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Abstract 

 
Jeanette Törnell (2012) En litteraturstudie inom autismspektrum – En studie om 

undervisningsstrategier för elever med Aspergers syndrom. Examen i lärarutbildningen 

Högskolan i Gävle. 

 

Den här studien har för avsikt att undersöka vilka undervisningsstrategier som används i 

klassrummet när en elev har diagnosen Aspergers syndrom. Elever med diagnoser ökar i 

klassrummen och klassrumsundervisningen måste enligt läroplanen anpassas efter de behov 

som finns. Att alla elever får en likvärdig utbildning är skolans ansvar, hypotesen är att det 

måste finnas strategier för att möjliggöra detta. Resultatet pekar på att strategierna finns och 

att lärare använder olika metoder i sin undervisning. Men det finns lite forskning om hur 

klassrumsundervisning fungerar i praktiken. Studien berör några metoder och vad som krävs 

för att lärare ska kunna ge en optimal undervisning till elever med Aspergers syndrom. 

 

Nyckelord: Aspergers, undervisningsstrategier, autismspektrum, utbildning 
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1 Inledning 

Arbetet har sin uppkomst i min tidigare anställning som undervisande lärare och mentor åt två 

elever med Aspergers syndrom. Dessa två elever gick i en anpassa undervisningsgrupp för 

barn med Asperger. En av de återkommande frågorna som diskuterades var, hur 

undervisningen av elever med Asperger borde vara utformad, vilka strategier borde användas 

på vilken elev. En stor del av arbetet låg i att planera och utforma undervisningen för varje 

individ. Aspergers syndrom är ett komplicerat funktionshinder och det finns stora individuella 

skillnader mellan eleverna, trots att de delar samma diagnos. Den problematik som 

funktionshindret innebär spelar stor roll i undervisningen. Min erfarenhet är att läraren måste 

ha kunskap om funktionshindret och hur det fungerar, för att kunna förstå och använda 

undervisningsstrategierna. I läroplanen förespråkas en likvärdig skola för alla, där elever med 

behov ska prioriteras. Det ligger ett stort ansvar på rektorer och lärare, som har skyldighet att 

tillgodose de behov som finns. 
1
  

 ”Ett barn i varje klass
2
” har någon form av funktionshinder. De flesta lärare inom skolan 

har mött elever som inte klarar av den vanliga undervisningen. Elever som ibland uppfattas 

som lata, omedgörliga eller saknar vilja att lära sig, trots att skolan försöker ge stöd på alla 

vis. Bland dessa elever finns ofta de med en diagnos.
3
 En del har den diagnosen inom 

autismspektrumproblematik, vilket är ett neuropsykiatriskt funktionshinder.
4 Dessa elever är 

oftast inte ovilliga att lära sig, men behöver rätt sorts undervisningsstrategier för att kunna 

göra det. Här gäller inte det klassiska uttrycket ”Du kan om du vill” här bör tanken vara ”Jag 

vill om jag kan” något som jag själv lärt mig då jag undervisar barn med diagnos inom 

Autismspektrum. De är inte ovanligt förekommande att dessa elever blir hemmasittare, skolan 

är maktlös och föräldrarna lika maktlösa. En bristande kommunikation mellan hem och skola 

kan lätt uppstå.  

 Det här är en litteraturstudie om autismspektrum och vilka undervisningsstrategier som kan 

vara användbara för att elever med autismspektrumproblematik ska få en bra och likvärdig 

skolgång. En skolgång som är anpassad utifrån deras behov och ger dem möjligheten att nå 

målen. Studien berör även vikten av kommunikation och samspel mellan hem och skola. Den 

kommer att visa att förståelse och förmåga att förstå hur elever med Aspergers tänker har en 

betydande roll i undervisningen. 

                                                           
1
 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) 

2
 Gillberg.C (2005)  Ett barn i varje klass Cura bokförlag och Utbildning AB Stockholm s.11 

3
 IBID s.11 

4
 Gillberg,C.(2012) http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1087 
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Studien beskriver vad diagnos inom autismspektrum innebär samt vilken problematik elever 

med den typen av funktionshinder har. Autismspektrum innebär att man har behov av 

speciella undervisningsstrategier. I studien undersöks olika strategier och varför de är 

lämpliga för personer som har Asperger syndrom. Aspergers syndrom räknas idag in i 

autismspektrum. Det går inte att föreställa sig skillnaden mellan att undervisa en elev med 

Aspergers och en elev utan funktionshinder. Att undervisa elever med diagnos inom 

autismspektrum kräver både kunskap och fingertoppskänsla; något som kommer att framgå i 

studien.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här litteraturstudien är att med inspiration från hermeneutisk vetenskapsteori 

undersöka vilka undervisningsstrategier, som av forskningen anses vara effektiva för barn 

med diagnos inom autismspektrum. Arbetet har fokus på elever med Aspergers syndrom.  

Syftet är även undersöka vilka strategier som tillämpas i skolan enligt forskningen, och vad 

det innebär för lärarna. 

 

- Vilka undervisningsstrategier lyfter forskningen som varande effektiva gällande 

undervisning för elever med Aspergers syndrom?  

- Vilka undervisningsstrategier visar forskningen att man använder i undervisningen av 

elever med Aspergers syndrom? 

- Vad krävs enligt forskningen, av undervisande lärare, i arbetet med elever med 

diagnosen Aspergers syndrom? 
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1.2 Disposition  

I kapitel 1 presenteras studiens syfte och frågeställning samt vilka avgränsningar som gjorts. I 

kapitel 2 presenteras bakgrunden, har visar studien på vad Aspergers syndrom är samt vilken 

problematik det innebär för individen. kapitlet innehåller även utifrån litteraturen, en 

presentation av skolans uppdrag samt lärarollen och undervisningsstrategier. I kapitel 3, 

presenteras och redogörs för den metod som använts. I kapitel 4 presenteras de 

undervisningsstrategier som forskningen visar på som fungerande. Här presenteras även 

skolans ansvar, lärarrollen och samverkan med hemmet. I kapitel 5 avslutas arbetet med en 

diskussion om de resultat som framkommit i studien. I kapitel 6 finns en kort sammanfattning 

av studien. 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien begränsar sig till barn med funktionshinder inom autismspektrumtillstånd, med fokus 

på Aspergers syndrom. Funktionshinder som exempelvis autism, ADHD, touretts och dyslexi 

kräver även de speciella undervisningsstrategier och metoder, det finns däremot inte utrymme 

att ta med alla i denna uppsats, då min uppfattning är att arbetet skulle bli för omfattande.  

 Den problematik och de behov diagnosen autismspektrum skapar, är stor. Jag har därför 

vart tvungen att begränsa mig till det som jag tycker är viktigt i förhållande till studiens syfte, 

frågeställning och metoden. Det finns många pedagogiska strategier och lösningar för elever 

med Asperger, av utrymmesskäl kan jag inte ta med alla. Personer med funktionshinder som 

Asperger har problematik inom många områden, jag har försökt begränsa arbetet till att 

beskriva den del av problematiken som är mest betydande i klassrumsundervisningen. Jag har 

även valt att inte ta med specialpedagogik utan inriktat mig på klasslärarens roll. 

Specialpedagogikens betydelse, och specialpedagogisk kunskap nämns däremot i studien.  
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2 Bakgrund 

Den här delen av studien kommer att visa, hur Aspergers syndrom forskades fram samt hur 

diagnosen uttalar sig. De som har diagnosen Aspergers syndrom har svårigheter inom ett 

flertal områden. Här kommer problematiken med den sociala kompetensen, behovet av 

visuellt stöd samt problematik med exekutiva funktioner att undersökas. 

2.1 Vad är autismspektrum?  

Autismspektrum är det samlingsnamn som idag används för personer som har diagnosen 

autism eller Aspergers syndrom. Som tidigare nämnts ligger fokus i den här uppsatsen på 

personer som har Aspergers syndrom.  Inom autismspektrum är social kompetens ett stort 

problem, och personer som har diagnosen, har ett stort behov av tydlighet, struktur, fasta 

rutiner och de har väldigt svårt att hantera förändringar.
5
  

 Aspergers syndrom upptäcktes på 1920 talet, men Aspergers syndrom som diagnos, 

myntades av Wing på 80–talet, som 1981 skrev en artikel och presenterade Aspergers 

forskning. Aspergers syndrom liknar autism och sedan upptäckten har de bedrivits 

diskussioner och debatter om funktionshindren är olikartade eller överlappande. För att 

diagnosen ska kunna ställas ska vissa kriterier uppfyllas och personen ska ha en 

normalbegåvning, vilket innebär ett IQ < 85
6
.   

 Aspergers är uppkallat efter Hans Asperger, en österrikisk barnläkare. Han studerade en 

grupp barn med autismliknande tillstånd. Hans forskning föll i glömska men plockades fram 

av Wing. Wing har i huvudsak forskat inom området autism, baserat på Kanners studier. 

Kanners skrev artikeln Autistic disturbance in affective contact Kanner (1943), den studien 

han gjorde, är grund för diagnosen autism, som kom på 1940 talet. Barnen med Aspergers 

syndrom, har enklare variant av autism. 
7
 

 Asperger kan inte orsakas av sociala eller psykologiska faktorer, utan beror på en 

neurologisk avvikelse eller skada i hjärnan. Hälften av dem med diagnosen kan påvisas vara 

ärftliga faktorer, resterande beror på tidiga skador i nervsystemet eller är medfött. Det finns 

inga exakta uppgifter på hur många individer i Sverige som har Asperger, däremot är de fyra 

gånger vanligare hos pojkar än flickor. Det kan även ara så att det finns ett större mörkertal 

hos flickor än pojkar.
8
 

                                                           
5
 Gerland. G arbeta med aspergers syndrom, hantverk och den professionella rollen föreläsning Folkets hus i 

Gävle 2012-12-11 
6
 Adolfsson, I mfl (2002) http://www.syvi.se/dokument/pda24637.pdf 

7
 Thimon A-C (2000) s.33-35 

8
 Thimon A-C (2000) s.36, samt Gillberg.C (2004) s. 100-102 
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Det är vanligt förekommande att en individ som har Aspergers även har samtidiga diagnoser 

så som ADHD och tics, de är även vanligt förekommande att de drabbas av depression.
9
  

Barn med Asperger är oftast en normalbegåvade, vissa har även en överbegåvning. Många har 

ett rikt utvecklad ordförråd och är väldigt verbala. Även om språket är akademiskt och 

avancerat, saknas ofta full insikt i betydelsen av de ord som används. Det vanliga är även att 

de finns ett specialintresse där individen är extremt kunnig inom området. Specialintresset och 

kunskaperna inom det, tillsammans med det vårdade och rikligt utvecklade språket, kan dölja 

funktionshindret och misstolkas. Istället för att funktionshinder uppmärksammas, kan 

intrycket bli, att det rör sig om en väldigt begåvad person med stora kunskaper. Många med 

diagnosen har ett upprepande rörelsemönster, vilket ger en lugnande inverkan på individen. 

De kan exempelvis röra sig om att personen ofta gör en rörelse med handen, kastar med håret, 

leker med en penna.
10

 

  

2.2  Social kompetens 

Majoriteten av befolkningen har en normal nivå av social kompetens, en mindre del av 

befolkningen har en mycket god förmåga när de gäller social kompetens. Inom befolkningen 

finns även, en grupp som har en bristfällig förmåga i social kompetens, individer med 

Asperger tillhör den sistnämnda gruppen. De här individerna förstår inte automatiskt vad som 

förväntas av dem. De saknar förmågan att tolka och läsa mellan raderna, de har därmed ett 

stort behov av tydliggörande. Ett tydliggörande bör vara visuellt för att individen med 

autismspektrum problematik ska förstå vad de ska göra och vad som förväntas av dem. Den 

visuella informationen är lättare att ta till sig för dem, än den auditiva. De som ses är tydligare 

än de som hörs. Ett problem är även att människan använder sig av samma uttryck till olika 

saker, vilket skapar förvirring för en individ med Asperger. 
11

 De kan även ha problem att 

tolka ansiktsuttryck och koppla dessa till det förväntade sociala samspelet. Svårigheter med 

det sociala samspelet orsakar även lätt problem med kamrater, som inte förstår den 

funktionshindrades sociala klumpighet.
12

 

 

 

                                                           
9
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/aspergers_syndrom/andra_samtidiga_diagnose

r/ 
10

 Norrö.G (2006) s.16-25 
11

 W. Waclaw, U. Aldenrud, S.llstedt (1999) hela boken samt Gillberg, C(2004)s. 100-102 
12

 Gillberg. C (2004) s.100-102 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/aspergers_syndrom/andra_samtidiga_diagnoser/
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/aspergers_syndrom/andra_samtidiga_diagnoser/
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Gunilla Gerland har själv Aspergers syndrom, men har idag troligen inte tillräckligt mycket 

problematik för att få diagnosen.  Hon skriver böcker och förläser om Asperger. Hon bedriver 

även ett behandlingshem för dem med svår problematik. Hon beskriver att individer med 

diagnos inom autismspektrum, har stora problem med social kommunikation. Med 

socialkommunikation menas här, problem med socialt samspel och kommunikation. De har 

ett annorlunda beteenden och intressen. 
13

 

 Hon förklarar att barn med Asperger har en annan verklighetsuppfattning än andra, eftersom, 

eftersom de har svårt att se vad som är viktigt och varför. Gunilla Gerland förklarar 

autismspektrumproblematiken utifrån Theory of mind. Vilket innebär att människan har 

förmågan att föreställa sig hur andra individer tänker och känner. Individer med Asperger har 

en bristande föreställningsförmåga, och förmår inte föreställa sig det. Steg ett i Theory of 

mind är att förstå att andra inte har samma tankar och känslor som en själv. Steg två är att 

kunna se sig själv med andras ögon och kunna sätta sig in i hur andra människor känner och 

upplever något. Steg ett i Theory of mind, förståelsen för att andra kan tycka annorlunda 

uppnås mycket tidigt. Steg två brukar uppnås någon gång vid tre års ålder. Innan barn når det 

stadiet blånekar de oftast även till de som är uppenbart att de gjort. När de steget uppnås 

börjar barnet kunna argumentera för sina tankar och åsikter och slutar även därmed att säga 

”de var inte jag” och liknande uttryck. Personer som har Aspergers når inte det steget vid den 

åldern. De personer som uppnått steg två har kommit väldigt långt i utvecklingen.
14

  

 

2.3 Auditiv och visuell kommunikation 

När människor samtalar är kroppsspråket som används av stor betydelse i kommunikationen. I 

en kommunikation används miner, gester, skratt, suckar, ilskna och glada ansiktsuttryck, 

dessutom förkommer det ofta metaforer i ett samtal. De flesta människor behärskar den här 

formen av kommunikation, de läser av och deltar i det sociala samspelet. En individ med 

Asperger har oftast inte förmågan att tolka kroppsspråket och tar det sagda ordet bokstavligt. 

Många av dem använder sig dessutom av ett språk de inte alls behärskar, utan tycker att orden 

de uttalar låter bra. De kan dessutom ha problem att koppla långa meningar och meningar i 

flera led. Individens problem med att tolka kroppsspråket och svårigheten att följa med i ett 

samtal, gör att hela samtalet lätt flyter ihop till en enda sörja av ord för dem. 
15

 

                                                           
13

 Gerland,G (2011) föreläsning Folkets Hus i Gävle 
14

 Winter. M (2008) s.16 samt Gunilla Gerland föreläsning Folkets Hus i Gävle 
15

 http://www.adhd-coaching.se/sida12.html 
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Det beror på att en individ med Aspergers syndrom har svag central koherens, vilket är en del 

av diagnosen. En person med Asperger förstår oftast information som ges visuellt bättre än 

den som ges auditivt. Det verkar som de flesta med Asperger har en större förmåga att ta in 

information, som ges visuellt (visuell perception). Information som skrivs, bildscheman och 

sociala berättelser är bra verktyg när man kommunicerar med en person med Aspergers. 
16

 

 

2.4 Exekutiva funktioner och sinnesintryck 

De som har en diagnos inom autismspektrum har ofta brister i de exekutiva funktionerna. 

Exekutiva funktioner är ett samlingsnamn för flera funktioner. De funktionerna gör att 

människan vet hur den ska anpassa sig till situationer och vad situationen kräver, hur de ska 

agera och vara. Dessa funktioner samordnar även de som ska göras och hjälper till att 

organisera en individs tillvaro. Individer med Aspergers syndrom behöver ofta hjälp att 

strukturera sin tillvaro för att kompensera bristen i de exekutiva funktionerna. De exekutiva 

funktionerna blir inte lika viktiga om individen vet exakt vad som kommer att hända, eftersom 

de finns en rutin och de vet vad som förväntas av dem. De har med andra ord stora svårigheter 

att hantera nya situationer som uppstår, eftersom de inte har någon tidigare erfarenhet av dem. 

Då de inte har någon erfarenhet av nya situationer, reagerar å agerar de ofta impulsivt i sådana 

lägen av då de inte har förmågan att föreställa sig situationen.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 IBID 
17

 Falkmer, M. (2009)Skolan och Aspergers syndrom rapport 334 s. 66-67 skolverket 2009 
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2.5 Vanlig problematik för en individ med Aspergers 

Den här delen av studien kommer att visa att, de som har Asperger har ofta en uttalad 

problematik inom flera områden, i studien berörs specialintressen och motorik.. Många har 

specialintressen, som för dem är det intressantaste som existerar. Det kan därför vara lämpligt 

att avsätta tid till deras specialintresse i skolan. Motoriska svårigheter är ett annat 

problemområde, som lätt orsakar problem i idrotten.  

 

2.5.1 Begränsade intresseområden, specialintressen 

Specialintressen är vanligt förekommande hos individer med Asperger, vilket ofta är mer 

uttalat i skolåldern än i vuxen ålder. De med Asperger anses lätt som udda och avvikande på 

grund av sina specialintressen, de kan då även bli avskärmade från andra på grund av 

intresset.
18

 För vissa individer med Asperger kan specialintresset vara den viktigaste 

ingrediensen i livet, det kan vara så betydande att denne helst inte vill samtala om annat. För 

dem finns det inget som är intressantare att samtala om än specialintresset.
19

 I skolan kan man 

med fördel använda specialintresset i undervisningen, för att öka elevens motivation till 

undervisning. En individ med Asperger har ofta stor kunskap runt sitt specialintresse och det 

är inte heller ovanligt att intresset är av udda karaktär. Det kan vara bra att avsätta tid för 

specialintresset, för att minska risken för mobbing och att kamrater tröttnar på att höra talas 

om det.
20

  

 

2.5.2 Motorik  

Det är vanligt förekommande att de med diagnos inom Autismspektrum har motoriska 

svårigheter och problematik att samordna sina rörelser. Eftersom de har motoriska svårigheter 

uppstår ofta problem med b.la idrotten i skolan. Men den motoriska ofärdigheten kan även 

orsaka problem med allt från att hålla i en penna till dagliga rutiner som måltider och 

toalettbesök. Det finns ofta även problem med Sensomotorik vilket handlar om hur vi 

upplever saker utifrån våra fem sinnen.
21

  

 

                                                           
18

 http://user.tninet.se/~fxg297r/nep_aspergers_specialintresse.htm 
19

 http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Leva_med_autism/styrkor_och_utmaningar/intressen/ samt 

Norrö. G (2006) s.25-26 
20

 Winter. M (2003) s.30,57 
21

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_kan_man_gora/mangsidiga_och_intensiva_insatser_for_

sma_barn/sensomotorik/index.html 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Leva_med_autism/styrkor_och_utmaningar/intressen/
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_kan_man_gora/mangsidiga_och_intensiva_insatser_for_sma_barn/sensomotorik/index.html
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_kan_man_gora/mangsidiga_och_intensiva_insatser_for_sma_barn/sensomotorik/index.html
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2.6 Skolan och lärarna  

Den här delen av studien kommer att visa att, det finns tydliga direktiv i skollagen och 

styrdokumenten vilket ansvar skolan har när det gäller elever med särskilda behov. De ska få 

den hjälp de behöver för att nå målen och för att det ska kunna ara en skola för alla. De finns 

inga färdiga koncept och strategier som lärare kan följa för att utföra förväntat arbete. 

Undervisning av elever med Asperger, kräver uppfinningsrikedom, förståelse och tålamod av 

lärarna. Lärarna måste vara öppensinniga och prova sig fram till individuella metoder som 

passar just deras elev. Det är även viktigt att det finns en god relation mellan hem och skola.  

2.6.1 Skollagen, läroplanen och styrdokumenten  

Skollagen säger att elever som är i behov av särskild undervisning eller särskilda 

undervisningsmetoder ska få den hjälp de behöver för att nå målen. När de framkommer att en 

elev löper risk att inte nå målen, och är i behov av särskilt stöd, ska det meddelas till rektorn. 

Rektorns ansvar är då att utreda behovet och se till att eleven får den hjälp som krävs. Ett 

åtgärdsprogram ska utformas där det tydligt framkommer vilken problematik som föreligger 

och vilka åtgärder som ska vidtas. Det ska även framgå i åtgärdsprogrammet hur det ska följas 

upp och utvärderas. Både elev och vårdnadshavare ska erbjudas att närvara när man utformar 

ett åtgärdsprogram. Rektorn kan i vissa fall få överlåta sin beslutanderätt angående 

åtgärdsprogrammet till någon annan. Tas beslut om särskild undervisningsgrupp eller enskild 

undervisning får rektor inte överlåta sin beslutanderätt.
22

I lärplanen är det tydliggjort att all 

undervisning ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar. Undervisningen kan 

inte se lika ut för alla, då skolan har ett extra stort ansvar för de elever som har svårighet att nå 

målen. Inom skolan ska hänsyn tas till att alla elever, inte har samma behov och olika 

förutsättningar. Skolan ska även vara ett stöd för föräldrarna i barnens uppfostran, det ska 

finnas ett samarbete mellan hem och skola. I skolans riktlinjer ska alla som arbetar i skolan 

ansvara för att uppmärksamma elever i behov av extra stöd och hjälp. Alla elever ska ha rätten 

till en likvärdig utbildning och det är skolans skyldighet och ansvar att de får det
23

 

 

 

 

 

                                                           
22

 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-

800/?bet=2010:800#K3 
23

 Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s.7-17 
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Det ligger i varje lärares ansvar att ta hänsyn till varje enskild individs förutsättningar och 

behov och ge stöd till dem som har svårt att klara undervisningen av olika orsaker. Det ingår i 

lärarens ansvar, att varje elev får prova olika metoder och undervisningsformer för att nå 

målen. Att skolan samt lärare har ett extra stort ansvar, gentemot elever i behov av extra stöd 

tydliggörs på flera ställen.
24

 

 

2.6.2 Struktur, skola och personal  

Innan någon med Asperger ska börja i skolan eller byta skola, är det viktigt att han/hon får 

göra ett besök för att bekanta sig med den. Det är även viktigt att skolpersonalen träffar 

föräldrarna i god tid innan eleven börjar. Så att de kan påbörja arbetet med att skapa en god 

relation och få en bild av hur eleven är och vilka behov den har. Det är även viktigt att 

undervisande lärare har kunskap om vad det innebär att undervisa en elev med Aspergers. I 

början kan det vara bra om eleven har så få lärare som möjligt, för att skapa trygghet. 

Eventuella assistenter bör få extra tid med eleven och föräldrarna i början av skolstarten, så de 

lär känna varandra och utbyta information om eleven.
25

 

 Det finns ingen strategi som skapar undervisningsstruktur och fungerar på alla med 

Asperger. Men att hålla en kontinuitet i klassrummet och undervisningen är viktigt, de flesta 

med Asperger har mycket svårt för förändringar. De föredrar att saker ser lika ut från dag till 

dag och exakt vet vad som väntar. De reagerar ofta negativt på alla förändringar, därför bör de 

förberedas noga om en förändring ska ske. Det är viktigt att undervisningen förbereds noga så 

eleven får tid på sig att vänja sig vid nyheter.  

 Elevens placering i klassrummet är betydande och bör noggrant tänkas igenom. Läraren 

bör fundera över vart det är mest lämpligt att eleven sitter och vart denne blir minst störd.  

Läraren bör fundera över vad eleven är känslig för och vad han/hon finner störande och 

distraherande. Har eleven svårt att komma in i klassrummet med övriga kan det vara en bra 

idé att låta vederbörande börja lite tidigare än resten av klassen. 
26

 Som lärare är det även 

viktigt att man tänker på att hjälpa eleven med tiden. Individer med Asperger har ofta ett vagt 

tidsperspektiv och svårt med att uppfatta tidslängden.
27

 

                                                           
24

 IBID 
25

 Östman.H (2001) s. 6-9 
26

 Winter.m (2003 ) s.24-28 
27

 Winter (2003) s.31 
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Timer kan med fördel användas i undervisningen, då vet eleven hur länge han/hon ska arbeta 

med varje uppgift eller hur lång paus han/hon ska ha. Det är viktigt att man lägger in pauser 

mellan uppgifterna för att eleven ska orka.
28

 

 

2.6.3 Undervisningsstrategier  

De flesta med Asperger har ett visuellt minne, de tänker alltså i bilder. Bilder kan därför vara 

ett stort stöd och till god hjälp i elevens undervisning.  En lärare som gör ett bildschema kan 

förenkla skoldagen för en elev med Asperger. Läraren behöver fundera igenom bildschemat 

och vilket syfte det har. Vill läraren att bilderna ska leda eleven genom skoldagens uppgifter 

bör det utformas efter det. Bilderna kan användas för att  visa eleven vad som händer under 

dagen, schemat utformas efter elevens behov. Förberedelsen är viktigtig när en elev har 

Asperger och bilder är ett jättebra verktyg som kan användas som stöd i undervisningen, 

vägledning, förberedelse mm. Det gäller att hitta det som fungerar bäst på just den eleven, och 

inte ge upp om det inte omedelbart fungerar som man tänkt sig.  
29

 

Generellt tycker individer med Asperger om ordning, men har själva svårt att skapa struktur. 

Genom att hjälpa dem att strukturera upp vart de ska ha sina saker, exempelvis böcker pennor 

och ha ordning i klassrummet minimerar läraren störningsmoment som kan distrahera 

eleven.
30

 En metod att hjälpa eleverna med det är TEACCH pedagogik, i Sverige är den 

pedagogiken utarbetat i samarbete med Autismförbundet. Tanken är att det ska vara en 

tydliggörande pedagogik som ska vara till hjälp genom hela livet för personen. 
31

 

 

Programmet vänder sig till personer med olika former av autism och deras 

föräldrar… Några viktiga byggstenar i TEACCH är: 

 struktur, organistaion, rutiner och system. 

 Samarbete med föräldrarna. 

 Individuella scheman för eleverna. 

 Visuella instruktioner. 

För barnen gäller det att organisera deras utbildning och vardag på ett sådant sätt 

att så välstruktur som flexibilitet uppnås.
32

 

 

 

                                                           
28

 IBID 
29

 Winter (2003) s.29 
30

 Thimon A-C (2000) s.48-53 
31

 http://www.enigmaomsorg.se/default.asp?id=1090, samt Thimon A-C s.64 
32

 Thimon A-C (2000) s.64 

http://www.enigmaomsorg.se/default.asp?id=1090
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Tanken med pedagogiken är att skapa tydlighet för personen. Den skapas genom tydliga 

scheman där det framgår vad som ska hända, hur det händer och hur länge det ska pågå.  

Det förstärks av att man använder sig av bilder i schemat. Schemat kan vara en kombination 

av både bilder och text eller bestå av bara bilder. Tydligheten och att eleven exakt vet vad 

som kommer att hända, skapar trygghet och minskar problematiken. Genom att minska 

elevens problematik med den här formen av pedagogik ökar elevens möjligheter till att arbeta 

självständigt.
33

 

 Eftersom personer med Aspergers ofta har en fantastisk visuell förmåga, är sociala 

berättelser ett utmärkt verktyg att använda sig utav. Sociala berättelser kan med fördel 

användas för att tydliggöra vad som ska ske. Sociala berättelser kan även användas om de 

skulle uppstå en konflikt eller liknande för att tydliggöra vad som hände och vem som kände 

vad. Man skriver alltid en social berättelse i jag form och den ska bestå av fyra sorters 

meningar:  

1. Deskriptiva meningar: beskriver och förklarar en specifik situation, vad personen gör och vart 

han/hon befinner sig. 

2. Perspektiva meningar:beskriver personens och övriga inblandades reaktioner och känslor. 

3. Direktiva  meningar: upplyser personen om vad han/hon kan göra eller säga för att lyckas i 

situationen. 

4. Kontrollmeningar: ger en positiv avslutning och erbjuder personen förslag på 

lösningar/strategier.
34

 

 

Den sociala berättelsen hjälper eleven att förstå situationen, vad läraren tycker, tänker vill och 

förväntar sig, samt vilken del och roll han/hon har i det. Individer med Asperger har som 

tidigare nämnts ett eget synsätt, och kan ha svårt att förstå varför saker de finner helt oviktiga, 

anses som viktiga. Den sociala berättelsen användes med stor fördel i konfliktsituationer, 

eftersom någon med Asperger inte har det automatiska sociala samspelet och har svårt att 

förstå hur andra känner. (Theory of mind) Då en social berättelse är visuell, så blir den 

tydligare framställd, det gör det lättare för dem att förstå situation och den andre partens 

åsikter och känslor.
35

 Sociala berättelser är även något Gunilla Gerland förespråkade, som ett 

mycket bra verktyg. 

 

 

                                                           
33

 IBID 
34

 Winter, M. (2003) s.49 
35

 Winter, M. (2003) s. 48-50 
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Tydlighet, genomtänka pedagogiska strategier och tålamod är viktiga redskap för elever med 

Aspergers undervisning. De har oftast ett helt annat synsätt och tar det som sägs bokstavligt. 

Undervisningen behöver individanpassas för att eleven ska ha chansen att uppnå målen utifrån 

sin förmåga.   

 För läraren är det till hjälp att berika sig med en stor portion uppfinningsrikedom för att 

motivera eleven att delta i undervisningen, vilket Gerland noggrant påtalar i sin föreläsning i 

Gävle. När en elev med Asperger undervisas, måste eleven alltid stå i centrum för 

undervisningen.  Läraren bör använda sig av olika strategier för att stärka eleven till att bli så 

självständig som möjligt. Elevens problematik måste också vara i centrum när läraren 

lektionsplanerar. Eleven kommer då att upptäcka att det finns olika sätt och metoder att hitta 

lösningar för att införskaffa kunskap inom skolan. Det är viktigt att notera att eleven inte får 

tvingas in i ett fack den själva inte valt. Undervisningen måste ske utifrån elevens individuella 

förmåga.
36

  

 Gerland förespråkar lösningsfokuserad teknik. Vilket betyder att man tar reda på vilket 

beteende man vill se och vilket vill man inte se. Det kan uppnås genom att man plockar bort 

de SKA du göra och istället säger, jag ser att du är på väg att …va bra! På det viset kan man 

få en person med Asperger att utföra det man vill. Det är av stor vikt att ge mycket positiv 

respons på det som utförs, de ges mera negativ respons än positiv. Personer med Asperger har 

ofta låg självkänsla. De som har låg självkänsla behöver mycket positiv respons på det som de 

gör och säger. Det innebär även att, det är viktigt att ge positiv respons på personligheten och 

inte bara prestationen, vilket är det vanligaste att man gör. Blir det problem så fokusera på vad 

det är som gör att de fungerar när de fungerar, istället för att fokusera på att det inte 

fungerar.
37

 Utöver att det är väldigt viktigt med beröm och positiv respons för att stärka 

självförtroendet, då presterar eleven oftast mycket bättre. En metod att stärka det är att inte 

ställa för höga krav, utan fokusera på vad eleven kan och utveckla det. En elev som mår bra 

presterar bättre resultat och får ökad motivation, därför är det betydelsefullt att lärarna arbetar 

med självförtroende och välmående.
38

  

 

 

 

                                                           
36

 Thimon, A-C. (2000) s.65-67. 
37

 Gerland, G. (2011)  
38

 Blom, A. (2002) Under rådande förhållanden. Socialtjänstförvaltningens forsknings och utvecklingsenhet. 

Stockholm 
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Elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd har några gemensamma nämnare, därefter 

är det stora individuella olikheter. Problemen inom olika områden varierar kraftigt. Att eleven 

kan ha svårt med aggressivitetskontrollen, problem att hantera stressen som skolan innebär, 

och stora sociala svårigheter är några exempel på problematik.  

Många elever har enorma problem inom alla områden. De viktiga för läraren är att hitta 

lösningar och strategier som fungerar för den egna eleven.
39

  

  Det vanliga är även att specialpedagogisk kompetens och hjälp behövs för att klassläraren 

ska kunna fullfölja sitt uppdrag. För att undervisningen ska kunna anpassas efter de krav 

läroplanen ställer, behövs en utökat allmänpedagogisk kompetens, för att elever i behov av 

stöd ska få rätt undervisning.
40

 

 Inom särskolans verksamhet är förberedelse ett grundläggande inslag eftersom elever med 

den här typen av funktionshinder, har svårt att hantera saker när de i förväg inte vet vad som 

väntar. De har behov av att veta exakt vad de ska utföra under skoldagen, då de behöver vänja 

sig och bearbeta tanken på det. En lägre arbetstakt kombinerad med långsammare 

inlärningsmetod samt repetition är viktiga inslag i undervisningen. Det finns inte en nivå som 

passar alla elever med funktionshinder, det gäller att individanpassa undervisningen och möta 

varje barn på deras egen nivå. Det finns inte heller någon övergripande metod som fungerar 

som universallösning i alla lägen, utan oftast bör flera metoder kombineras efter elevens 

behov.
41

 

 

2.6.4 Inlärningsförmåga  

Det är inte ovanligt att en elev med Aspergers har väldigt god inlärningsförmåga inom ett 

område och en kraftigt bristfällig inlärningsförmåga inom ett annat. Det kan vara väldigt 

förvirrande för elevens lärare, som plötsligt kan behöva förklara något väldigt enkelt mer 

ingående. Samma lärare kan bara lektionen före undervisat i något avancerat som eleven med 

Asperger förstod utan svårighet. Individer med Asperger har en förmåga att lära sig saker 

utantill och kan därmed ha väldigt stora kunskaper inom många ämnen, speciellt det som de 

finner intressant. Det som de finner ointressant, kan de ofta inte förstå och har inte heller 

något intresse i att vilja lära sig det.
42

  

 

                                                           
39

 IBID 
40

Persson, B. (2007) s.156-157 
41

 Blom, A. (2002)  
42

 Thimon, A-C. s.43 
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I den problematik en person med Aspergers har är det många faktorer som är betydande för 

elevens förmåga att lära. Det är många faktorer som måste stämma för att det ska vara möjligt 

för eleven att ta in den information som ges och ta den till sig. Några exempel på betydande 

faktorer är: 

 Svårt att förstå muntliga instruktioner, behovet av visuellt stöd. 

 Placering i klassrummet. 

 Sinnesintrycken, så som ljud, dofter mm. 

 Kan ha svårt att förstå vikten av annat än specialintresset. 

 Problem med aggressivitetskontroll, speciellt vid motgångar. 

 Förmågan att hantera misslyckanden. 

 Stressfaktorer, stress kan utlösas av småsaker, ex en bok som elev inte tycker om. 

Listan på faktorer som spelar en betydande roll i inlärningen kan göras lång. Det gäller för 

läraren att hitta vägar och metoder som passar för just den eleven.
43

 

 

2.6.5 Föräldrakontakten  

De framgår tydligt i läroplanen att skolan ska stötta och stödja föräldrarna i uppfostran. 

En god föräldrakontakt är extra viktig när det berör elever med Aspergers. För att eleven ska 

ha största möjlighet att lyckas behövs en samverkan mellan hem och skola. Det är viktigt att 

föräldrarna inte känner sig utpekade som dåliga och orsak till om skolsituationen inte 

fungerar. Aspergers syndrom beror inte på uppfostran. Föräldrar är experter på sitt barn, men 

för att veta hur barnet fungerar i skolsituationen är samverkan viktig. Barnen fungerar 

sannolikt på ett sätt hemma och på ett sätt i skolan.
44

 Det är viktigt att skolan inte tar över hur 

barnet ska hanteras, utan skolan utövar sin profession och hemmet tar hand om barnet utifrån 

sin expertis som föräldrar. Ett utmärkt hjälpmedel är att det finns en kontaktbok mellan 

pedagog och förälder. Det bör även finnas regelbundna möten mellan hem och skola, där 

elevens utveckling diskuteras. Det är alltid viktigt att följa upp elevers utveckling, vid 

diagnosen Aspergers är det extra viktigt att det utförs och fungerar 
45

 

Även inom särskolan poängteras föräldrakontakten och vikten av en god relation, många av 

de föräldrar och barn som kommer dit har negativa erfarenheter i bagaget. Föräldrarna måste 

känna att de har stöd av skolan och har förtroende för den.
46
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3 Metod 

3.1 Studiens uppkomst 

Som jag tidigare nämnt i inledning så har arbetet sin uppkomst i en tidigare anställning där jag 

arbetade som lärare åt elever med Aspergers. Av erfarenhet vet jag hur svårt det är att utforma 

strategier till dessa elever. Jag vet även av tidigare erfarenhet att kunskap om funktionshindret 

är av största vikt för att kunna förstå vilken strategi jag bör använda och varför. Arbetet inleds 

därför med en informationsdel om Asperger syndrom och vad diagnosen innebär för den 

enskilde individen, då kunskap om diagnosen ter sig nödvändig för att förstå tolkningen av 

resultaten.  

 Hypotetiskt måste det finnas utforskade strategier som är utformade för elever med 

Asperger. Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka strategier och metoder som 

forskningen visar på och hur de används i klassrumsundervisning. Ett urval har gjorts till att 

välja några strategier som är relevanta i förhållande till frågeställningen och bakgrunden. Som 

tidigare nämnts är min erfarenhet att det krävs en del av lärarna när det gäller undervisning av 

barn med Asperger. Syftet är även att undersöka vad som framstår som viktigt inom 

forskningen, vad krävs i form av tid, kunskap och förståelse? 

3.2 Val av studiens metod 

Studien är induktiv enligt den hermeneutiska vetenskapsteorin, metoden grundar sig på att 

man tolkar, förstår och förklarar. Det finns inga givna svar inom hermeneutiken, utan helheten 

tolkas i det resultat man får fram, utifrån den egna kunskapen och erfarenheten. Det finns 

således inga rätt eller fel inte heller några givna svar. Den egna erfarenheten och kunskapen 

blir därmed viktiga verktyg.
47

 

Hermeneutiken kan använda enligt två modeller, den hermeneutiska cirkeln eller den 

hermeneutiska spiralen. I den här studien har den hermeneutiska spiralen använts, då den ger 

möjlighet till ett vidare perspektiv än cirkelmodellen som är mer styrd och statistisk. 

Cirkelmodellen går således runt i en cirkel och forskaren riskerar att komma tillbaka till 

utgångspunkten. Spiralmodellen har inget slut utan tolkningen kan fortsätta utvecklas utan 

gränser.  

                                                           
47 Segolsson.M (2011) Lärandets hermeneutik Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med 

bildningstanken som utgångspunkt Doktorsavhandling i pedagogik Högskolan för lärande och 
kommunikation Högskolan i Jönköping/Jönköping University Avhandling nr 10/Dissertation No. 10 
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Enkelt förklarat skulle spiralmoddelen kunna jämföras som ett samtal mellan två individer, 

utbytet av åsikter och synpunkter gör att samtalet bara utvecklas och blir gränslöst.
48

 

… Tolkningsprocessen kan genom detta lämpligare beskrivas som en spiral istället 

för en cirkel. Grundfrågan i spänningen mellan den hermeneutiska cirkeln och 

spiralen ligger i att tolka annorlunda (cirkeln) och strävan efter ökad totalisering 

genom ambitionen att tolka bättre (spiralen).
49

 

I den här typen av studie förstår man genom helhet där de väsentliga pekats ut och 

synliggjorts. Risken med att skriva ett arbete enligt den här modellen är just tolkningen, 

fördelen är att det ger en ökad möjlighet till ny kunskap. Resultatet beror på vem som gjort 

tolkningen och två personer tolkar sällan lika. Den kritik som riktats mot den här typen av 

forskning är att den kan vara subjektiv av ovan nämnda orsak.  Hermeneutiken som metod 

innebär således att skapa förståelse genom att studera delar och helheter och göra tolkningar 

utifrån dessa och komma fram till nya resultat. I hermeneutiken finns ingen given sanning, 

utan resultatet framkommer genom att man försöker få fram innebörden i de resultat som 

studeras. Varje nytt resultat som studeras leder inom hermeneutisk filosofi, till möjligheten att 

tolka, förstå och förklara. Den induktiva hermeneutiska metoden innebär kort att man 

förutsättningslöst skaffar sig kunskap genom att undersöka, leta mönster som tolkas och 

analyseras. 
50

 

3.3 Databasinsamling  

De artiklar och avhandlingar som ingår i analys och resultatdel är hämtade från databasen 

ERIC. Sökningen har utförts under perioden augusti och september 2012. De sökord som 

använd är de som rödmarkerats i tabellen. 

Sökningen har gett följande resultat: 

   

Thesaurus Descriptors keywords Full-Text Available Antal träffar 

Asperger   61 860 

Aspergers   10 1 

Asperger Aspergers syndrom School 25 177 

Asperger Aspergers syndrom Strategies 13 98 

Asperger Aspergers syndrom Education 45 315 

Asperger Aspergers syndrom Teaching 25 86 

Asperger Aspergers syndrom Autism 39 656 

                                                           
48 Ibid 
49

 Segelsson. M (2011) s.88 
50

 Stukát. S (2005) 
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Som tidigare nämnts har datainsamlingen gjorts under perioden 2012-08-01- 2012-09-30. 

Efter sökningen gjordes ett strategiskt urval bland artiklarna. Det första urvalet gjordes genom 

att abstract lästes och bedömdes utifrån relevans.  

De artiklar som föreföll innehålla relevant information lästes i sin helhet, de som inte var 

relevanta i förhållande till frågeställning och bakgrundslitteratur gallrades bort, eftersom de 

inte ansågs innehålla relevant information till arbetet. Ytterligare en genomgång av artiklar 

gjordes efter samma princip, efter att abstract studerats, lästes de i sin helhet. En sista gallring 

av artiklarna gjordes, slutligen återstod de sju artiklar som fanvändes i studien. De artiklar 

som använts i uppsatsen är publicerade och granskade. De artiklar som återstod 

sammanställdes och analyserades. I resultatet har tagits i beaktande att den största delen av 

forskning rörande undervisning av elever med Aspergers syndrom gjorts i USA.  En ytterst 

liten del har gjorts i Sverige. Resultatet pekar dock på att det inte tycks föreligga några 

geografiska skillnader i undervisningsstrategierna.  

3.4 Genomförande 

Studien inleddes med att bakgrundslitteraturen lästes och analyserades först. Ett flertal av 

böckerna innehöll livsberättelser från elever med Asperger, i dessa berättelser stärktes den 

bild litteraturen gav rörande klassrumsundervisning. De delar av litteraturen som tog upp 

undervisningsstrategier och var ämnad som vägledning till lärare. Under läsandet av 

litteraturen gjordes löpande anteckningar. Likheter och skillnader granskades och 

analyserades utifrån den hermeneutiska spiralen. Stor del av tiden ägnades åt att noggrant 

studera undervisningsstrategier och klassrumsundervisning. I analysen granskades: skillnader 

och likheter, vilka behov hos Asperger ligger till grund för strategierna, vad krävs av lärarna, 

tips, råd, vilka skillnader och likheter pekar litteraturen på. Dessutom granskades vilka olika 

strategier som beskrevs i litteraturen och i vilken litteraturen pekar på att de används. För att 

få ett vidare perspektiv på hur klassrumsundervisning utövas, studerades de strategier/metoder 

som används inom särskolan. Min teori var att den informationen var relevant för 

helhetsbilden, eftersom det finns barn med Asperger och likartade funktionshinder inom 

särskolan. När källorna granskades, jämfördes och analyserades var den egna erfarenheten 

och kunskapen till stor hjälp. Min uppfattning är att för att kunna tolka och förstå 

undervisningsstrategierna och behovet av dessa, så måste det finnas kunskap och förståelse 

för funktionshindret som skapar behovet.  

 När bakgrundslitteraturen granskats och dokumenterats analyserades de datainsamlade 

materialet efter samma princip.  
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De resultat och fakta som framkom där jämfördes sedan med, bakgrundslitteraturen. 

Resultatet dokumenterades tolkades och analyserades, i enlighet med den hermeneutiska 

vetenskapsteori som arbetet grundar sig på. 

 Det datainsamlade artiklarna är medvetet sökta för att kunna besvara frågeställningen och 

har valts utifrån relevans till den. Det finns ett flertal artiklar som berör Asperger och 

undervisning, men som gallrats bort eftersom de inte ger svar på min frågeställning. I de 

artiklar som gjordes valdes medvetet ett fåtal undervisningsstrategier ut. De som valdes ut 

hade en koppling till undervisningsstrategier, där forskning hade gjorts i samband med 

klassrumsundervisning. 

3.5 Studiens giltighet 

Om studien inte hade gjorts som en litteraturstudie utan istället kombinerats med intervjuer 

och klassrumsobservationer, så hade en tydligare bild kunna skapats. Däremot skulle en sådan 

studie behövt göras över ett större geografiskt område, för att ge mätbara resultat som är 

någorlunda säkra. Den personliga erfarenheten och kunskapen, var till god hjälp i tolkning 

och förståelse, eftersom den infattar arbete med elever med funktionshinder på ett flertal 

skolor i flera olika städer. Men det fastställer inte att klassrumsundervisningen ser lika ut i 

resterande delar av landet. En enkätundersökning till olika skolor i landet hade däremot vart 

intressant att komplettera med, speciellt eftersom det finns en brist inom forskningen gällande 

klassrumsundervisning. De källor som används har noggrant granskat och kontrollerats, och 

endast granskade artiklar har använts. 

 Det hade vart önskvärt att hitta artiklar som i större utsträckning visat vilken vetenskaplig 

effekt de strategier som finns, har i klassrumsundervisning samt i vilken utsträckning de 

används. 
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4. Resultat  

Den här delen av studien kommer att visa vilka undervisningsstrategier som inom forskningen 

visat sig vara effektiva och fungerande. Här framkommer vilka faktorer som inom 

forskningen visat sig vara viktiga när det gäller lärarnas roller samt betydelsen av samverkan 

mellan hem och skola. 

4.1 Undervisningsstrategier  

Rörande frågan hur klassrumsundervisning ser ut, så visar en del av forskingen på att det finns 

en brist inom det området. Enligt en del forskning finns det ingen direkt forskning som visar 

hur lärare undervisar och vilka strategier de använder, när de undervisar elever med 

Aspergers. Det finns däremot ett flertal undervisningsstrategier utformade för personer med 

Aspergers. De strategier som finns används i stor utsträckning av pedagoger, och forskningen 

visar att de finns en problematik i att de inte finns någon strategi som är ett effektivt verktyg 

för alla.  

 En elev med Asperger behöver individanpassad undervisning, och för att det ska vara 

möjligt behöver lärarna lära sig förstå varje enskild individs behov. Kunskap om Asperger 

och Theory of mind, hjälper lärarna i deras arbete med att lägga upp strategier och angripa 

den problematik eleven har. Det finns en risk att skolan blir överväldigande och 

undervisningen bristfällig om fokus inte läggs på elevens enskilda behov. Lärarna behöver ha 

bra kunskap om Asperger för att kunna utföra det arbete som förväntas av dem. De saknar 

däremot ofta det stöd och den kunskap som de bör ha för att kunna utveckla de strategier som 

krävs. Risken med detta är att elever med Asperger inte uppnår sin maximala akademiska 

nivå, om lärarna får rätt hjälp och vägledning i sitt arbete ökar chansen att eleven når den.
51

  

 Det finns inom forskningen varierande åsikter om vilka undervisningsstrategier samt vilka 

utbildningsalternativ som är det bästa alternativen, för elever med Asperger. Det ifrågasätts 

om eleverna bör ha inkluderad undervisning eller separat. Det finns inte några empiriska bevis 

som stödjer inkluderad undervisning och den separata undervisningen har ifrågasatts eftersom 

den inte visat sig ge resultat på sikt. Ska en elev ha inkluderad undervisning måste den vara 

anpassad efter elevens behov och för att de ska vara möjligt måste det även finnas en 

anpassning i läroplanen för det.
52
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Elever med Asperger behöver tränas socialt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i 

skolan. Elever som får en bristande social träning tillgodogör sig inte, utan anpassar sig bara 

till skolans förväntningar och krav. Det är viktigt att lärarna stärker deras sociala och 

kommunikativa förmåga.
53

 I Bronfenbrenner utvecklingsekologiska modell (1978), påvisas 

vikten av att skapa goda relationer. Vi människor lever i olika system, strukturer, miljöer och 

relationer, som vi präglas och påverkas av. Teorin påvisar att detta bidrar till att stimulera 

människors utveckling. Därför är det viktigt att relationerna runt oss är stödjande och har en 

bra grund, annars finns risken att utvecklingen blir negativ. Hos en elev med Aspergers blir 

det extra viktigt då de har problem med sin mentaliseringsförmåga, mycket framstår för dem 

som totalt obegripligt och svårförståeligt. De innebär att de kan ha svårt att se helheten och 

generalisera. De kan exempelvis att problem att utöva samma syssla i olika miljöer, ett 

skolarbete kan gå utmärkt att utföra i skolan, men blir totalt omöjligt att utföra hemma. Det 

resulterar i sin tur i att elevens begåvningsprofil lätt framstår som ojämn.
54

  
 

 En av de framforskade undervisningsstrategier som används inom skolan är TOCH, vilket 

innebär självreglerat lärande. Strategin går ut på att eleven använder sin egen motivation och 

utvecklas genom metakognitiva processer, där eleven genom själviakttagelse utvecklas. På det 

viset övervakar eleven sin egen kunskapsnivå, och eleven kan stegvis identifiera sin egen 

utveckling och sitt lärande. 
55

 Det är viktigt att eleven till fullo förstår lärarens förväntningar 

och vad som ska utföras. Framstegen övervakas därifrån genom en process med rapporter som 

eleven kan följa. Lärarens roll är att ge en ärlig återkoppling till eleven, återkopplingen ska 

innehålla vad som är bra och vad som är mindre bra. I samband med återkopplingen ska även 

beröm utdelas till eleven.
56

 Tanken är ett interaktivt lärande mellan lärare och elev, som är 

strukturerat på ett sådant sätt att eleven gradvis lär sig strategier för att skriva självständigt. I 

metoden kan även videoupptagning användas. Eleven utvärderar då sitt eget arbete genom att 

betrakta och studera sig själv. Därifrån utvecklar eleven nya strategier som den kan använda 

sig av. Det finns däremot ingen forskning som stödjer att metoden till fullo fungerar på 

individer med Asperger.
57
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En annan undervisningsstrategi är TBA- beteendeanalys, den engelska benämningen är ABA. 

Forskningen har visat att barn med Aspergers eller med diagnos inom autismspektrum får en 

mycket effektiv undervisning när denna metod används. När beteende analys används som 

undervisningsstrategi är det viktigt att läraren har en god utbildning i beteendeanalys, för att 

kunna utöva en god undervisning.
58

 

 

För närvarande är insatser som bygger på tillämpad beteendeanalys (TBA, eller på 

engelska Applied Behavior Analysis, ABA) den typ av behandling som är bäst 

vetenskapligt dokumenterad när det gäller barn med autism. Med hjälp av 

beteendeanalytiska insatser kan barn med autism ofta lära sig och utveckla viktiga 

funktioner som språk och kommunikation, lek, vardagsfärdigheter (ADL) och 

skolkunskaper. Barnen kan också få hjälp att hantera problembeteenden som utbrott 

och stereotypier (upprepade fasta rörelsemönster). 

Det grundläggande för TBA-upplägg är att skapa motiverande inlärningssituationer 

där barnet med autism kan uppleva framsteg. Detta sker bland annat genom 

individualisering utifrån varje barn som bygger på noggranna observationer av 

barnets beteende, att inlärningen är uppbyggd i små steg, att träningen är 

systematiskt upplagd samt att den bygger på sådant barnet tycker om. 

Inlärningsprocessen dokumenteras hela tiden för att man ska vara säker på att barnet 

drar nytta av insatserna, annars förändras upplägget.
59

 

Ytterligare en undervisningsstrategi är guidad läsning en metod som går ut på tre saker: möta 

alla elevers varierande instruktionsbehov, att lära eleverna läsa svårare texter med förståelse 

och ge strategier till eleven för att förstå meningsbyggnad, nya idéer och begrepp. Läsningen 

anpassas utefter vad eleven har behov av att träna på och styrs av läraren i en liten 

undervisningsgrupp. Eleverna läser texten med läraren och sedan bearbetas den gemensamt, 

bland annat bearbetas ordförståelse och innehåll. Undervisningen varierar utifrån var läraren 

lägger fokus. Det är lärarens ansvar att skapa en lämplig undervisningsmiljö och göra 

omgrupperingar i gruppen vid behov. Det är även av vikt att läraren har kunskap inom 

området och kan ta fram flera olika lässtrategier när det behövs. 
60
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När det gäller undervisning av barn med Aspergers så är det inte bara de akademiska 

resultaten som står i fokus. För att deras undervisning ska bli optimal så behöver de även 

träning i kommunikation, socialt samspel, beteende, språk och andra färdigheter. Av de 

strategier som finns har en del visat sig vara effektiva i olika utsträckning. I en studie har 

effektivitet i strategier delats in enligt följande
61

  

 

… För följande pedagogiska arbetsätt ansågs det finnas väletablerade bevis för 

effekt. 

- vuxenstyrda inlärningsstrategier som användandet av en verbal modell för att lära 

barn ställa frågor, använde hjälpmedel för att utveckla spontant språk och 

användande av ett vibrerande /taktilt papper för att uppmuntra vuxna att initiera 

- användande av selektiv förstärkning som t.e.x. innebär att den vuxne planerar och 

ger förstärkning när barnet använder färdigheter som det lär/lärt sig och när barnet 

använder ord i stället för icke verbala beteenden. 

Följande pedagogiska strategier bedömdes som "på väg" och effektiva: 

- att använda sig av jämnåriga som "lärare 

- att använda visuellt stöd 

- att använda självskattning 

- att involvera en familjmedlem i behandlingen. 

- positivt beteendestöd (PBS = "positive bahavior support") 

- att använda videomodell 

- att bygga in valmöjlighet/barnets preferenser i uppgifter.
62

 

 

 

4.2 Lärarrollen och skolmiljön 

När en elev med Aspergers ska börja i en klass bör läraren vara noga förberedd, för att eleven 

med Aspergers ska få en så bra skolstart som möjligt. Det är även betydelsefullt att miljön är 

autismvänlig och att klasskamraterna är väl förberedda på att de ska få en klasskamrat med 

Aspergers. Om läraren förbereder eleverna att de ska få en klasskamrat med den 

problematiken, har läraren större möjlighet att uppmuntra till en positiv interaktion. Många 

elever som har Aspergers har ångest inför att behöva integreras med andra elever. De därför 

behövs lärarens hjälp att stärka den sociala och kommunikativa förmågan.
63
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Det är viktigt att det finns en bra relation mellan lärare och elev, har en elev en bra relation till 

sina lärare ökar chansen för välbefinnande och högre skolresultat. En dålig relation till läraren 

riskerar att ge motsatt effekt, och kan åstadkomma negativa skolresultat och 

problembeteende.
64

 En elev som upplever positivt stöd av sin lärare kan lättare anpassa sig till 

skolan. Det är betydelsefullt att miljön för eleven med Aspergers utformas på ett 

autismvänligt vis. Elever med Aspergers syndrom har ett annorlunda sätt att tänka och 

fungera på, så när miljön utformas och anpassas lär det vara utifrån elevens sätt att fungera. 

För att det ska kunna vara möjligt att utföra, behöver personalen som arbetar med eleven goda 

kunskaper om vad Aspergers innebär och hur man bäst arbetar med dessa elever.
65

  

4.3 Samverkan hem och skola  

För att maximalt kunna ta till sig undervisningen behöver elever med Asperger social träning. 

Utan social träning tar inte elev till sig undervisningen som det är tänkt, utan anpassar sig bara 

till skolan och de krav som ställs. Risken finns att det uppstår en frustration hos eleven utan 

den träningen, det finns risk att eleven tar den frustrationen i hemmet efter skolans slut.
66

 

Föräldrar till barn med Asperger anser att lärare som undervisar deras barn, bör ha en 

utbildning inom Asperger. De anser att lärarna idag har en bristfällig utbildning om Asperger 

och att den borde vara bättre. Hade de bättre utbildning skulle de ha större förståelse för 

elevernas behov. 
67

 

 Lärarna behöver känna till hur barnet fungerar hemma och på fritiden, föräldrarna behöver 

känna till hur barnet fungerar i skolan. Denna samverkan mellan hem och skola, är en 

nödvändighet för att eleven ska uppnå optimala resultat och utveckla sin kognitiva förmåga.
68

 

Därför är det av största vikt att det finns ett gott samarbete mellan skolan, undervisande lärare 

och föräldrarna. Dessa parter, bör redan från början diskutera elevens utbildning och 

undervisningens upplägg. 
69
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I kommunikationen och samarbetet mellan hem och skola är det betydelsefullt att det finns en 

betoning på positiv kommunikation. Barnets föräldrar behöver få höra positiva saker, inte 

bara få information om misslyckanden svårigheter och problem. De behöver få höra bra saker 

om sina barn och vad de är duktiga på. Det finns en brist på positiv kommunikation mellan 

hem och skola. 
70

 Att personal som arbetar med barn med Asperger har en bra föräldrar 

kontakt och är lyhörda för eleven och föräldrarnas behov, samt önskemål är nödvändigt för ett 

bra samarbete. 
71
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5. Resultat och slutdiskussion 

Det finns ett flertal utforskade undervisningsstrategier och metoder vilka forskningen visar 

fungerar som utmärkta verktyg i undervisningen av barn med Aspergers syndrom. Däremot 

visar de artiklar och avhandlingar som studerats att det finns en brist inom forskningen, 

rörande vilka metoder som används i klassrumsundervisning av lärare och i vilken 

utsträckning. Den forskning som gjorts har i huvudsak inriktat sig på att undersöka vilka 

metoder som fungerar.  

 Rent hypotetiskt verkar det inte det viktigaste vara vilken strategi läraren använder i sin 

undervisning. Det viktiga är snarare att läraren känner sin elev och arbetar fram en 

autismvänlig miljö, där de använder en undervisningsstrategi som utformats efter elevens 

behov. Resultaten tyder på att ett gott förarbete och en god relation är den viktigaste 

byggstenen när undervisningsstrategin ska utformas.
72

 

 Ett stort problem som framkommer i studien är att lärare inte får den kunskap de behöver i 

sin utbildning. Kunskapskraven som ställs för att kunna undervisa elever med Aspergers är 

stora. Det framkommer tydligt i undersökningen att det krävs en hel del av läraren som ligger 

utöver den vanliga lärarutbildningen när de ska undervisa elever med särskilda behov. 

Resultatet är att läroplanen kräver att elever med särskilda behov ska prioriteras och få en 

likvärdig utbildning,
73

 elever med Aspergers ska inkluderas i ”vanliga” klasser och få 

individuellt anpassad undervisning. Läraren bör vara lyhörd, förstående och med ett öppet 

sinne kunna strukturera och anpassa undervisningen så att det blir möjligt att genomföra. Det 

är tydligt att för att kunna genomföra det, måste läraren ha kunskap och god utbildning samt 

vara bekant och kunnig inom flera undervisningsstrategier.
74

 Min slutsats är att det sedan 

måste omvandlas så att hela klassen till en del kan ingå i undervisningsmetoden. Med det vill 

jag mena att även om resterande del av klassen inte har samma behov kan stor del av de 

strategier som finns, användas över lag i klassrummet. Ingen mår dåligt av tydlighet och 

struktur, men eleven med Aspergers mår dåligt utan det. Det är inte möjligt att genomföra 

utan specialpedagogisk hjälp och kunskap vilket även framkommer i forskningen. Men rent 

praktiskt genomförbart, även tidsmässigt. 
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Att det finns en god kontakt mellan hem och skola är alltid bra för barnens utveckling, en 

kunskap som alla lärare har. När det gäller elever med Asperger så blir den kontakten 

annorlunda. Det krävs en kommunikativ relation, där skolan och lärarna accepterar att 

föräldrarna är expert på sina barn. Skolan måste vara lyhörd för elevens och föräldrarnas 

behov för att undervisningen ska fungera. Eleven fungerar sannolikt på olika vis hemma och i 

skolan, i en högre utsträckning än vad en elev utan Aspergers gör, vilket framkommer i 

studien.
75

 Omvänt bör slutsatsen vara att om det händer något som eleven har svårt att hantera 

i hemmet innan skolan, bör risken för problematik i skolan föreligga. Därav kan det vara desto 

viktigare att båda instanserna har en god bild av vad som kan innebära problematik för eleven. 

En tanke kan även vara ett meddelande till skolan i form av samtal kontaktbok, sms eller 

likande om det vart problem. Min slutsats är att, det skulle kunna underlätta undervisningen 

den dagen. Den slutsats man kan dra av undersökningen, är att kontakten och relationen 

mellan hem och skola är viktigt och hela tiden kräver tid och arbete. Goda relationer är inget 

som uppstår av sig själv utan måste arbetas fram och vårdas.  

 Undersökningen har visat på att det finns ett flertal strategier att tillgå och använda. Frågan 

återstår däremot i vilken utsträckning dessa används och hur. Det framkommer i studien att de 

finns en brist i forskningen på hur klassrumsundervisning är utformad.  Enligt min åsikt är det 

ett område det skulle behövas forska mera inom. De strategier som finns och används har 

visat sig ge goda resultat i praktiken. När man studerar de olika metoderna så kan ett 

genomgående mönster skönjas i dem. Det finns en tonvikt på att eleven måste stärkas där 

funktionshindret innebär en begränsning. Min slutsats är att det viktigaste i undervisningen av 

elever med Aspergers är förstärkning. Då eleverna har ett annorlunda tanke och synsätt, så 

måste de stärkas visuellt och kommunikativt samt få socialträning för att förstå meningen med 

den undervisning de får.
76

 Det måste vara tydligt för eleven varför den ska utföra det som 

förväntas, för att akademiska resultat ska kunna uppnås. En elev som inte förstår varför den 

ska lära sig en sak och inte förstår varför de är viktigt, anstränger sig inte heller för att lära sig 

utan fogar sig i vad som sägs. Därför blir det betydande, att oavsett vilken 

undervisningsstrategi som används måste den vara utformad efter elevens behov och 

individuellt anpassad.  
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I det strategier som kommit fram i undersökningen ingår, TOCH, TEACCH, TBA och guidad 

läsning. Min hypotes är att TBA och TEACCH verkar vara mest möjliga att använda i 

klassrumsundervisning, då de andra två kräver att de utövas i en mindre grupp.  Både TBA 

och TEACCH har visat sig fungera förstärkande och utvecklande för eleven. (se bakgrund 

2.3.3 samt resultat 4.1) En grundförutsättning för att man ska uppnå tilltänkta resultat är 

däremot att den som utövar pedagogiken har stor kunskap om hur den ska genomföras.
77

 Den 

som utövar pedagogiken måste ha kunskap om vad Aspergers syndrom är och vad det innebär 

för personen. Diagnosen i sig är väldig betydande för att kunna få en strategi att fungera.  

Det krävs att den undervisande läraren exakt vet hur den ska hantera eleven. Det går inte att 

plocka fram en strategi och utöva exempelvis om en elev har en låsning eller ett raseriutbrott. 

Här krävs kunskap, god insikt i funktionshindret, förståelse och förmågan att visa ödmjukhet. 

Det är inte alltid en strategi kan användas utan det bästa en lärare kan göra är att lämna en 

elev ifred om situationen kräver det. Min hypotes och erfarenhet är att ingen lärare enbart kan 

läsa sig till att undervisa någon med Asperger. Den kunskapen kan bara till fullo uppnås 

genom en kombination av läsning, yrkesmässig pedagogisk erfarenhet och god insikt i hur 

elever med Asperger fungerar. 

 Det finns i forskningsresultaten inget som talar för att elever med Asperger bör gå i liten 

undervisningsgrupp, utan kan inkluderas i vanliga klasser och få samma utbildning som alla 

andra.
78

 Läroplanen kräver dessutom att alla elever får en likvärdig utbildning, utifrån det 

egna behovet.  Slutligen kan konstateras att inkludera elever med Asperger i en klass kräver i 

huvudsak tid.  

 Av erfarenhet vet jag att undervisning i liten grupp eller enskilt, kan underlätta för många. 

Däremot vet jag inte hur den tidigare undervisningen exakt sett ut, för de elever de underlättar 

för. Men min erfarenhet är att det finns en kunskapsbrist inom skolan kring hur man 

undervisar elever med Asperger. Min erfarenhet är även att lärarnas attityder till olika 

metoder och strategier inte alltid är positiv. Det finns lärare som har svårt att ta till sig att 

dessa elevers behov, det tyder på att det finns en bristfällig kunskap om elever med 

funktionshinder. Med tanke på att antalet elever med funktionshinder ökar i skolan, så borde 

undervisningsstrategier ingå i lärarutbildningen. Jag vet att det bland många lärare vore 

önskvärt med utökad kunskap om funktionshinder och undervisningsstrategier. 
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6. Sammanfattning  

Sammanfattningsvis har den här undersökningen visat att elever med Aspergers har stora 

behov och behöver massor av extra hjälp och stöd i sin skolgång.  Det framkommer att 

undervisningsstrategier finns att tillgå och använda i klassrummen. Det framkommer även att 

forskningen är vag och inte kan ge några exakta upplysningar, om i vilken utsträckning dessa 

används i klassrumsundervisning. Det är även tydligt att det råder stora krav på dagens lärare 

som behöver både kunskap, utbildning och tid för att kunna utföra den undervisning som 

läroplanen kräver.  

 I samband med undervisning av barn med Aspergers, så är samverkan mellan hem och 

skola extra viktig. Det är betydande att det finns en god relation mellan förälder, elev och 

skola.  En god kontakt mellan alla parter främjar elevens undervisning och ökar möjligheten 

till akademiska resultat.  
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