerna och föräldrarna chansen att ta del av barnets hela utveckling. 
Det kan också vara så att föräldrarna har bra råd och tips att ge pedagogerna så att de lättare 
kan arbeta med barnet. 

Något som är gemensamt för båda intervjupersonerna var att de tyckte diagnostisering var bra 
för barnet. Detta för att de ska få den hjälp de behöver i skolverksamheten med exempelvis 
assistans och anpassade hjälpmedel. Vi anser att diagnostisering kan vara både bra och dåligt. 
En diagnos kan behövas för att få den hjälp och stöd som ett barn med AS kan behöva, det 
kan även vara bra för barnet att andra vet om att man har diagnosen AS, att barnet inte bara är 
”annorlunda” utan det finns en bakomliggande orsak varför barnet beter sig som det gör. 
Däremot kan en diagnos också stjälpa ett barn genom att barnet blir etiketterat. Gillberg 
(1997) menar att den viktigaste åtgärden när det gäller att förbättra situationen för barn med 
AS samt deras familjer är att åstadkomma en attitydförändring, då måste barnet få en diagnos. 
Mer kunskap måste spridas för att människor ska förstå vad det innebär att ha en diagnos. 

Gillberg (1997) menar att man inte enbart ska fokusera på de negativa sidorna hos barn med
AS, detta tycker vi är bra för alla människor har positiva och negativa sidor och det gäller att 
stärka de positiva. Enligt Hallerstedt (2006) blir barn med AS lätt stämplade på grund av sin 
diagnos. I exempelvis Gillberg bok Aspergers syndrom (1997) finns endast några sidor av en 
hel bok skrivna om de positiva sidorna hos ett barn med AS. 
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För att hålla en hög giltighet med studien såg vi till att intervjua personer med erfarenhet och 
kunskap inom området. Vi fick hjälp att besvara syftet och frågeställningarna genom svaren vi 
fick av intervjupersonerna. Vi hade dock mycket svårt att få tag i intervjupersoner till detta 
examensarbete och det har eventuellt inneburit att graden av tillförlitlighet har påverkats 
negativt. Men vi anser att våra resultat är giltiga på så sätt att vi har mätt det vi har haft för 
avsikt att mäta när vi genomförde vår studie. Dock om vi hade kunnat genomföra fler 
intervjuer så hade vi haft mer material att utgå ifrån.(Denscombe, 2000)

Denscombe (2000) menar att när en metod som kvalitativintervju används så är det inte alltid 
till forskningens tillförlitlighet. Som intervjuare får vi olika svar för att vi intervjuar 
människor med olika tankar och åsikter. Detta kan påverka tillförlitligheten i studien negativt. 
Men samtidigt är det bra för det visar t.ex. i vår undersökning att det finns olika pedagogiska 
arbetssätt och metoder en lärare kan använda sig av när det gäller arbetet med barn som har 
AS. 

De svar vi fick när vi ringde runt och sökte intervjupersoner var att det är svårt att 
diagnostisera barn med AS och att de flesta hamnar inom autismspektrat. Eller så ville de vi 
kontaktade inte bli intervjuade, kanske på grund av tidsbrist? Det var ännu svårare att hitta 
förskolor just för att det inte är allt för vanligt att små barn får diagnos så tidigt. Då började vi 
fundera, varför är det svårt att diagnostisera barn med AS, handlar det om dålig kunskap om 
funktionshindret? Forskas det för lite om AS idag? Varför finns överhuvudtaget diagnosen AS 
om den inte kan hjälpa barnen vidare i skolan? Enligt Aldenrud, Ilstedth & Waclaw (1999) 
går ett autistiskt barn går oftast i särskola, då deras intellektuella nivå är låg. Ett barn med AS 
hamnar oftast i vanlig skola då deras intellektuella nivå oftast är hög, men deras sociala 
samspel fungerar oftast dåligt. Ska barn med AS gå i vanlig skola om deras sociala samspel 
kan fungera så pass dåligt? Eller är det viktigt att de får ta del av sociala sammanhang för att 
kunna träna på att själv fungera med andra människor? Hallerstedt (2006) menar att det skrivs 
in allt för många barn och ungdomar i särskola som en nödlösning på problemen. Istället för 
att fokusera på vad problemet är. Hallerstedt menar att särskola inte är en bra lösning då 
barnen fråntas sin rätt till den kunskapsnivån dem behöver och blir utanför i sitt sociala 
umgänge. 

Hur uppfattar barnen som själva har AS skoltiden? Enligt Jackson (2002) var skoltiden en 
hård tid, lärarna förstod inte att han inte förstod. Jackson förklarar det som om man skulle ha 
ett par skidglasögon och ett par hörlurar på sig dygnet runt. Han förstod inte, såg inte och 
hörde inte de signalerna som skickades till honom eller de instruktioner han fick. Ska då ett 
barn med AS gå i vanlig skola och uppfattas som annorlunda och inte förstå allting, eller ska 
de gå i särskola där de får den hjälp de behöver, men de ändå inte platsar in? Av studien drar 
vi slutsatsen att barn med AS bör gå i vanlig skola med extra hjälp. Då ser de att världen inte 
är anpassat till de själva, utan att de måste kunna kompromissa och samspela med andra 
människor, för att de ska ha en chans att fungera som vuxna i samhället. Pedagogerna vi 
intervjuade arbetade med mindre grupper och deras mål var att barnen skulle integreras i den 
vanliga skolan efter mycket social träning. Detta är ett bra arbetssätt, för barn med AS passar 
inte in i särskolan och inte i den vanliga skolan. Men med den sociala träningen de får i den 
lilla gruppen med barn kan de slussas in i den vanliga skolan och det är tänkt att skolan ska 
vara till för alla. 

Finns det några givna pedagogiska arbetssätt och metoder i arbetet med barn som har fått 
diagnosen AS? När vi påbörjade vårt arbete hade vi förhoppningen att ta del av de 
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pedagogiska arbetssätt och metoder som pedagogerna använde sig av i det dagliga arbetet 
med barn som har fått diagnosen AS. Genom vår litteraturstudie samt intervjuerna har vi 
dragit slutsatsen att tydlighet, struktur och ett individanpassat arbetssätt, genom att medvetet 
sätta upp egna program för det enskilda barnet är det bästa för ett barn som har AS. 

5:5 Fortsatt forskning

Inom detta område finns det mycket att forska kring, frågor att använda sig av i framtida 
forskning skulle kunna vara;

– Integrering i vanlig skola, är det bra eller dåligt för barnet?

– Är det skolverksamheten som inte är anpassat till barnet eller är det barnet som 
            ska anpassas till skolan?

      – Hur ska ett barn med AS som gått i särskola kunna slussas ut i samhället och leva ett 
         ”normalt” liv? 

      – Hur uppfattar barnen diagnosen själva? 
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Bilaga 1: Intervjufrågor

 Hur arbetar ni med de barn som har AS på denna skola? Något som utmärker just ert 
arbetssätt?

 Vilka metoder anser du vara mest effektiva vid specialundervisning för barn med AS?

 Vilka signaler ska vi vara särskilt uppmärksamma på som pedagoger om vi misstänker 
att barnet har AS?

 Vad tycker du om diagnostisering?(Bra, dåligt, för och nackdelar)

 Vad har ni som jobbar här för utbildning?

 Hur samarbetar ni med barnens föräldrar?




