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Inledning
Det finns ett flertal diagnoser under paraplybegreppet autismspektrumtillstånd (AST).
Aspergers syndrom, atypisk autism och högfungerande autism är några. Vi kommer i
det här materialet att använda oss av begreppet AST för enkelhetens skull. Att få en
diagnos inom AST med normalbegåvning innebär att barnet har intelligens inom den
så kallade normalvariationen. En elev med AST bör därmed ha förutsättningar att nå
kunskapsmålen för samtliga ämnen inom grundskola och gymnasiet.. Trots detta är
det många elever med diagnos eller liknande tillstånd utan diagnos som går ut skolan
utan att ha nått kunskapsmålen. Vad beror det på?
Många gånger kan det vara så att de svårigheter som funktionsnedsättningen medför gör att eleven förlorar mycket energi bara genom att vara i skolan. Bullriga lokaler,
sociala situationer och en mängd information gör att de här eleverna blir förlorare redan från början. En del elever med AST orkar inte vara i skolan och har stor frånvaro
eller stannar hemma helt. Det innebär ofta också att självkänslan blir låg vilket i sin
tur påverkar individens möjligheter i framtiden.
Precis som ADHD är AST ett neuropsykiatriskt tillstånd, vilket innebär att de här
barnen har svårt för att själva reglera sitt beteende. Det är därför viktigt att de får
rätt stöd och anpassning tidigt i skolan. Det finns då goda möjligheter att de på sikt
ska klara de kunskapsmål och krav som ställs i skolan. En diagnos ger indikationer
på elevens svårigheter, men det är skolans pedagogiska utredning som avgör behovet
av särskilt stöd. Det är också viktigt att kartläggningen synliggör elevens styrkor och
förmågor så att eleven ges möjlighet utvecklas.
Vi har i det här materialet gjort en kort introduktion till vad AST innebär, samt en
sammanställning av förhållningssätt och pedagogik som kan fungera som stöd i så väl
grundskolan som i gymnasieskolan. Pedagogik, förhållningssätt och strategier som
fungerar bra för elever med diagnos inom AST fungerar också bra för många andra
elever som har behov av tydlighet och struktur. I många fall handlar det om hur man
förhåller sig till tre huvudområden: Kognition, Kommunikation och Kreativitet.

De tre K:na
• KOGNITION – hur information tolkas
• KOMMUNIKATION – hur information förmedlas och tas emot
• KREATIVITET – hur pedagoger och elever hittar nya vägar för detta

Kognition

Kommunikation

Kreativitet

De tre K:na är viktiga faktorer när man undervisar elever med AST.

3

Vad är Aspergers syndrom och AST?
Det finns stora individuella skillnader mellan olika individer, men gemensamt för alla
diagnoser inom autismspektrum är att det blir svårigheter inom alla eller minst två
av följande funktionsområden:

• Social interaktion.
• Verbal och icke-verbal kommunikation.
• Begränsad föreställningsförmåga och begränsad beteenderepertoar.
Det finns flera områden som i dag dominerar forskningen kring vilka funktioner som
är påverkade hos personer med AST.

Framförallt så pratar man om svårigheter inom:
• Theory of Mind (ToM)– Att förstå socialt samspel, interagera med andra och uppfatta
andras avsikter.
• Central koherens (samordning) – Att uppfatta sammanhang och helheter.
• Exekutiva funktioner – Att reglera sitt beteende. Planera och organisera, följa en plan
och kunna vara flexibel.
• Perception – Att tolka sinnesintryck som ljud, ljus, beröring och doft.
• Motorik
Många gånger är de här funktionerna svåra att urskilja från varandra och samverkar
på olika sätt. Man kan också ha en annorlunda kognitiv stil vilket innebär att information bearbetas på ett annat sätt. Det kan därför vara lite av ett detektivarbete att
hitta orsaken till ett beteende och hitta förhållningssätt och pedagogik som fungerar.
Hittar man däremot rätt insats kan det göra omedelbar skillnad.
Alla elever med AST är också olika individer vilket innebär att mycket handlar om
att pröva sig fram och att det alltid måste vara elevens behov som står i centrum oavsett diagnos.

Symptom och teorier om orsaker
Socialt samspel
Beteenden och intressen

Theory of Mind

Central samordning

Exekutiva funktioner

Minne

Begåvning

Perception

Motorik

Orsakerna till en elevs sociala samspel, beteende och intressen är inte alltid lätta att identifiera.
Det finns oftast många olika orsaker som samverkar under ytan.
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• Theory of Mind – mentalisering, inlevelseförmåga
Theory of Mind (ToM) innebär förmågan att föreställa sig någon annans tankar och
känslor i en specifik situation. Personer med AST har ofta en begränsad eller omogen
ToM vilket kan innebära svårigheter att uppfatta sociala koder och veta hur man ska
agera i olika sociala situationer. Andras avsikter kan bli otydliga då man har en sämre
förmåga att uppfatta intentionen bakom någons handling.
En person med AST och normalbegåvning kan oftast lära sig att tolka vad andra
tänker och känner, men det tar längre tid och många gånger behövs stöd av tydligare
förklaringar än vad som kan tyckas vara åldersadekvat. En del vuxna personer med
AST beskriver att de ofta behöver anstränga sig och aktivt tänka för att förstå andra,
viket kan vara mycket ansträngande.

Konsekvenser i skolan
I klassrummet kan det innebära att en elev med AST inte uppfat”Varför ska jag
tar varför lärare och klasskamrater gör på olika sätt i olika situaräcka upp handen
tioner. Det kan också innebära att det blir svårt i situationer där
man ska kommunicera och följa sociala regler på ett mer kominnan jag pratar
plext sätt. Många gånger uppfattas eleven med AST som burdus
när inte läraren
och rättfram och kanske fäller sårande kommentarer utan att
gör det?”
uppfatta det själv.
I skolan är det ofta bra att kunna tolka och föreställa sig hur
andra personer upplever i olika situationer. Har man svårt för
det är det lätt att missa klasskompisens reaktion vilket kan leda till missförstånd.
Många uppgifter i skolan kräver också en förmåga till mentalisering. De här uppgifterna blir många gånger svårlösta för en elev med AST. Ber du en elev med AST att
svara på frågan ”Hur tror du Simon kände sig när han bytte skola?”, kan du räkna
med att få svaret ”Hur ska jag kunna veta det?”, om inte Simons upplevelse ordagrant
beskrivits i texten.
Att välja är svårt om man har en begränsad föreställningsförmåga. Hur ska man då
kunna veta vad de olika valen innebär? Konsekvensen blir oftast ett undvikande. Här
kan man underlätta genom att begränsa valen.
Att ha en begränsad ToM innebär att mycket energi går åt till att försöka tolka situationer som andra upplever som självklara. För många är därför raster och andra
situationer som är ostrukturerade ett orosmoment eftersom den sociala samvaron är
central. Umgänget med andra blir också energikrävande och det innebär att det finns
ett behov av avskildhet emellanåt.
Det är också vanligt att elever med AST blir lurade eller utsätts för kränkningar av
sina klasskamrater. Om man har svårt att tyda kroppsspråk och andras avsikter kan
det vara svårt att avgöra om någon försöker luras eller driver med en.

• Central koherens – central samordning
Central koherens syftar på en kognitiv strategi för att söka och tolka information från
sin omvärld. Personer med AST har ofta en svag central koherens, vilket innebär att
man fokuserar på detaljer och har svårt att förstå det övergripande sammanhanget.
Svag central koherens påverkar också förmågan att använda språket, då det kommunikativa samspelet är beroende både av det sociala sammanhanget och deltagarnas intention. Många vuxna med AST beskriver att de upplever världen som fragmentarisk, där orsak och verkan inte hänger samman.
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Konsekvenser i skolan
Förmågan att uppfatta helheter och tolka sammanhang är ofta
central i skolan. Har man begränsningar i den förmågan kan
”Va, läst klart? Nej,
det bli mycket svårt att följa undervisningen, att förstå ”kärdu sa ju TITTA på
nan” i budskapet eller att kunna hantera förändringar som
sidan tjugotvå.”
sker plötsligt.
Om ett barn får frågan ”Hur vet man att det är en fågel?”
svarar kanske de flesta, ”Därför att den flyger.”. De gör en ganska snabb generalisering av fakta kring vad som skiljer en fågel från andra djur och
svaret blir enkelt. En person med svag koherens kan istället svara ”Därför att den har
två ben, fjädrar, vingar och en näbb.” Svaret är inte mindre rätt, men annorlunda och
processtiden för att besvara frågan är betydligt längre.
Det här innebär att en del elever med AST får svårt att svara på och tolka många
av de frågor som ställs i skolan, och det beror inte på att de saknar kunskapen utan
att de tolkar informationen annorlunda. Det är därför viktigt att läraren tar sig tid
att lyssna på eleven med AST som ofta kan ha originella lösningar och ha uppfattat
detaljer som andra har missat.
Har man svårt att ”läsa mellan raderna” och uppfatta ironi kan det lätt bli missförstånd. En del barn med AST uppfattar språket konkret, det vill säga ”man hör det som
sägs” och förstår inte undertoner, vilket också kan skapa kommunikationssvårigheter.
Att exempelvis bara svara ”Ja” på frågan ”Kan du öppna fönstret?” istället för att göra
det, uppfattas kanske som provokativt, men kan för eleven med AST vara det naturliga svaret på frågan.
En elev med svag central samordning kan också ha svårt att hitta i skolan. Att
överföra kunskap från en situation till en annan kan också vara svårt. En vuxen person med AST berättade att han som liten inte uppfattade hur reglerna kring fotboll
fungerade. Han hittade därför en egen logik där han sparkade bollen till den som hade
följande nummer på tröjan, något som inte blev så lyckat.

• Exekutiva funktioner
De exekutiva funktionerna kan sägas vara hjärnans samordnare. Där ingår att kunna
planera, organisera och fullfölja en uppgift. Det handlar också om förmågan att kunna
vara flexibel och anpassa sina strategier för att kunna lösa olika slags uppgifter. Har
man brister i de exekutiva funktionerna kan det också vara svårt att hejda impulser
och kontrollera uppmärksamheten. Tidsuppfattning ingår också här.

Konsekvenser i skolan
Att ha ett målinriktad beteende är lite av en förutsättning för
”Men varför har
att klara skolarbetet. En elev med AST kan behöva hjälp med
du inte börjat med
att planera, sätta upp mål och utvärdera sitt arbete. Det kan
också finnas en nedsatt förmåga att generalisera kunskaper
uppgiften än?”
och överföra dem till ett nytt sammanhang.
Eftersom det är förmågor som prioriteras högt i skolans betygssystem, är det viktigt att elever med AST får rätt stöd
med tydliggörande och struktur. Svårigheter med de exekutiva funktionera gör att
eleven får mycket svårt att planera och ta ansvar för sitt arbete på ett sätt som man
förväntar sig för åldern. Dubbla uppsättningar läxböcker och påminnelse i mobilen
kan underlätta för vissa.
Vissa elever med AST är oflexibla och har svårt att snabbt anpassa sig till nya situationer, vilket kan skapa oro och ibland uppfattas som en provokation. Ibland kan dessa
elever också ha svårt att bryta negativa mönster och beteenden.
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• Perception – sinnesintryck
Perception är de processer som är aktiva för att tolka sinnesintryck som ljud, ljus,
beröring eller doft. Perceptionsförmågan handlar också om att kunna sortera och urskilja vilka sinnesintryck som ska uppmärksammas för tillfället. Elever med AST kan
på grund av sin perceptuella känslighet behöva en anpassad miljö. (Se ”Den fysiska
miljön” på sidan 10.)

Konsekvenser i skolan
En del personer med AST anser att just perceptionskänsligheten är
”Jag tänker bättre
det som påverkar dem mest och upplevs som jobbigast i deras vardag. Man kan därför behöva stänga ute ljus/ljudintryck vid vissa
om jag får lyssna
tillfällen.
på musik i mina
Vissa lektioner kan vara mer röriga och bullriga än andra. Det
hörlurar.”
kan gälla exempelvis bildlektioner, eller slöjdsalar med många elever. Många gånger inkluderas elever med AST i dessa ämnen, men
kanske inte alltid i de teoretiska. Det är värt att diskutera syftet med det, eftersom
perceptionskänsligheten för vissa elever kan innebära att de har svårt att ta till sig
undervisningen i en för stökig eller bullrig miljö som dessutom skapar stress.
En del personer med AST tycker att det är svårt att exempelvis lyssna och titta på
den man pratar med samtidigt. Det kan i vissa fall uppfattas som oartigt, men kan i
själva verket vara en strategi för att kunna koncentrera sig på vad som sägs.
Omklädningsrum med trängsel och duschande kan för elever med taktil känslighet
vara extra jobbigt.
Att äta i matsalen kan uppfattas som näst intill outhärdligt för en elev som är perceptionskänslig. Många barn med AST har dessutom problem med maten på olika
sätt. Ibland äter barnet bara vissa saker och kan då behöva ett läkarutlåtande som
intygar att svårigheten med exempelvis konsistens, lukt eller smak finns.

• Motorik
Att ha svårigheter med motoriken ingår inte i diagnoskriterierna för AST, men är
ganska vanligt. Ofta delar man in motoriken i grov- och finmotorik och en person kan
ha bättre funktion inom det ena området. Vi har många automatiserade motoriska
färdigheter, det vill säga färdigheter som ”sitter i ryggraden”. Det är vanligt att personer med AST har en försämrad automatiseringsförmåga, vilket leder till att enkla
motoriska göromål tar mycket energi att genomföra.

Konsekvenser i skolan
Att sitta en längre tid på en vanlig klassrumsstol kan kännas ansträngande för oss alla, men för en elev med AST kan den bristande automati”Det känns som
seringen innebära att det blir extra ansträngande att sitta upprätt en
om jag måste
längre tid. Det kan också bli svårare för eleven att koncentrera sig på
ligga på stolen”
undervisningen samtidigt.
Att skriva för hand är något som kan vara mycket ansträngande för
en elev med finmotoriska svårigheter. Att skriva och samtidigt försöka tolka innehållet i en text kan vara mycket svårt. Om man som lärare ser att så är fallet, bör man
fundera över vad man vill uppnå med undervisningen så att eleven ges möjlighet att
träna rätt sak vid rätt tillfälle. Att eleven tvingas skriva för hand samtidigt som annan
inlärning ska ske, kan försena kunskapsutvecklingen avsevärt för vissa elever. Handdator, alfasmart eller muntliga redovisningar och genomgångar kan underlätta.
Idrott och slöjd innebär ofta påfrestningar för elever med AST. Dels krävs motoriska
färdigheter, samtidigt som ljudnivån kan vara hög.
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Pedagogisk kartläggning
En diagnos och en utredning hos psykolog är aldrig en tillräcklig grund för en pedagogisk bedömning. Möjligen kan den användas som komplement om detta görs i samråd
med föräldrarna. Enligt grundskoleförordningen ska alla elever i behov av särskilda
stödåtgärder utredas. Elever med AST är olika och det är viktigt att kartlägga individens behov. Kartläggningen bör visa inom vilka områden elevens svårigheter ligger,
hur eleven klarar kunskapsmål och de sociala kraven. Den bör också innehålla en del
där skolans insatser på olika nivåer beskrivs.
En kartläggning ska, precis som en IUP (individuell utvecklingsplan), också ha en
framåtsyftande del där den kopplas till eventuellt åtgärdsprogram eller insatser som
elevstöd, särskild undervisning osv. På sidan 41 finns ett exempel på hur en pedagogisk kartläggning kan se ut.

Individanpassning
Elever med AST är olika och har olika personligheter på precis samma sätt som andra
elever. En del är kreativa och utåtriktade, medan andra kan vara reserverade eller ha
mer fallenhet för logiskt tänkande. Det är en myt att alla personer inom AST skulle
vara inbundna och helst undvika social kontakt. Det finns de som är väldigt sociala
och vill umgås med andra, men man kanske däremot har svårt med det finstilta i det
sociala umgänget.
Utvecklingsprofilen för elever med AST är ofta ojämn och eleven kan ha mycket goda
förmågor inom vissa områden och vara i behov av stöd inom andra. Det är också viktigt
för självkänslan att eleven får ”glänsa” inom sina specialområden om sådana finns.
Det sociala behovet bör också vägas in i kartläggningen. Vad har eleven själv för
önskningar när det exempelvis gäller inkludering i helklass? Delar av kartläggningen
bör därför ske i samråd med föräldrar och med elevens delaktighet. Det är också viktigt
att kontinuerligt utvärdera stödet så att det sker i enlighet med elevens utveckling.
Det är positivt att man tänker långsiktigt för elever med AST och att det finns ett
nätverksarbete kring de olika övergångarna i skolan.

Kunskapsnivåer hos en elev
Kunskaper om
Andra världskriget
Matematik
Ordförråd
Hög nivå

Normalnivå

Låg nivå

Bollsport
Skriva uppsats
Skillnaden mellan styrkor och svagheter kan variera mycket för elever med AST.

8

Grupparbete

Skolans organisation
kring elever med AST
Anpassning efter elevens förutsättningar och behov
Enligt läroplanen ska undervisningen ske efter elevens behov och förutsättningar. Det
finns därför inget givet svar på vilken undervisningsform som passar en enskild elev
bäst. Kartläggningen kan ligga som grund för elevens behov och förutsättningar att klara olika undervisningssituationer. Att eleven är inkluderad i stor klass ses ofta som positivt, men man bör också uppmärksamma hur helheten fungerar för eleven. Det är inte
heller någon självklarhet att fysisk inkludering automatiskt leder till att man blir en del
av gruppen, man kan fortfarande vara socialt segregerad. Det här är faktorer som skolpersonal ofta är medvetna om och det är en kontinuerlig process att arbeta med detta.
För en elev med AST innebär skoldagen i högre grad en mängd olika påfrestningar.
Därför är det viktigt att i samråd med elev och föräldrar skapa en skolsituation som
fungerar bra för just den individen. Det kan innebära vitt skilda lösningar, där en elev
är inkluderad i samtliga lektioner, medan en annan elev har flera lektioner i ett mindre sammanhang eller behöver enskild undervisning.
För elever med AST är det viktigt med kognitivt stöd i skolan för att till exempel förutsäga händelser, organisera material, se sammanhang samt förtydliga socialt
samspel och kommunikation. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att många av
de hjälpmedel och strategier som underlättar för elever med AST även underlättar för
alla elever. Det innebär att det inte alltid måste innebära dubbelt arbete för läraren
utan istället kan det innebära nya möjligheter till utveckling.

Lärarens kompetens
Att ha en elev med AST i klassen kan vara en stor utmaning för läraren. Har man
dessutom 25–30 andra elever i klassen kan det upplevas som en ytterligare arbetsbelastning. Men eleven kan å andra sidan ses som kompetensutveckling för den lärare
som vill anta svårigheterna som en pedagogisk utmaning.
Läroplanen uppmanar pedagoger att utgå ifrån varje enskild elevs förutsättningar
och behov. Kanske kan det ibland låta som en omöjlig uppgift. Faktum är att det samtidigt är den enda vägen för att lyckas föra en elev framåt i utvecklingen. Men det
blir kanske ännu tydligare för de lärare som har elever med AST. Att ha ett flexibelt
förhållningssätt är en förutsättning för att på ett bra sätt kunna möta de här eleverna.
Deras ofta ojämna begåvning, sviktande ork och annorlunda tänkande kräver stor
pedagogisk kompetens hos läraren.
En god pedagogisk förmåga hos läraren är än mer avgörande för de här eleverna
eftersom de ofta saknar den inre guiden för urskiljning och planering. Lärarens kunskaper om vad funktionsnedsättningen innebär är en oerhört viktig grund, och det är
i mötet med eleven som den kompetensen ska omsättas på ett individuellt plan.
Det man återigen bör ha i åtanke är att mycket av den pedagogik och bemötande som
är bra för elever med AST också fungerar bra för många andra elever. Det är rektorns
ansvar att elever i behov av stöd får rätt förutsättningar för att lyckas i skolan. För
både lärare och resurspersoner kan en del elever med AST upplevas som provocerande
eller ha andra utmanande beteenden som kräver en hög nivå av personlig utveckling
hos personalen. Det är därför viktigt att ledningen ser till att lärare och övrig skolpersonal har den kompetens och får den handledning som krävs för att klara uppgiften.
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Resurspersoner
En del elever med AST behöver en resursperson/elevassistent som stöd under skoldagen. Det är bra om resurspersonen samverkar med läraren så att de kan fungera
som ett team. Det är också bra om resurspersonens perspektiv kommer föräldrarna
till del på exempelvis utvecklingssamtalen.
Resurspersonens roll är komplicerad och det krävs fingertoppskänsla för att det ska
bli ett positivt resultat för eleven. Ibland kan det vara konkreta insatser och stöd under lektionen som behövs. Andra gånger kanske det räcker med att resurspersonen
finns i klassrummet. Det är bra om det finns en dialog med läraren så att resurspersonen kan stötta andra elever i klassen vid de tillfällen som eleven med AST klarar sig
själv. På så sätt blir resurspersonen ett naturligt inslag i klassen.
Det är också viktigt att eleven känner sig bekväm med att resurspersonen finns till
hands. Även om beslutet inte helt kan läggas på eleven är det bra om denne är delaktig i hur stödet ska utformas. För att tydliggöra resurspersonens uppdrag för eleven
kan man använda en mall, där eleven själv fyller i hur stödet kan utformas. (Se exempel sidan 39.) Ett resonemang tillsammans med resursperson, mentor och förälder
är givetvis avgörande. Men det är bra om eleven tidigt blir medveten om var behoven
finns och har inflytande över sin skolsituation. Att försöka tvinga på en elev ett stöd
som hon eller han inte är mottaglig för kan istället bromsa elevens utveckling.

Den fysiska miljön
Den fysiska miljön kan vara mycket tröttande för en elev med AST. En bullrig och
rörig matsal, duschen efter idrotten, eller tjugo smattrande symaskiner kan innebära
en så ansträngande upplevelse att eleven undviker lektionen. Om en elev med AST
visar ovilja att delta vid speciella lektioner eller tillfällen bör man försöka ta reda på
var orsaken ligger. Många gånger kan det handla om perceptionskänslighet och oförmågan att sortera intryck som gör att eleven reagerar med överaktivitet, utbrott eller
undvikande. Är lektionen dessutom ostrukturerad eller kräver ett socialt samspel blir
situationen ännu svårare att hantera för eleven med AST.
Det är alltså viktigt att försöka ta reda på vad eleven reagerar på (se kommunikationsmodell sidan 32) för att sedan om möjligt försöka sanera miljön. Det kan exempelvis vara att få gå något tidigare till duschen för att undvika trängsel med de andra
eleverna, att få en bestämd avskild plats i matsalen eller att lyssna på musik i sina
hörlurar för att stänga ute annat buller.
En del elever med AST har svårt att klara en hel dag i vanlig klassrumsmiljö. Det
kan då vara nödvändigt att de erbjuds vissa undervisningstimmar i en mer avskild
miljö. Många gånger upplever även andra elever att det är skönt med en mer avskild
miljö emellanåt. Kan man därför ordna ett rullande schema där några elever i taget
arbetar mer enskilt, kan man undvika att eleven med AST känner sig utpekad.

Perceptionskänslighet
För att stänga ute ofrivilliga ljudintryck kan eleven i vissa situationer gynnas av att
använda en mp3-spelare, där eleven själv kan kontrollera ljudkällan. Ett annat alternativ är hörselskydd som helt stänger ute andra ljud.
Finns det möjlighet att arbeta i en avskärmad miljö utan lysrörsbelysning kan det
vara skönt för de elever som är ljuskänsliga. Ett annat alternativ är att vid valda tillfällen tillåta eleven att bära keps.
En del elever kan behöva ha en mer enskild miljö vid omklädning och dusch. Det är
också vanligt att elever med AST behöver tydliga, skrivna instruktioner kring rutiner
vid bad/dusch.
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Grupp och individ
Att ha begränsningar i förmågan till socialt samspel, svårigheter med att uppfatta
sammanhang och begränsad planeringsförmåga innebär att vissa saker i skolan blir
särskilt påfrestande. För de lärare som har elever med AST i klassen blir det därför
ännu viktigare att fundera över vilket specifikt syfte undervisningen har. Undervisningen i skolan är ofta upplagd så att de sociala kraven integreras på vägen mot kunskapsmålen; grupparbeten, diskussioner, samarbete och så vidare. I de fallen är risken
stor att elever med AST blir förlorare.
Socialt samspel och kommunikation inbegriper också stora delar av skoldagen på
andra sätt som lunch och raster. Givetvis ska en elev med AST delta i alla sammanhang i så hög utsträckning som möjligt. Vad man bör vara uppmärksam på är hur det
fungerar. Fungerar det bra för eleven finns ingen anledning att anpassa. Gör det inte
det bör man titta på alternativa lösningar.

Grupparbeten
Grupparbeten kan vara svårt eftersom de tar mycket energi för eleven med AST. I övningar där läraren uppmanar gruppen att själva komma överens om arbetsfördelning
skapar ofta stora svårigheter, eftersom det kräver goda sociala och kommunikativa
förmågor. Är det kunskapsutvecklingen som ligger i fokus kanske eleverna i gruppen kan få mer strukturerade uppgifter av läraren som efteråt sammanställs till ett
gemensamt material. En elev med AST behöver oftast en väl definierad och tydligt
avgränsad uppgift. Eleven med AST kanske inte behöver delta i alla grupparbeten.
Är syftet med grupparbetet att träna det sociala samspelet bör man som lärare vara
beredd på att mer aktivt delta när det behövs. Det är viktigt att komma ihåg att
sociala svårigheter för en elev med AST inte handlar om vilja, utan att det är en av
de huvudsakliga diagnoskriterierna. Här kan därför den så kallade PYS-paragrafen
användas, vilken ger möjlighet att frångå vissa kunskapsmål på grund av funktionsnedsättning.

Raster
Ostrukturerad tid som raster kan skapa mycket oro för elever med AST. En del elever
föredrar att gå åt sidan under rasterna. Det kan då underlätta för eleven om det finns
möjlighet att få en given sysselsättning och plats att vara på under rasten. Det kan
vara en plats där de kan läsa en bok, sitta vid datorn eller ha någon annan vald aktivitet. För elever som är mer socialt utåtriktade kan rasterna ge upphov till konflikter
och missförstånd. Det är givetvis positivt att eleven vill delta i den sociala samvaron,
men om det ofta uppstår konflikter är det viktigt att skolpersonal finnas nära till
hands under rasterna. Genom att visualisera händelser och situationer kan det som
hände bli mer begripligt för en person med AST. Konflikter och missförstånd kan på
så sätt förklaras och synliggöras. Viktigt är också att ge förslag på ett alternativt
handlingssätt.

11

Utflykter/friluftsdagar
Det är bra om man vid utflykter eller andra sammanhang som är mer ostrukturerade
har kommit överens om något som eleven med AST kan göra om det blir jobbigt. Man
kan kalla detta för en reservutgång (RU) eller plan B. Det kan vara att läsa en tidning, spela ett spel på mobilen eller att sätta sig med någon av skolpersonalen. Det är
viktigt att man innan har kommit överens med eleven om vad RU ska innebära. RU
kan också användas vid alla tillfällen som eleven känner oro inför och kan med fördel
skrivas ner.

Samarbete med hemmet
Autism och Aspergerförbundet gjorde 2010 en undersökning som visade att 42 procent
av barnen med autismliknande tillstånd och hela 59 procent av barnen med Aspergers
syndrom hade varit hemma kortare eller längre perioder på grund av situationen i
skolan. Ett väl fungerande samarbete med hemmet är därför en viktig förutsättning
för att eleven med AST ska få en bra skolgång. Eftersom barnen är stresskänsliga är
det ofta nödvändigt med en tätare kontakt och avstämning kring eleven. En del barn
och ungdomar, kanske framförallt flickor, anstränger sig mycket för att anpassa sig
under skoldagen och bryter sedan ihop hemma.
Det är viktigt att ta detta på allvar om föräldrarna berättar om liknande situationer.
En kartläggning över dagen tillsammans med eleven och föräldrarna bör då göras.
Man kan också göra en så kallad energiinventering (se exempel sidan 18). Utifrån den
kan anpassningar som reducerar stress bli nödvändiga. Risken är annars att eleven
till slut inte orkar gå till skolan och blir vad vi kallar ”hemmasittare”.

Läxor och hemarbete
För vissa elever kan det vara viktigt reflektera över om läxor är ett rimligt krav eller
om man kan hitta alternativa lösningar till hemarbete. För många elever med AST tar
skoldagen mycket energi och behovet av återhämtning är stort.
Det är bra om man i den individuella kartläggningen har pratat med föräldrarna om
hur läxläsningen fungerar hemma. Är detta ett upprepat konfliktområde och läxorna
sällan blir gjorda kan det vara idé att titta på andra lösningar. Skolpersonal kan också
gemensamt gå igenom vilka läxor som bör prioriteras. Kanske vissa ämnen kräver
mer läxor än andra. Hur kan man göra om man måste prioritera? Kan eleven exempelvis få avsatt tid i skolan för att göra läxor?
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Förhållningssätt
och strategier
Socialt samspel
Ett av kärnproblemen för en elev med AST är att förmågan till socialt samspel är
nedsatt. Att kunna ta andras perspektiv, förstå andras avsikter, att intuitivt kunna
läsa av kroppsspråk och ana sig till vad andra har för känslor och tankar är det som
kan sammanfattas inom Theory of Mind. Det är däremot en missuppfattning att alla
med AST skulle vara ointresserade av andra människor och sociala kontakter. En del
barn och ungdomar vill inget hellre än att bli accepterade av andra barn och få delta i
det sociala livet. Misslyckade kompisrelationer kan många gånger vara det som känns
allra jobbigast. En del barn vänder sig därför gärna till vuxna, som oftare har större
förståelse och tålamod.
Det kan vara svårt för skolkamrater att förstå varför eleven med AST reagerar som
den gör och det finns ingen given regel som säger att det bästa är att berätta om sin diagnos. Det måste vara ett beslut som är förankrat hos barnet/ungdomen och familjen.
Däremot är det bra om man i klassen kan skapa ett öppet klimat vad gäller olikheter.
Man kan exempelvis låta alla elever fylla i sina egna profiler med styrkor och svagheter, för att sedan prata om olikheter i klassen.
Många barn med AST har ett större behov av egen tid där de kan vila från det sociala livet eftersom det vanligtvis tar mycket energi. Det är därför viktigt att eleven
med AST har möjlighet till viss avskildhet under dagen om det behovet finns.

• Var lyhörd för elevens behov.
• Skapa ett öppet klimat om olikheter.
• Ge möjlighet till avskildhet under dagen.

Det är viktigt att eleven med AST har möjlighet till viss avskildhet under dagen om det behövs.
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Socialt lärande
En elev med AST kan ofta visa en bättre uppfattning om hur man bör agera i olika
sammanhang om man tillsammans i lugn och ro för ett samtal. Det kan vara betydligt
svårare för eleven att intuitivt agera utifrån detta när denne själv befinner sig i olika
sammanhang. Det kan dels bero på att ingen social situation är den andra lik och att
eleven har svårt att överföra sin kunskap till nya situationer. Det kan också bero på en
svårighet i att snabbt anta ett reflekterande förhållningssätt gentemot sig själv.
En annan orsak kan vara den perceptionskänslighet som många med AST har. Det
blir helt enkelt för många intryck på en gång, vilket skapar förvirring och oförmåga
att agera utifrån det man vet är rätt.
Som skolpersonal kan det vara oerhört frustrerande att se en elev agera på ett upprepat problemskapande sätt, när man tidigare under dagen haft ett som man upplevde
givande samtal om en liknande händelse. Ett aktivt arbete för att skapa en socialt
accepterande miljö är därför nödvändigt.
Många elever med AST tycker det är viktigt att följa regler. Ofta beror regelbrott på
att man inte förstått eller inte lyckats anpassa sitt beteende till rätt situation. Konsekvenstänkande och straff fungerar därför oftast sämre än strategier för att tydliggöra
regeln och sammanhanget.

• Bryt ner regler och normer till konkreta situationer. Uttryck som ”visa respekt”,
”ta ansvar” och att ”tänka sig för” är väldigt abstrakta för många elever med AST.
• Använd hjälpmedel som seriesamtal eller begreppskort för att tydliggöra sociala
situationer och kommunikation.
• Visa förståelse acceptans för att elever med AST vanligtvis har svårt med socialt
samspel och kommunikation.

Att uppfatta helhet och sammanhang
Har man en svag central koherens kan det vara svårt att uppfatta och sortera i den
stora mängd information som vi ständigt omger oss med. En grundregel när man kommunicerar med barn som har AST kan sammanfattas i uttrycket ”Säg vad du menar
och mena vad du säger”. Allt för mycket rundprat och diskussioner skapar oftast mer
förvirring.
Många elever med AST missar det centrala budskap som andra elever uppfattat, de
kanske har fastnat för någon detalj istället. Det kan gälla såväl skrivna texter som
diskussioner. Att sålla ut information i text kan vara mycket svårt även om man har
goda ämneskunskaper.
Skrivuppgifter kan vara svåra att tolka för många elever med AST. En tydligare
struktur kring uppgiftens upplägg och konkreta exempel på vad texten ska innehålla
kan vara ett stöd.
Elever med AST kan behöva alternativ pedagogik för att uppfatta det centrala i
undervisningen. En mycket bra metod är att använda begreppskort för att förtydliga sammanhang, samband och konsekvenser för eleven. En del elever fastnar i sorteringsprocessen och missar på så sätt ämneskunskaperna, här kan begreppskorten
fungera som ett kognitivt stöd (se ”Greppa begreppen” på sidan 19).

• Säg vad du menar och mena vad du säger.
• Tydliggör struktur och mening med uppgiften.
• Använd begreppskort för att tydliggöra samband, sammanhang och konsekvenser.
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Att planera skolarbetet
Elever med begränsade exekutiva funktioner kan behöva stöd för att upprätta handlingsplaner och planering för sitt arbete. Skrivna handlingsplaner kan också vara till
hjälp när eleven exempelvis ska på utflykt eller vid andra okända situationer. En nedskriven handlingsplan kan hindra en känsla av oro, vilken i vissa fall kan leda till att
eleven stannar hemma vid nya situationer. Checklistor och andra typer av listor kan
vara till stöd och underlätta. (Se mallar på sidan 36).
Eleven kan också behöva tydligare förklaringar och genomgångar kring sådant som
de flesta elever automatiskt för över till nya situationer. Många elever med AST har
svårigheter med tidsuppfattning och kan behöva tydliggörande kring tid. Det finns
time timer att köpa som kan vara användbar till hela klassen. En time timer visualiserar tiden och kan underlätta för många elever. De finns dessutom time timer att ladda
ner till smartphones. Ett annat hjälpmedel kan vara tidspåminnelser i mobilen.
Att välja kan vara svårt. Ibland kan det vara bra om valen begränsas av läraren/resurspersonen. Till exempel kan det vara svårt att välja böcker i biblioteket. Begränsa
i så fall valet till exempelvis tre böcker. Har eleven ett beteendemönster som upplevs
störande av omgivningen, är det viktigt att eleven med AST får ett handlingsalternativ till beteendet. Vid svårare beteendeproblematik kan eleven behöva stöd från en
BUP-mottagning.

• Gör handlingsplaner.
• Checklistor och scheman.
• Tydliggör tid.
• Begränsa valen.
• Visa på ett alternativt sätt att agera.

Stress
Många elever med AST upplever skolan som en stressande miljö. Krav på anpassning
och flexibilitet tar extra mycket energi för personer som redan har nedsatt funktion
inom de områdena. Det är därför viktigt att skolpersonalen tänker på att förebygga
onödig negativ stress i den utsträckning det är möjligt.
Reaktioner på stress kan yttra sig på många olika sätt. Irritation, aggressivitet,
avstängdhet, är bara några av de effekter som stress kan leda till. Det kan också vara
svårt att veta exakt vad som utlöste reaktionen. För elever med AST kan nedsättningar i de funktioner vi nämnt innebära att vardagliga situationer som en försenad buss,
en ny vikarie eller en samling i aulan tar oerhört mycket energi. Om sedan en kamrat
senare under dagen råkar knuffa till eller komma emot eleven kan det vara ”droppen
som får bägaren att rinna över”. Reaktionen kan verka obegriplig eller alltför kraftig
för omgivning, men kan helt enkelt vara en naturlig stressreaktion för eleven med
AST. En del barn lägger också ner mycket kraft på att anpassa sig i skolan och bryter
sedan ihop fullständigt hemma.
Det är bra om man kan minska negativ stress för elever med AST. Det finns då mer
energi över till att klara undervisning och sociala krav i skolan. Det är också viktigt
att eleven själv blir medveten om vilka situationer som han/hon upplever som energikrävande.
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Det är givetvis individuellt vad som skapar stress, men några generella
förhållningssätt är:
• Kunskap och förståelse kring vad funktionsnedsättningen innebär.
• Rätt anpassade krav.
• Tydlighet i fråga om regler och förväntningar.
• Se till att raster och annan ostrukturerad tid inte stressar eleven.
• Att informera eleven om förändringar.
• Skapa delaktighet genom att hitta kommunikationssätt som fungerar för eleven
(se exempel på sidan 32).
• Hjälpa eleven till medvetenhet om sina ”energitjuvar” och stressande situationer
(se energiinventering på sidan 18).
• Ge alternativ när eleven blir uttröttad. När vilar eleven?
• Ge eleven strategier för att själv skapa balans mellan aktivitet/vila.
Se till att eleven har svar på frågorna
• Var ska jag vara?
• Med vem ska jag vara?
• Hur länge håller det på?
• Vad ska jag göra sen?

Stressbägaren

Vikarie i skolan

Bussen försenad
Vikarie i skolan
Frukostﬂingorna slut

Bussen försenad
Frukostﬂingorna slut

Hittar inte strumpan

Elev med AST

Hittar inte strumpan

Elev utan AST

För personer med AST kan vardagliga händelser ta mycket energi.
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Att leta efter orsaken bakom ett beteende
Det vi ser i skolan är beteendet – det är det som sker ovan ytan. Ibland kan det fungera att med regler och konsekvenstänkande få elever att förändra negativa beteenden.
För elever med AST fungerar det oftast sämre, vilket leder oss till att söka andra
strategier. Det kan innebära ett detektivarbete för skolpersonalen, då ett likartat beteende inte heller behöver ha samma orsak. En kartläggning av eleven kan hjälpa till
för att skapa rätt förutsättningar för att kunna sätta in rätt insatser (se pedagogisk
kartläggning på sidan 41).

Vad händer under ytan?

BETEENDE
Kalle får utbrott

Pelle vägrar skriva!

Alice går inte på idrotten

För höga krav?

Anna låser in sig på toaletten

Ostrukturerat?

ORSAK TILL BETEENDE
Ljudkänslighet?

Dålig självkänsla?
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Energiinventering
Som vi nämnt tidigare kan en vanlig skoldag vara väldigt krävande för en elev med
AST. Perceptionskänslighet, bristande automatiseringsförmåga och en mängd sociala
situationer som eleven utsätts för tar mycket energi och skapar ofta stress. Eftersom
det är väldigt individuellt vad som tar kraft, behöver man tillsammans med eleven se
över dagens aktiviteter.
Det är bra om omgivningen blir medveten om var och vad som upplevs särskilt ansträngande av eleven, för att på så sätt kunna underlätta genom vissa anpassningar.
Det är samtidigt viktigt att elever med AST, med stöd av omgivningen, själva blir medvetna om vad som tar mycket energi i deras vardag för att på så sätt lära sig hantera
skoldagen bättre. För att göra detta mer synligt kan läraren eller annan skolpersonal
göra en energiinventering tillsammans med eleven. Nåkkve Balldin har skrivit artikeln Utan bensin stannar motorn och liknar där en persons energiförbrukning med
en bil som behöver bensin. Tanken är att eleven ska bli mer medveten om vad som
tar och vad som ger energi för honom eller henne. Man kan göra energiinventeringen
inom olika områden. I skolan kan det vara lämpligt att inventera till exempel platser
aktiviteter och lektioner. För att ytterligare förtydliga kan man låta eleven bedöma
vad som tar eller ger energi genom att använda skalan 1–10 för det som ger energi och
–10 –1 för det som tar energi.

Exempel på Energiinventering. En mall att använda finns på sidan 40.
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Pedagogiska metoder
”Greppa begreppen” – en metod för ämnesundervisning
Greppa begreppen är en metod för att hjälpa eleverna att skapa sammanhang och
struktur i sitt lärande. Metoden bygger på att man använder kort med centrala begrepp i ett ämne som stöd i inlärning och dialog kring ämnet. Med stöd av begreppskort
kan man kompensera begränsningar i central samordning och exekutiva funktioner
i och med att sammanhang och struktur blir tydligare. Med dialog kring begreppen
kan eleven också ha lättare att uttrycka sina kunskaper. Kognitiva förmågor som uppmärksamhet, minne, språk, beslutsfattande och problemlösning, tränas, stimuleras
och synliggörs.
Kognitiva processer är centrala i all form av inlärning. I modellen nedan har vi valt
sju olika faktorer som är möjliga att träna och stimulera med begreppskorten.
Det går bra att skapa frågeställningar som direkt kan kopplas till kunskapsmålen
i de olika ämnena. En annan möjlighet är att använda begreppskorten för socialt lärande och som stöd i samtal och kommunikation. Ytterligare tydliggörande kan vara
att använda bilder tillsammans med begreppen.
Metoden finns utgiven som tryckt läromedel i NO och som digitalt läromedel i SO
(Hi, Ge) för årskurs 7–9. Man kan också göra egna begreppskort digitalt för att använda på dator eller smartboardtavla. Det går givetvis också bra att tillverka begreppskorten på vanligt papper.

Greppa begreppen tränar olika förmågor

Begreppsförståelse
Kreativt
tänkande

Motivation

Greppa
begreppen
Samband &
sammanhang

Logiskt
tänkande

Minne

Fokus

Sju faktorer som kan tränas och stimuleras genom metoden Greppa begreppen.
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På följande sidor görs en kort redogörelse för de sju faktorer som kan tränas och stimuleras med hjälp av begreppskorten. Där ges också exempel på hur inlärningen kan
stimuleras i olika situationer med begreppskorten.

• Begreppsförståelse
Begrepp är tankeenheter, en föreställning om någonting, vilka sedan kan organiseras
i olika sammanhang.
Saknas däremot den grundläggande begreppsförståelsen blir det svårt för eleven att
förstå sammanhanget. Att arbeta med begreppen kan öka elevernas begreppsförståelse i och med att begreppen tydliggörs och förklaras. För att träna ren begreppsförståelse kan man arbeta med enstaka begrepp. Eleven kan också redogöra för begreppen
i ett sammanhang.
Genom dialog ökar förmågan att uttrycka och synliggöra tankegångar med begreppen. Att eleven själv väljer och flyttar begreppen förstärker förståelsen och eleven
använder på så sätt flera sinnen för sitt lärande. Språk och handling integrerar och
stöttar varandra. Genom att använda metoden integreras åskådligt material med
muntligt tal vilket underlättar lärandet. Eleven introduceras också i att använda ett
mer formellt språk.

• Tränar grundläggande begreppsförståelse.
• Uppmuntra till dialog kring begreppen.
• Språk och handling integreras.
• Ett formellt språk formas.

• Motivation
Grundläggande för all inlärning är motivation, vilket i sin tur är nödvändigt för att
behålla uppmärksamheten. Alla som arbetar med pedagogik vet hur avgörande det är
med elevens motivation. Att själv lägga och flytta begreppen så att de passar i olika
sammanhang skapar naturligt en egen drivkraft och brukar uppskattas. Känslan av
lust styr i sin tur inlärningen och minnet.
Metoden går att anpassa till varje elevs individuella nivå, vilket innebär att alla
elever kan lyckas utifrån sina förutsättningar. Upplevelsen av att kunna är ju också
avgörande för att eleven ska behålla sin motivation .

• Skapar motivation och uppmärksamhet.
• Kan anpassas efter elevens kunskapsnivå.

• Samband och sammanhang
När eleverna bygger begreppskartorna tydliggörs sammanhanget. Det gör det möjligt
att förklara viktiga delar av undervisningen, som exempelvis olika kretslopp, på ett
mycket konkret och tydligt sätt. Eleven får också möjlighet att träna sambandstänkande på en enkel och konkret nivå. Att få en grundläggande förståelse för vad samband och sammanhang är kan vara viktigt för elevens vidare kunskapsutveckling.
Hjärnan har en naturlig fallenhet för att skapa mönster, inom kognitionsvetenskapen även kallat schema.
Genom att eleverna lägger och sorterar begreppen i visuella mönster grundlägger
man förmågan att uppfatta sammanhanget och att förstå det. Att mönstret sedan
upprepas har stor betydelse för inlärningen.
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Detta förstärks ytterligare med en dialog kring ämnet. I dialogen finns också möjligheten till ytterligare kopplingar inom eller utanför ämnet.

• Tydliggör samband och sammanhang.
• Tränar förståelse av sambands- och sammanhangstänkande.
• Bidrar till skapande av schema.

• Fokus
En väsentlig del i dagens informationssamhälle är att kunna sålla ut det väsentliga i
en text. Att kunna sammanställa det centrala i lärobokstexten är också av betydelse
för att eleven senare ska kunna använda sig av sina kunskaper.
Metoden gör det möjligt för eleven att på ett konkret sätt kunna ta till sig det centrala i respektive kapitel. Det innebär också att det på ett enkelt sätt går att göra
tydliga kopplingar till kunskapsmålen.

• Centrala avsnitt i texten lyfts fram.
• Tydliga kopplingar till kunskapsmålen.

• Minne
För att eleverna ska kunna förankra kunskaperna och minnas dem längre fram behövs upprepning.
Genom att utgå ifrån begreppen blir det möjligt att på ett enkelt sätt upprepa ämnesområdet och på så sätt förankra kunskapen bättre. En annan viktig faktor för
minnet är meningsskapande och sammanhang. Eftersom hjärnan har en tendens att
minnas mönster och samband blir metoden ett bra hjälpmedel för att minnas bättre.
Då de centrala begreppen redan är utvalda, behöver eleven inte heller ägna tankekraft åt att plocka fram informationen, vilket innebär att inlärningen blir effektivare.
Många elever fastnar i sökprocessen och kan på så sätt inte förmedla de kunskaper
som de faktiskt har. På det här sättet arbetar eleven framförallt med igenkänning,
men kan ändå på ett självständigt sätt visa att han/hon nått kunskapsmålen. Eleven
får också hjälp att skapa ett system för sitt tänkande, vilket gör att han/hon minns
informationen bättre.

• Möjliggör upprepning.
• Skapar mening och sammanhang.
• Bidrar till effektivare inlärning.

• Logiskt tänkande
I det logiska tänkande följer resonemanget en given tankeriktig ordning och begreppen bör ligga korrekt i förhållande till de andra begreppen. Svarsalternativen kan ofta
bedömas utifrån ”rätt” eller ”fel” vilket ger möjlighet för eleven att visa på ämneskunskaper. Begreppen kan organiseras efter önskad struktur och ordning som exempelvis
indelning, tillhörighet, hierarki. Det går också att på ett tydligt sätt visa på konsekvenser av ett handlande.

• Tydliggör och tränar struktur.
• Tydliggör konsekvenser.
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• Kreativt tänkande
Det kreativa tänkandet går också att stimulera och träna. Här ges möjlighet för eleverna att skapa egna begreppskartor och att placera begreppen i olika sammanhang.
Att stimulera kreativt tänkande kan vara att låta eleverna skapa begreppskombinationer där motiveringen eller alternativen blir viktigare än ”rätt” och ”fel”.

• Möjliggör kreativt tänkande.
• Stimulerar elevens självständiga tänkande.

Exempel på hur Greppa begreppen kan användas i undervisningen
De flesta av de sju faktorerna som beskrivits på föregående sidor arbetar pedagoger
redan med i skolan på olika sätt. Däremot sker det kanske inte på ett medvetet och
metodiskt sätt alla gånger. Fördelen med att medvetet inrikta undervisningen på de
olika delmomenten är att de då också lättare kan utvärderas.
Vanligtvis plockas begreppen ut från den text som eleverna arbetar med. Eleven
slipper då sökprocessen och kan fokusera på förståelsen och ämneskunskaperna. Man
kan använda metoden som introduktion till ämnet eller som redovisningsform.
Om man vill kan man lägga till fler begrepp, så att eleven själv får välja och urskilja.
Frågeställningarna kan kopplas direkt till kunskapsmålen. Beroende på elevens förmåga att visa fördjupade resonemang kring begreppen kan också de högre betygskriterier uppnås.
Metoden kan också användas digitalt och det går lätt att använda sig av till exempel
textrutor i word. Begreppen blir då också möjliga att flytta.

EXEMPELUPPGIFT: MÅL FÖR BETYGET E ÅK 9, BIOLOGI
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då
enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
För högre betyg krävs att eleven kan föra mer omfattande resonemang, och där kan begreppskorten fungera som ett effektivt kognitivt tankestöd.
Faktorer som kan stimuleras och tränas i denna uppgift:
begreppsbildning, minne, samband, sammanhang, logiskt tänkande

Begrepp:
		

KOLDIOXID

GLOBAL
UPPVÄRMNING

AVGASER

VÄXTHUSGAS

TRAFIK

Exempel på uppgifter
• Lägg begreppen i logisk följd.
• Lägg begreppen så de bildar ett sammanhang.
• Lägg begreppen så de tydliggör sambandet mellan ökad trafik och global
uppvärmning.
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ELEVEXEMPEL: LINAS LAGDA BEGREPP
TRAFIK

AVGASER

KOLDIOXID

VÄXTHUSGAS

VÄXTHUSEFFEKT

GLOBAL
UPPVÄRMNING

Vid den muntliga redovisningen pekar Lina på begreppen och länkorden medan hon pratar:
”Trafiken släpper ju, som ni vet, ut utsläpp, som bland annat består av koldioxid, som är en av växthusgaserna, som bidrar till växthuseffekten, som i sin tur bidrar till den globala uppvärmningen.”
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EXEMPELUPPGIFT: GEOGRAFI ÅRSKURS 4–6
Greppa begreppen fungerar mycket bra för tydliggöra olika kategoriseringar och indelningar,
som till exempel jordens olika klimatzoner. Här tydliggörs zonerna och det blir lättare för eleverna att minnas. Man kan också använda bilder och karta för att ytterligare visualisera. Är eleven
duktig på datorer kan han/hon hämta bilder själv på exempelvis ClipArt.
Ämnesområde Jordens klimatzoner
Faktorer som kan tränas och stimuleras i den här uppgiften.
Begreppsförståelse, minne, fokus, logiskt tänkande

Uppgift
• Berätta vad de olika begreppen betyder.

• Placera begreppen och bilderna under rätt klimatzon.
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Att tydliggöra skrivuppgifter
Citatet uttrycker det som förmodligen många lärare fått höra
”Jag vet inte vad
från elever med AST. Många elever med AST har svårt att se
strukturen i olika skrivuppgifter. Eleven kan därför ha svårt att
jag ska skriva!”
uppfatta vad de förväntas göra. Att förtydliga skrivuppgifterna
med en förklaringsmodell som denna kan därför ge eleven möjlighet att klara skrivuppgifterna bättre. Det kan vara nödvändigt att läraren tydligt går igenom hur texten är uppbyggd och därefter ber eleven
skriva utifrån en struktur, exempelvis tre meningar med fakta, en uppmaning och två
med olika åsikter. Har eleven sedan följt mallen några gånger går det oftast lättare.

SKRIVUPPGIFT: ATT SKRIVA INSÄNDARE

RUBRIK

Hundar i stekheta bilar, en plåga!

FAKTA

PROVOCERANDE
FRÅGA

VÄDJANDE
TILL KÄNSLOR

KORT INLEDNING

Vi har haft en fantastisk varm sommar och för de flesta av oss är det till
glädje. Tyvärr så får inte alla njuta av värmen på ett lika behagfullt sätt.
Många hundägare lämnar sina hundar i bilen, kanske med ett fönster lite
nerdraget, vilket sällan räcker. Med en ute temperatur på bara 20 grader,
kan värmen i bilen snabbt nå 70-80 grader. Hundar svettas inte och kan på
så sätt inte reglera värmen. De flåsar istället, vilket inte är tillräckligt för
högre temperaturer. Hunden kan i det läget lätt få värmeslag och dö eller
få livshotande skador. Hur tänker ni hundägare som lämnar hunden i
UPPMANING
bilen en varm sommardag?
Hundägare måste ta mer ansvar för sina hundar och inte bara tänka på
att det ska vara praktiskt för dem själva. Kanske bör hunden stanna
ÅSIKT
hemma, eller lämnas hos någon granne/kompis om man är borta under
längre tid. Är man på resa får helt enkelt en person i familjen stanna kvar
och se till att hunden kommer ut med jämna mellanrum. Givetvis blir det
mer planerande och besvär, men har man skaffat hund har man också det
ansvaret. Ingen vill väl stänga in sina barn flera timmar i en bastu? Hur
IFRÅGASÄTTANDE
kan man då lämna sin hund i 70 graders värme i flera timmar?
Det borde ställas högre krav på hundägare. Kanske är inte alla lämpliga
att ha hund? Man förväntas ha både praktiska och teoretiska kunskaper
FÖRSLAG PÅ
för att köra bil. Varför inte införa vissa krav även för blivande hundägare.
LÖSNING
För tänk om det handlar om ren okunskap?
”Upprörd hundvän”
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Recension
För en del elever med AST kan det vara svårt att formulera tankar
i ord. Reflektion och analys är ofta svårt och behöver förklaras. För
många blir det lättare att skriva med en tydlig mall och nedskrivna
exempel. Att inte vilja skriva kan bero på att man inte förstår vad
som förväntas.

”Skriva recension,
varför det? Det
finns ju en på baksidan.”

SKRIVUPPGIFT: ATT SKRIVA EN RECENSION
Vargbröder – Ondskans schaman
Originaltitel: Oathbreaker
FAKTA OM
Författare: Michelle Paver
BOKEN
Genre: Fantasy
Ämnesord: spänning, ungdom
Utgivningsår: 2009
Det här är en typisk Fantasy bok. Den handlar om Torak som svär att
hämnas när en av hans närmaste vänner blir dödad. När han var fredlös
PERSONblev Torak jagad av alla – nu är det istället han som är jägaren. Jakten på BESKRIVNINGAR
mördaren tar honom och Renn till Djupa Skogen, en okänd och vild trakt
där faror lurar överallt, här kan vad som helst hända. En farlig SjälHÄ’NDELSER
Slukare har tagit över klanerna med list och lögner och inget är sig likt.
Torak och Renn möter eld, krig och överväldigande ondska. Hur ska de
EN FRÅGA
lyckas undkomma alla fasansfulla hot och samtidigt rädda Djupa Skogens SKAPAR
klaner?
INTRESSE
Toraks brinnande kamp för att förgöra de fruktade Själ-Slukarna leder
honom till värre fasor än han kunnat föreställa sig. I den sanslöst spänANVÄND
nande fortsättningen i serien ”Han som föddes att möta mörkret” hinner ADJEKTIV
Toraks mystiska förflutna ikapp honom ...
Följ med tusentals år tillbaka i tiden, till en fascinerande värld av magi
PERSONLIG och skräck. Det här äventyret får du bara inte missa! Berättelsen om Torak FÖRKLARING
ÅSIKT
VARFÖR BOKEN
och Ulvs kamp mot Ondskan är makalöst fängslande! Jag blev snabbt
ÄR BRA
gripen av boken då den är lätt att komma in i. Språket är lättsamt men ger
ändå målande beskrivningar av människor och miljöer så det är lätt att
leva in i boken.
Det är en klassisk kamp mellan det goda och det onda, men det blir ändå KRITIK, VAD
VAR INTE BRA
VEM PASSAR aldrig tråkigt. Boken passar alla som gillar fantasy och spänning. Den är
I BOKEN?
BOKEN?
kanske inte jätteunik, temat är inte speciellt nytt och kanske blev det lite
upprepningar på slutet. Jag ger ändå boken ett genomgående högt betyg.
Läs den!
BETYG PÅ
BOKEN
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Metoder för socialt lärande
Socialt lärande med Greppa begreppen
Man kan också använda begreppskort som stöd i kommunikation, samtal och socialt
lärande. Metoden kan användas för att iscensätta situationer som hänt eller händelser som kommer att ske. För elever med AST kan det vara svårt att överföra den här
typen av socialt samspel till en liknande situation i verkligheten. Diskussionen kring
begreppskorten kan ändå vara värdefull på det sätt att man kan återkoppla och hänvisa till det som visades och sades. En möjlighet är också att dokumentera begreppskartorna och diskussionen kring ämnet eller händelsen, för att senare kunna göra en
återkoppling.
Det här exemplet gjordes som en introduktion till ämnet etik och moral och eleverna
fick möjlighet att associera fritt. Däremot förekom det en inledande diskussion kring
begreppen för att stärka begreppsförståelsen. I det här fallet var syftet och målet med
undervisningen att eleverna själva skulle bli bättre på att hantera konflikter, men
kanske framförallt att bli mer medvetna om varför konflikter uppstår och ta fram
olika förslag på lösningar.

EXEMPELUPPGIFT: ETIK OCH MORAL
SKRIVNA

REGLER

NORMER

ACCEPTANS

RESPEKT

UMGÄNGE

OLIKHETER

FÖRDÖMANDE

LYSSNA

MEDKÄNSLA

MORAL

DISKUTERA

DEMOKRATI

HÄNSYN

GRUPPARBETE
HANDLEDNING

OSKRIVNA

FÖRVÄNTNINGAR
FÖRTRYCK

SJÄLVKÄNSLA

SAMVETE

KONFLIKT

FÖRDOMAR

MÖTE

När eleverna fått sina begreppskort fick de tre olika frågeställningar att utgå ifrån.
Frågeställningarna som ställdes var:
• Tänk dig att ni har ett grupparbete och det uppstår konflikter. Vilka orsaker kan ligga bakom?
   Välj minst tre begrepp och förklara hur du tänkt.
• Hur kan man göra för att lösa konflikten? Välj begrepp som du tycker kan vara till hjälp.
Förklara hur du tänkt.
• Är det dåligt eller kan det också vara bra med konflikter? Skriv egna begrepp på de tomma
  begreppskorten. Diskutera kring frågan.
Frågeställningarna läggs enligt modellen nedan. Det är en modell som är mycket användbar
eftersom den skapar en tydlig struktur.

Orsak

Konﬂikt

Förslag/lösning
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Eleverna fick först enskilt välja ut de olika begreppskorten. De fick också ett antal tomma kort
som de kunde fylla i själva.
Nedan syns hur eleverna valde att placera sina begreppskort. Mattias valde här tio olika begreppskort, medan Johan nöjde sig med fem. Mattias lade sina begrepp utan inbördes ordning
men kunde mycket väl motivera sina val. Johan försökte sig istället på att göra en begreppskarta
där begreppen ingick i ett sammanhang.
    Efter att de på egen hand gjort sina val gick steget vidare att tillsammans motivera hur de
tänkt. Eleverna fick först var och en gå igenom sina egna motiveringar innan det blev en allmän
diskussion. Därefter fick de möjlighet att resonera kring sina olika uppfattningar om konflikter.
Mattias valda begrepp

Johans valda begrepp

DOMINANS
REGLER

FÖRDÖMA
FÖRTRYCK
MORAL
FÖRDOMAR

OSKRIVNA

SKRIVNA

DEMOKRATI
OLIKHETER

FÖRDOMAR

OLIKHETER
REGLER
MEDKÄNSLA
UPPSKATTNING
FÖRVÄNTNINGAR

Mattias hade inga problem med att motivera sina valda begrepp, utan använde dem som stöd i
sitt resonemang. Mattias börjar med att förklara varför han valt begreppen.
DOMINANS ”Det kan vara så att någon i gruppen försöker tvinga på de andra sina idéer, vilket
inte gynnar grupparbetet och lätt skapar konflikter i gruppen.”
FÖRDÖMA ”Det kan ske i samband med att någon dominerar gruppen, genom att samtidigt
exempelvis fördöma andras idéer.”
FÖRTRYCK ”Ett slags förtryck kan vara att man hela tiden klagar på varandra. Det hänger ihop
med fördömandet, men det kan vara mer diffust.”
MORAL ”Om det finns någon eller några i gruppen som inte bryr sig om att göra det som man
kommit överens om kan bli dålig stämning i gruppen.”
FÖRDOMAR ”Man kan ha fördomar och förutfattade meningar om varandra som hindrar samarbetet. Om de blir för märkbara kan det bli konflikter.”
OLIKHETER ”Det kan också vara så att det är väldiga olikheter inom gruppen, exempelvis när
det gäller hur snabbt man jobbar. Är det för stora skillnader kan det lätt uppstå irritation.”
REGLER ”Att bryta mot regler oskrivna såväl som skrivna är ett säkert sätt att skapa konflikter.”
MEDKÄNSLA ”Om man i gruppen inte bryr sig om att någon eller några lagt ner mycket arbete
på uppgiften. Det är därför mer att man saknar medkänsla. Det har också mer med uppskattning
att göra än medkänsla så jag lägger till det begreppet.”
UPPSKATTNING ”Om man inom gruppen inte visar uppskattning för vad de andra gjort kan det
till slut leda till konflikter.”
FÖRVÄNTNINGAR ”Att ha förväntningar på att någon eller några borde ha gjort olika saker i
grupparbetet kan lätt skapa konflikter.”
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Johan valde en annan strategi än Mattias i uppgiften. Han valde färre begreppskort och försökte
dessutom att lägga dem i en slags begreppskarta, det var tydligt att han sökte efter ett sammanhang. Så här motiverade han sina lagda begrepp.
REGLER; OSKRIVNA, SKRIVNA ”Det vanligaste tror jag är att man inte har gjort upp saker och
ting ordentligt. Det kan vara hur mycket arbete var och en ska göra eller hur lång tid man ska
lägga ner på varje sak. Ofta blir det konflikter när det varit otydliga regler. Det gäller kanske
framförallt oskrivna regler som lätt kan tolkas olika av alla. Det kan även gälls skrivna regler
som inte har gjort upp på ett demokratiskt sätt.”
DEMOKRATI ”Om man inte har gjort upp reglerna på ett demokratiskt sätt kan det senare visa
sig att det blir konflikter.”
OLIKHETER ”Om man i gruppen vill olika saker kan det lätt uppstå konflikter.”
FÖRDOMAR ”Det begreppet hänger samman med olikheter. Ofta när man tycker och tänker olika
blir det lätt att man har fördomar mot de som tycker eller vill ha något på ett annat sätt, då
uppstår lätt konflikter.”

Båda eleverna har diagnos inom AST men visar här att de har en god inblick i de krav
som ställs i det sociala samspelet. Det betyder inte att de alltid har så lätt att handla
på samma sätt när det uppstår situationer i skolan. Att visualisera sina tankegångar
på det här sättet skapar ändå möjligheter till återkoppling och att medvetandegöra
situationer som sker i det verkliga livet.
Kommentar: Efteråt diskuterades likheter och olikheter som deras förslag innebar,
utan att värdera om något förslag var bättre än det andra. Här kan man också låta
eleverna plocka ut det eller de begrepp som de tycker är den vanligaste anledningen
till konflikter, för ytterligare begränsa urvalet. Det är också möjligt att eleverna i det
här läget kommer med egna förslag.
Har man istället använt metoden för att tydliggöra en verklig händelse kan det vara
bra om eleven själv eller tillsammans med läraren kommer fram till begrepp som kan
förtydliga vad det kan ha varit som ledde till situationen. Man bör också kunna visa
på ett alternativt handlande om det var en konfliktsituation.
Används metoden för att förbereda för en händelse kan det även där vara bra att
visa på alternativa lösningar om eleven känner sig otrygg med något.

UPPGIFT 3
I den tredje uppgiften ställdes frågan: ”Kan det finnas något positivt med konflikter?” Här fick
eleverna uppmaningen att skriva ner egna förslag. De fick alltså inga begrepp att välja på. Så här
blev förslagen:
Mattias 				

Johan

PROBLEMLÖSNING

BRYTA ORÄTTVISOR

NYTÄNKANDE

UPPMÄRKSAMHET

UPPLÖSNING
DIKTATUR
ENVÄLDE
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Mattias: ”En konflikt kan innebära PROBLEMLÖSNING. Om man pratar om vad som orsakat
problemet kan det leda till att konflikten blir löst. Det kan också leda till NYTÄNKANDE. Man
kanske måste ompröva gamla idéer som ledde till konflikten och på så sätt kommer på nya.”
Johan: ”En konflikt kan BRYTA ORÄTTVISOR. Kanske har några funnit sig i orättvisor en längre
tid. När det sedan blir en konflikt blir man tvungen att göra något åt saken. Det kan också leda
till att det blir UPPMÄRKSAMHET kring ett visst problem, fler människor kan bli insatta och
kanske ta ställning i konflikten eller hjälpa till att lösa den.”
Kommentar: Både Johan och Mattias hade valt begreppet UPPLÖSNING i samband med DIKTATUR (Johan) och ENVÄLDE (Mattias).
    Både Mattias och Johan visar mycket kloka och insiktsfulla sypunkter för att gå i årskurs sju
kan man tycka. Det är inte sällan man blir förvånad över hur kreativa och konstruktiva tankar
och idéer barn och ungdomar har i konfliktlösning om man bara frågar efter dem. I diskussionen
efteråt var båda eleverna överens om att det faktiskt kunde vara bra med konflikter. Eller som
Mattias sa:
  ”Jag kom på nu när jag gjorde begreppen att det faktiskt kan finnas något bra med konflikter.
Det har jag inte tänkt på förut.”
Vill man låta eleverna komma med egna förslag på det här sättet kan det vara lämpligt att man
först har introducerat dem med redan färdiga begrepp i någon tidigare frågeställning. Det är
också möjligt att i det här läget låta eleverna göra egna frågeställningar som de tillsammans
med kamraterna svarar på.

Socialt lärande med begrepp och bilder för yngre barn
För lite yngre barn eller elever som är bättre på att uttrycka sig i bilder kan man använda ”smilegubbar” eller bilder som uttrycker en känsla på ett tydligt sätt. I det här
exemplet har metoden använts som kommunikationsstöd för att prata om en situation
som uppstått. Det kan hjälpa eleven med AST att förstå en situation där det uppstått
känslomässiga reaktioner som eleven kanske inte uppfattat. Vill man arbeta mer ingående med den här typen av övningar finns materialet Kat-Kittet att köpa. På www.
cortexutbildning.se finns också möjlighet att gå utbildningar för att kunna använda
metoden på ett bra sätt.

Exempel
Lisa och Gustav har blivit osams på rasten. Gustav upplever det som att Lisa följer
efter honom för att retas. Lisa själv anser inte att hon har gjort något fel, hon måste
väl få ”gå där hon vill” tycker hon. Båda barnen visar en brist på förståelse för den
andres känslor inför det som hänt.
Det är bra om man först pratar enskilt med barnen, för att sedan tillsammans göra
en överenskommelse. Där kan man visa på hur olika man kan uppleva en händelse
och förhoppningsvis skapa förståelse och hitta kompromisser.
Förslag på begrepp
		

LEDSEN

TRÖTT
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GLAD

BUSIG

IRRITERAD

ARG

VARA SJÄLV

Man kan också använda ”smilegubbar” eller bilder för att tydliggöra känslor och situationer som uppstått. Det är givetvis bra om barnen själva kommer med egna förslag.

LEDSEN

GLAD

TRÖTT

STRESSAD

RÄDD

BUSIG

ARG

JAG VILL VARA IFRED

Exempel
”Gustav, vilka bilder, ord stämmer bäst med det du känner när Lisa kommer efter dig
på rasten?”
Gustav väljer arg, trött, och bilden med röken ur öronen. ”Jag vill vara ifred”. Det
känns som om hela huvudet brinner efter lektionen.

”Lisa, kan det stämma att du ofta är på samma plats som Gustav på rasten? Hur
brukar du känna dig när du möter Gustav?”
Lisa väljer busig och bilden med smilegubben.

Barnen upplever situationen helt olika, vilket nu kan visualiseras när de träffas
tillsammans med läraren eller resurspersonen. Gustav kan se att Lisa egentligen inte
vill något illa och Lisa kan se att Gustav faktiskt behöver vara ifred på rasten.
Genom att kontinuerligt visualisera känslor på det här sättet, kan det för barnet
med AST bli lättare att bli medveten om både sina egna och andras reaktioner och
känslor.
Man kan med fördel också använda skalor, termometer och graderingar för att visualisera hur arg eller glad man var vid tillfället. Det kan vara en bra utgångspunkt
för att tillsamman hitta strategier för att ”sänka temperaturen”.
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Metoder för delaktighet och kommunikation,
planering och struktur
Alla elever ska vara delaktiga i sin individuella utvecklingsplan i skolan. För många
elever med AST kan det vara svårt att kommunicera och reflektera kring sig själva och
sin kunskapsutveckling eller sociala utveckling. Eleven med AST kan därför behöva
mer struktur och stöd i samtalet. För att underlätta kan det vara bra att eleven fått
tid att förbereda sig genom att läsa igenom frågorna.
Svårigheter att kommunicera innebär också att det lätt kan bli missförstånd och
onödiga konflikter. För att hitta alternativa sätt att kommunicera får man pröva sig
fram så att det passar den enskilda eleven. Här följer några exempel.

1. Att skapa delaktighet
Att eleven så tidigt som möjligt själv blir delaktig i de beslut som tas är viktigt. Givetvis beroende på barnets/ungdomens ålder och mognad. Vad man bör komma ihåg
är att insatser som eleven egentligen motsätter sig sällan får positiva effekter.

2. Förslag på samtalsmallar
För att visualisera något kan det fungera bra med ”ritprat” som tydliggör olika saker.
En trappa kan visa hur man stegvis når vissa mål. Medan en rak linje kan tydliggöra
exempelvis nu och framåt.

Samtalsmallar
Cirklar
Värdera
Stämmer

Stämmer inte

Trappa
Steg för steg
mot mål

Skala

Listor/Rangordna
Ringa in alternativ

• Värdera
Bra/Dåligt
Kul/Tråkigt
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Köttbullar

Pommes frites

Potatismos

Fiskbullar

• Känslor
t ex Ilska/Glädje

+ –

3. Reservutgång vid oförutsedd händelse
Att komma överens om vad eleven kan göra om något oförutsett händer, eller om det
blir förändringar på andra sätt kan rädda många tillfällen. Reservutgången kan vara
att ha med sig en tidning, spel på mobilen eller något annat som man kan ta till när
det blir oroligt. Det kan också vara en överenskommelse att ringa eller söka upp en
person. Det väsentliga är att man tillsammans kommit överens om vad som gäller.

4. Varning för vissa ord
Ord som snart, kanske och vi får se, skapar ofta oro och onödig frustration hos en elev med AST. Försök att ge tydligare ramar eller tider.

INTE
SNART
LAGOM

5. Nedskrivna förslag på orsaker

VÄNTA

Att komma med nedskrivna förslag där eleven själv får stryka under
det som stämmer kan göra det lättare att få reda på orsakerna till ett
beteende eller en situation som uppstått.

KANSKE

Nedskrivna förslag
A� jag inte går till idro�en beror på a�… Stryk under det som stämmer!
Obeghagligt a� duscha

Högt ljud

Ont i kroppen

Kompisarna retas

Jobbigt a� klä av/på mig

6. Seriesamtal
För att tydliggöra olika situationer kan man använda sig av enkelt skissade seriesamtal. Genom pratbubblor och tankebubblor kan du synliggöra tankar, känslor och
uttalanden i konkreta situationer. Börja gärna med att fråga om eleven har förslag på
alternativa sätt att lösa situationen.

Seriesamtal
Jag vann!
Jag är bäst!

Jag vann!
Jag är bäst!

Jag vann!
Jag är bäst!

Vad tjatigt!
Han skryter.

Hur kan man säga? Förslag.
Jag vann!
Jag är bäst!

Håll TYST!!

Jag vann.
Vill du ha
revansch?

Ja, vad schysst.
Gärna!
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7. Skalor
Skalor kan användas för att värdera känslor eller uttrycka vad man tycker om olika saker. Det
är bra om fler elever, läraren eller resurspersonen
själv också kan dela med sig av sina känslor tankar så att inte bara eleven med AST blir särbehandlad. (Mallar att använda finns på sidan 36.)

Exempel på skala
Hur roligt gymnastik är
5

4

x

3

2

1
Kommentar:

1 är tråkigt 5 är roligt

8. Program för olika tillfällen
Ett nedskrivet program kan skapa trygghet. Det är också viktigt att det finns en nedskriven reservutgång eller plan B om något skulle förändras. (Mall att använda finns
på sidan 37.)

Exempel på program
Frilu�sdag
När: Tisdagen den 15 mars
Var: Friluftsgården
Med vem: Klassen
Vad jag ska göra där
När vi kommer dit: Spela fotboll
Under lunchen: Äta medhavd matsäck
Efter lunch: Gå i skogen
När ska vi åka hem: Klockan 16.00
Reservutgång: Spel i mobiltelefonen
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9. Checklista
En checklista kan fungera som påminnelse om vad som ska med till olika lektioner
eller vad som ska tas med hem.

Exempel på checklista
Innan jag går till lektionen:
• Gå i tid –5 min innan lektionen börjar
• Kolla att pennor och böcker är med
• Kolla att allt material/läxor är med
• Fråga läraren om något är oklart
• Lägga in allt material/läxor i skåpet efter lektionen

10. Kom-ihåg-anteckning
En skriftlig kom-ihåg-anteckning är ett ofta ett bättre stöd än en tillsägelse.

Hjälpmedel för att komma ihåg

Dator	                        Papper och penna        Mobiltelefon	  Digitalkamera

11. Kontrakt/överenskommelse
Att tydliggöra överenskommelser skriftligt kan ge bättre resultat än muntliga överenskommelser. (Mall att använda finns på sidan 37.)

Exempel på kontrakt
Kontrakt/överenskommelse
Under januari och februari ska jag ha enskild undervisning i matematik.
Syfte: Att jag ska nå målen i matematik
Hur: Linda är lärare. Jag går till Lindas klassrum sal 12 varje onsdag.
Lektionen börjar 9.30 och slutar 10.10
Den 27 februari utvärderar vi hur det har gått

Underskrift:

Underskrift:
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SKALOR
5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:

Kommentar:
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Kommentar:

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

Kommentar:

Kommentar:

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

Kommentar:

Kommentar:
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KONTRAKT

PROGRAM

KONTRAKT/ÖVERENSKOMMELSE
Vad:

Syfte:

Hur:

Underskrift:

Underskrift:

✁
PROGRAM
För:
När:
Var:
Med vem:

Vad jag ska göra där
När vi kommer dit:
Under lunchen:
Efter lunch:
När ska vi åka hem:
Reservutgång:
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SCHEMA

LÄXSCHEMA
Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Vi utvärderar hur det har gått:

Elev:

Lärare:

Förälder:

38

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011.

MALL FÖR RESURSPERSON

DET HÄR VILL JAG HA HJÄLP MED
Jag vill att du följer mig till klassrummet.

JA

IBLAND

NEJ

JA

IBLAND

NEJ

JA

IBLAND

NEJ

JA

IBLAND

NEJ

Kommentar:

Jag vill att du sitter bredvid mig i klassrummet.
Kommentar:

Jag vill att du antecknar det läraren
skriver på tavlan.
Kommentar:

Jag vill att du följer mig till matsalen.
Kommentar:

Jag vill att du påminner mig om att ta hem läxorna.

JA

IBLAND

NEJ

Kommentar:

Jag vill att du är med mig på rasterna.

JA

IBLAND

NEJ

Kommentar:

Övrigt som jag vill ha hjälp med:

När jag kryssat ibland menar jag (förtydliga även bredvid krysset):

Datum

Datum för utvärdering

Elev

Mentor

Elevassistent
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ENERGIINVENTERING

+

40

Platser

–

+

Aktiviteter

–

+

Lektioner

–
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Pedagogisk
kartläggning
Elevens namn:

Upprättat av:

Datum:
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PEDAGOGISK KARTLÄGGNING

Elevens namn:

Född: födelsemånad födelseår

Tillhör: Skolår, arbetslag, grupp:

Datum för kartläggningen:

Uppgiftslämnare:

Profession:

Syfte med kartläggning:

Tidigare kartläggning/utredning. Ange typ av utredning och tidpunkt för denna:

Modersmål:

Svenska

Annat:

Viktiga frågor att reﬂektera över och söka svar på i samband med kartläggningen:
Organisationsnivå
Exempelvis:
• På vilket sätt är organisationen anpassad till eleven?
• Hur används de resurser som står till förfogande?
• Vilka insatser ser ut att leda till utveckling?

Gruppnivå
Exempelvis:
• Hur är gruppen/grupperna sammansatta?
• Vad utmärker klimatet i gruppen?
• Hur bemöts eleven av gruppen? (lärare och elever)

Individnivå
Exempelvis:
• Vad utmärker situationer som gynnar elevens lärande:
• enligt eleven själv
• enligt lärare
• Vad utmärker situationer då elevens lärande inte gynnas:
• enligt eleven själv
• enligt lärare
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PEDAGOGISK KARTLÄGGNING

INTRESSEN OCH FÖRMÅGOR
Intressen :
Styrkor:
Svagheter :
Inre motivation/vilja:

LÅG

HÖG

Kommentar:

Fantasi/kreativitet

LÅG

HÖG

Kommentar:

Socialt samspel
(turtagning, förmåga
att lyssna, initiativ)

LÅG

HÖG

Kommentar:

Relationer/
kommunikation med
jämnåriga

Kommentar:

Självständighet

LÅG

LÅG

HÖG

HÖG

Kommentar:

Självkänsla

LÅG

HÖG

Kommentar:

Självkännedom

LÅG

HÖG

Kommentar:

Koncentrationsförmåga

LÅG

HÖG

Kommentar:

Förmåga att ta emot
muntlig information i
samtal med en person

LÅG

HÖG

Kommentar:

Förmåga att ta emot
muntlig information i
grupp

LÅG

HÖG

Kommentar:

Förmåga att ta emot
skriftlig information

LÅG

HÖG

Kommentar:

Förmåga att
föra anteckningar

LÅG

HÖG

Kommentar:

Förmåga att börja
-hålla fokus - avsluta

LÅG

HÖG

Kommentar:

Förmåga att strukturera,
organisera, planera
Flexibilitet, förmåga
att byta fokus
Förmåga att uppfatta
sammanhang

LÅG

HÖG

Kommentar:
LÅG

HÖG

Kommentar:
LÅG

HÖG

Kommentar:
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PEDAGOGISK KARTLÄGGNING

STUDIEPROFIL
Studiemiljö

INFORMELL

FORMELL
Kommentar:

Ljudkänslighet

HÖG

LÅG
Kommentar: (Hjälpmedel, t ex mp3, hörselskydd)

Inlärningskanal

Kommentar: (auditiv, visuell, taktil, kinestetisk)

Bearbetning av
information

ANALYTISK

HOLISTISK

Kommentar:

Urskiljning

GOD FÖRMÅGA

LÅG FÖRMÅGA

Kommentar:

KUNSKAPSPROFIL KÄRNÄMNEN
Svenska

UPPNÅR MÅL

UPPNÅR EJ MÅL

UPPNÅR MÅL

UPPNÅR EJ MÅL

UPPNÅR MÅL

UPPNÅR EJ MÅL

Tala
Läsförståelse
Hörförståelse
Skriva
Hjälpmedel
Kommentar

Matematik
Huvudräkning
Problemlösning
Redovisning
Hjälpmedel
Kommentar

Engelska
Tala
Läsförståelse
Hörförståelse
Skriva
Hjälpmedel
Kommentar
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PEDAGOGISK KARTLÄGGNING

KUNSKAPSPROFIL ÖVRIGA ÄMNEN
Svenska

Måluppfyllelse:
Kommentar:

Fysik

Måluppfyllelse:
Kommentar:

Kemi

Måluppfyllelse:
Kommentar:

Samhällskunskap
Geograﬁ

Måluppfyllelse:
Kommentar:
Måluppfyllelse:
Kommentar:

Historia

Måluppfyllelse:
Kommentar:

Religion

Måluppfyllelse:
Kommentar:
Måluppfyllelse:

Hem- och
konsumentkunskap

Kommentar:

Bild

Måluppfyllelse:
Kommentar:

Musik

Måluppfyllelse:
Kommentar:

Idrott

Måluppfyllelse:
Kommentar:

Slöjd

Måluppfyllelse:
Kommentar:

B-språk

Måluppfyllelse:
Kommentar:

C-språk

Måluppfyllelse:
Kommentar:

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011.

45

PEDAGOGISK KARTLÄGGNING

INLÄRNINGSPROFIL
Finmotorik

HÖG

LÅG
Kommentar:

Grovmotorik

HÖG

LÅG
Kommentar:

Analytisk

HÖG

LÅG
Kommentar:

Holistisk

HÖG

LÅG
Kommentar:

SAMMANFATTNING
Följande underlag har
använts vid kartläggningen

Sammanfattning av
resultat och insats

Senaste åtgärdsprogram
daterad
Ska nytt åtgärdsprogram
upprättas?

NEJ

JA

När? Månad, år:
Ansvarig:
Tidpunkt för uppföljning, månad år:
Behövs vidare kartläggning/
utredning?

NEJ

JA

JA, utredning utanför skolan rekommenderas

Typ av utredning:
Övrig kommentar
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Varför frågar inte Emelie när hon behöver hjälp?
Hur ska vi få Lisa att börja skriva?
Varför hamnar Simon hela tiden i konflikter?
Och varför vägrar Jacob att komma till skolan?
Det finns inga enkla svar på de här frågorna – men med ökad kunskap om vad
det innebär att ha Aspergers syndrom kan vi skapa en bättre förståelse för
elevernas skolsituation. Ökad kunskap och förståelse ger oss bättre förutsättningar att bemöta de här barnen och ungdomarna på ett konstruktivt sätt.
I vår verksamhet på Aspergercenter kommer vi ofta kontakt med föräldrar
och barn, men även med pedagoger som har frågor kring skolan. Vi har sett att
det finns ett stort behov av kunskap om diagnosen, och hur man som pedagog
kan arbeta med de här eleverna i grundskolan och gymnasieskolan.
I den här guiden har vi därför sammanställt
• information om diagnoserna
• förhållningssätt
• konkreta pedagogiska metoder
Syftet är att pedagoger i grundskolan och gymnasieskolan ska använda materialet som stöd i undervisningen, som idébank och som inspirationskälla för att
göra egna anpassningar till elever och olika undervisningssituationer.

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium är skriven av Helene Fägerblad, specialpedagog och konsulent på Aspergercenter. Hon har tidigare arbetat i skolan med barn och ungdomar som har
autismspektrumdiagnos med normalbegåvning.
Aspergercenter är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och vuxna
med autismspektrumdiagnos/AST med normalbegåvning samt för deras
anhöriga. Aspergercenter tillhör Habilitering och hälsa inom Stockholms läns
landsting.

Materialet Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium
kan laddas ner utan kostnad på www.publicerat.habilitering.nu
Där kan även tryckta versioner beställas mot en kostnad.

