Barnbok om AST –
Autismspektrumtillstånd
Processen bakom skapandet av en
informativ barnbok

A Children’s Book About ASD –
Autism Spectrum Disorder
The process behind creating an informative
children’s book

Författare

Linnéa Appelgren
Elina Oldhammer

Datum

7 Juli 2016

Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi
Högskolan Dalarna

Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi
Titel
Barnbok om AST – Autismspektrumtillstånd: Processen bakom skapandet av en
informativ barnbok
Nyckelord
Aspergers syndrom, AST, Barnbok, Autismspektrumtillstånd, läsförståelse,
grafisk design, designprocess, illustration, författande, informativ
Författare
Linnéa Appelgren
Elina Oldhammer
Publicering fulltext Open Access
Jag/vi medger publicering i DiVA

Datum
7 Juli 2016

JA

NEJ

Kurs
Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi (GT2047), 15 hp
Utbildningsprogram
Grafisk design – kandidatprogram, 180 hp
Handledare
Åsa Svensson, asv@du.se
Gustav Boklund, gbk@du.se

Examinator
Petter Kolseth, pkl@du.se

Sammanfattning
Idag finns det mycket litteratur om Autismspektrumtillstånd att läsa, men det
mesta är riktat till dem som redan har diagnosen eller föräldrar och bekanta. Det
finns även många med AST som själva har skrivit böcker om sin diagnos. Det
som saknas är en bok för barn utan AST men som möter barn med AST i
vardagen och därför valde vi att skapa en bok om AST för barn. Detta för att
barn utan kunskap kanske inte vet hur de ska bemöta sina klasskompisar med
diagnosen. På ett lärorikt sätt ska barn utan AST kunna läsa och uppleva boken
för att få en ökad förståelse om vad det innebär att ha AST.
En bakgrundsstudie genomfördes för att få en ökad förståelse för AST och hur
man skriver en barnbok. En webbenkätundersökning genomfördes för att ta
reda på människors generella uppfattning och kunskaper om AST. Därefter
skapade vi en barnbok för målgruppen 7–9 år med all den bakgrundskunskap vi
fick fram. Vi testade vår slutprodukt med klass 3A och 3B på Hälsinggårdsskolan i Falun. De fick själva läsa boken och svara på en enkät med frågor om
vad de tyckte om boken och om de hade lärt sig något nytt.
Testet av vår bokprototyp visade att målgruppen uppskattade bokprototypen
och att de elever som deltog lärde sig något om AST.
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Postadress
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Abstract
Today you can read a lot about Autism spectrum disorder, but most of the
literature is for the people that already have the diagnosis or the people around
them and some of the books come from people who have the diagnosis
themselves. What we think is missing on the market today is a book for children
who meet people with ASD in everyday life. Therefore we created a children’s
book about ASD. We believe it’s important for children without knowledge to
understand their classmates with ASD. In an educational way they should be
able to read and understand what it means to have ASD.
A background study was made to gain a better understanding of ASD and how
to write a children’s book. A survey was also made to find out people’s general
perception and knowledge about ASD. After the background study we designed
a children’s book for children in the age of 7–9 years.
To test our bookprototype we met class 3A and 3B of Hälsinggårdsskolan in
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Förord
Denna examensrapport ligger som grund till vår examen inom Grafisk
design på Högskolan Dalarna, Borlänge. Ämnet vi valt ligger oss varmt om
hjärtat och det har varit en spännande och givande resa att ta fram denna
bok.
Vi vill ge ett speciellt tack till de som har hjälpt och stöttat oss under vårt
arbete. Tack till Maria, Bengt, Victor och klasserna 3A och 3B på
Hälsinggårdsskolan. Utan er hjälp hade det inte varit möjligt.
Linnéa Appelgren
Elina Oldhammer
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Idag skrivs det mer barn- och ungdomslitteratur än någonsin. Enligt
Svenska barnboksinstitutet (u.å.) gavs det år 2015 ut 2089 barn- och
ungdomsböcker, jämfört med 2000 då det gavs ut 1176.
Det finns mycket litteratur om AST att läsa idag, men det mesta är riktat
till dem som redan har diagnosen eller föräldrar och bekanta. Det finns
även många med AST som själva har skrivit böcker om sin diagnos. Det vi
saknar är en bok för barn utan AST som möter barn med diagnosen i
vardagen. Detta för att barn utan kunskap kanske inte vet hur de ska
bemöta sina kompisar med AST.
Idén att skriva en bok växte fram då en av författarna har en bror med AST
och vi såg ett behov som behövde fyllas. Att berätta för sitt barn och
anhöriga är en viktig del i förståelsen av diagnosen och dess innebörd.
Aspergers syndrom räknas idag till det som heter Autismspektrumtillstånd
och förkortas AST. Tidigare fanns det två diagnoser: Aspergers syndrom
och Autistiskt syndrom. Dessa diagnoser liknar varandra och har nu slagits
ihop till ett nytt namn Hjärnfonden (u.å.). I den här rapporten kommer vi
att använda oss av benämningen AST.

1.2 AST – Autismspektrumtillstånd
Det som huvudsakligen kännetecknar diagnosen beskrivs nedan. Följande
punkter är hämtade från Gunilla Gerlands bok ”Aspergers syndrom – och
sedan?” (2014). Vi valde denna bok som huvudsaklig källa då den beskrev
diagnosen på ett lättöverskådligt sätt. För att se övriga böcker som
användes till bakgrunden se Referenslitteratur – Böcker om AST.
Känsliga sinnen
En del med AST kan vara extra känsliga för ljud, ljus, lukt och beröring.
Motorik
Personer med AST kan ha försämrad automatiseringsförmåga, vilket
betyder att rörelsemönstren kan vara klumpiga och tafatta.
Svårt med det sociala samspelet
För en människa med AST kan det sociala samspelet vara en svår del i
livet. Det sociala samspelet är inte alltid självklart och kan behöva tränas
upp under uppväxten. De kan ha svårt att uppfatta ironi och olika tonlägen.
Det kan även vara svårt för dem med AST att vara tillsammans med andra i
en grupp.
Begränsningar i intressen, beteenden och trötthet
Många med AST har ett specialintresse som tar upp mycket av deras fritid.
Människor med AST har en enorm koncentrationsförmåga som är till stor
fördel, då de kan koncentrera sig lättare. Koncentrationsförmågan medför
även en trötthet då de tänker mer och därför blir tröttare än andra.
Bokstavlig språkförståelse
Många med AST uppfattar ord bokstavligt och tolkar språket mer exakt.
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Det kan även vara svårt att förstå när något kan betyda många olika saker,
till exempel samlingsord. Ett samlingsord kan till exempel vara pasta, som
innefattar både spagetti och makaroner.
Rutiner och förändringar
De flesta som har AST har ett behov av att göra saker på ett visst sätt eller i
en viss ordning. Det kan bli problematiskt om de inte får göra saker på sitt
eget sätt. De som har AST vill ofta att saker ska vara likadana omkring
dem, utan förändringar. De uppskattar oftast rutiner och vill göra saker som
de alltid har gjort.
Svårt att tolka gester, miner och kroppsspråk
Personer med AST kan ha svårt att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck.
Detta kan medföra att en person med AST missuppfattar information och
blir förvirrad.
Ögonkontakt
En person med AST kan tycka det är svårt med ögonkontakt. När man inte
tittar i människors ögon brukar de tro att man inte lyssnar. Dock är det
högst troligt att den som har AST lyssnar mer noggrant när hen inte tittar i
ögonen.
Ordning och kaos
För en person med AST kan det vara svårt att förstå i vilken ordning saker
ska ske. Scheman och listor kan underlätta och förenkla vardagen.

1.3 Att skriva en berättelse för barn
1.3.1 Anpassa text
Enligt svenska barnboksakademins lista 17 skäl för barnboken (Svenska
barnboksakademin, u.å.) har barnboken "…en central roll i ett barns
uppväxt och är viktig för både utveckling och tänkande”. I punkt två i
listan står det ”Boken hjälper oss att utveckla vårt språk och vårt
ordförråd”. I punkt tre står det att ”Boken kan förklara verkligheten och
hjälpa oss att förstå sammanhang”. I punkt sju skriver de att ”Boken tränar
vår förmåga till medkänsla. Den ger oss möjlighet att sätta oss in i andras
situation och känsloliv”. Betydelsen av barnboken går det inte att ta miste
på. Det finns många bra anledningar till varför en barnbok kan hjälpa barn
att förstå och tänka i andra perspektiv.
Allard, Rudquist och Sundblad (2001) skriver om läsprocessen och vad
som händer när barn läser. De skriver om kunnande och tidigare kunskap,
vilket skiljer sig mellan barn och vuxna. ”Skillnaderna mellan t.ex. en
sexåring och en vuxen ligger inte bara i erfarenhetens och kunskapens
omfattning, utan också i sättet att ordna och strukturera dessa”. Barn drar
andra slutsatser och tänker annorlunda och strukturerar sina erfarenheter på
ett annat sätt än vuxna. Vidare skriver Allard et al. (2001) om förförståelse,
vilket avser de förutsättningar man har att förstå på omedveten eller
förmedveten nivå. Både Nettervik (2004) och Allard et al. (2001) skriver
att vi tolkar utifrån kunskap och erfarenhet. Vidare skriver båda författarna
att det språkliga sammanhanget bör anpassas efter mottagarens erfarenhet
och mognadsnivå.
Barnlitteratur bör stimulera till utvecklingen av språk, innefattande både
läsning och skrivning (Pramling et al, 1993). Barnperspektiv är att kunna
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möta barn på deras villkor, inte försöka uppfostra eller pränta in utan mer
om att inspirera, underhålla och utveckla skriver Nasiell (2015).
Nikolajeva (2004) nämner att det är en fördom att barnböcker ska innehålla
ett enklare och fattigare språk. Vidare berättar hon att man bör undvika att
skriva ord som syftar på abstrakta begrepp, om inte bokens syfte är just att
lära läsaren dessa ord och eller begrepp (Nikolajeva, 2004). Vissa
författare använder sig dock avsiktligt av ovanliga, krångliga och långa ord
för att väcka de unga läsarnas nyfikenhet och stimulera språkets utveckling
(Nikolajeva, 2004).
Alla världens berättelser är i grunden uppbyggda på samma sätt. Detta
kallas för den dramatiska kurvan (Nasiell, 2015). Den dramatiska kurvan
visar hur en bok är uppbyggd för att ge ökad spänning och hålla kvar
läsaren. Den enklaste varianten av den dramatiska kurvan liknas grafiskt
vid en val som kan ses i figur 1.

Figur 1. Den dramatiska kurvan (Swietlicki, 2014, 24 juni)

1.4 Förhållandet mellan text och bild
Enligt Rhedin (2002) kan man dela in bilderboken i tre olika
bilderbokskoncept. Det första konceptet är Den illustrerade texten. Det
betyder enligt Rhedin (2002) att texten står på egna ben. Den behöver inte
bilderna utan kan vara fristående. Texten är det som driver och fungerar
som tyngdpunkten i boken. Figur 2 visar ett exempel från boken ”Titta
Madicken, det snöar!” skriven av Astrid Lindgren. Bilden beskriver det
som står i textavsnittet och översätter texten. Det är ofta bokstavstrogna
illustrationer (Rhedin, 2002) där texten får tala.
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Figur 2 Ett exempel på Den illustrerade texten hämtat från Titta Madicken, det snöar! Av
Astrid Lindgren med illustrationer av Ilon Wikland

Vidare beskriver Rhedin (2002) Den expanderade texten, vilket är det
andra bilderbokskonceptet som visas i figur 3. Här är inte texten den enda
bärande och drivande faktorn. Tillsammans med bilden är narrationen
fullbordad (Rhedin, 2002) och tillsammans driver de handlingen framåt.
Texten överlämnar berättandet och den beskrivande karaktäristiken åt
bilden och låter bilden visa och fullborda textens mening (Rhedin, 2002).

Figur 3 Ett exempel på Den expanderade texten ur ”Mamman och den vilda bebin” Av
Barbro Lindgren med illustrationer av Eva Eriksson

I det sista konceptet Den genuina bilderboken är bild och text beroende av
varandra för handlingens utveckling, ett exempel visas i figur 4. ”Varken
texten eller bilderna kan undvaras om bokens handling skall fullbordas
eller över huvud taget kunna förstås” (Rhedin, 2002). Texten kan utnyttjas
rytmiskt och man följer handlingen för varje sida man bläddrar.
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Figur 4 Ett exempel på Den genuina barnboken ur Till vildingarnas land berättad och
illustrerad av Maurice Sendak

Enligt Allard et al. (2001) väljer barn som läser på egen hand helst de
böcker som de har stor bekantskap med och gärna med bilder som stöd för
orden de läser. Bilden är en direkt koppling till texten och bilden bör
stämma överens med texten. Vidare skriver Rhedin (2002) att
samordningen av både bild och text kompliceras av att de i själva läsakten
aktiverar olika medvetandenivåer eller dimensioner hos läsaren. Rhedin
(2002) skriver även ”Bilden anses därför dels kunna utgöra en väg till
upplevelser i det omedvetna i nuet, dels anses den kunna väcka till liv
mycket tidiga, förspråkliga upplevelser. Bilden kan alltså tänkas ladda en
text emotionellt och symboliskt”. Vidare nämner Kåreland (2001) att bilder
kan både informera, ge kunskap och påverka ”Ofta talar den mer direkt till
oss än det tryckta ordet”.

1.5 Typografi
1.5.1 Ordbilder
I boken ABC å allt om D beskriver Ulmaja (2012) hur vi läser ordbilder.
Det första man lär sig är hur bokstäverna ser ut och låter, sedan sätter man
ihop bokstavsljuden till ord. När man börjar känna igen ord som används
ofta börjar man läsa orden som bilder – ordbilder. Ulmaja nämner att ”Ögat
ser nu bara ordbilder. Den vana läsarens öga studsar bara 2–3 gånger på
varje rad och man tänker inte ens på att det är bokstäver eller ord längre”
(Ulmaja, 2012). Ett roligt exempel på att vi läser i ordbilder visar detta
nedan:
Dttea vsiar att vi lesär i odriblder och itne vrjae bkosatv esnilkt för vsist går
dttea att lsäa rletavit eknlet?
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Vi har alltså lärt oss hur ordbilderna ser ut och behöver inte läsa varenda
bokstav i ordet. Ulmaja (2012) beskriver även att gemener är enklare att
läsa än versaler. Gemener har större skillnad på utseendet än versaler och
då blir det tydligare ordbilder.
Många typografer menar att antikvan ger tydligare ordbilder då skillnaden
mellan hår- och grundstreck ger varje bokstav ett unikt utseende.
(Bergström, 2007). Hellmark (2004) nämner att avstavningar inte bör
användas då det skapar två nya ordbilder som försvårar igenkänningen av
ordbilden.
Hellmark (2004) menar att man ska undvika för många olika typsnitt i en
och samma trycksak. Många olika storlekar och varianter som till exempel
fet, kursiv etc. gör att texten och ordbilderna blir oroliga och svåra att läsa.
När man sätter en text för barn som precis har lärt sig att läsa är det viktigt
att texten är lättläst. I en undersökning om barns sätt att skriva visar det sig
att de vanligaste felen inte var stavningen. Barnen skrev istället ihop fel ord
samt delade upp orden felaktigt. De hade alltså otydliga ordbilder i huvudet
(Johansson, u.å.). I ett spontant axplock av lättlästa böcker visade det sig
att man satsar på större bokstäver i texten men inte större avstånd mellan
orden eller raderna. En sida med lättläst text kan därför se helt rörig ut även
för en van läsare. (Johansson, u.å.).

1.5.2 Typsnitt
Nybörjare som läser text behöver bokstäver som är enkla och tydliga
(Hellmark, 1997). Vidare beskriver Hellmark (2004) att antikvan lämpar
sig bäst för löpande text i tidskrifter och böcker. ”De inre formerna i
bokstäverna i goda antikvatypsnitt är mer dynamiska och har en
framåtsträvande rörelse i läsriktningen, medan linjärer är mer statiska och
vertikalt orienterade på baslinjen”. Hellmark menar att linjärer lämpar sig
bättre för affischer och reklambudskap som ska läsas på håll. Han säger
också att linjärer med framgång kan användas till rubriker, kortare
textgrupper som ingresser och bildtexter.
När en färg används som bakgrund eller färgad text bör man vara säker på
att fördelen överväger nackdelen med den försämrade läsbarheten (Heine,
2005). ”Alla typsnitt för löpande text är tecknade för att tryckas i svart på
”vit” (ljus) bakgrund. Vit text i en svart bakgrund - ”negativ text” - ger stor
kontrast, men är svårare att läsa. Negativ text bör därför inte användas för
längre texter” (Heine, 2005).

1.5.3 Typgrad
Typgraden på texten bestäms efter syfte på publikation och det förväntade
avståndet mellan ögat och texten. Större grad vid långt avstånd och mindre
vid kort (Bergström, 2007). Vanligtvis sätter man brödtext i storlek 10–12
punkter (Hellmark, 2004). Vidare menar han att text med större grad kan
försvåra läsbarheten och enbart vara aktuellt i böcker för barn i åldern 6–8
år eller för äldre läsare med nedsatt syn, då kan 14 eller 16 punkter vara
lämplig som övre gräns. Hellmark (2004) skriver ”Normalt läskunniga
barn klarar sig utmärkt med 10–12 punkter”. Vidare beskriver Hellmark att
det finns en psykologisk aspekt på problemet som måste beaktas: ”Text
med större grad kan uppfattas som mer lättläst (särskilt av personer med
dålig läsmotivation), utan att egentligen vara det i någon fysisk mening”.
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Att använda något större grad för barn 6–8 år kan alltså motivera till
läsning och ge intrycket av att det är lättläst så de fortsätter att läsa.

1.5.4 Radavstånd och radlängd
Bergström (2007) förklarar att det finns många faktorer som påverkar
läsprocessen. Ett för stort radavstånd gör att det blir svårt för ögonen att
hålla ihop texten och få ett behagligt flöde i läsandet. Vid ett för litet
radavstånd blir det istället rörigt och ögat har svårt att hålla isär raderna
(Bergström, 2007). Koblanck (2003) rekommenderar att lägga till minst 20
% på radavståndet från typgraden. Som vi nämnde tidigare under rubriken
ordbilder så blandade barnen ofta ihop ordbilderna. Ska en text sättas för
barn kan det därför vara lämpligt att lägga på ytterligare 20 % på
radavståndet för att ge större mellanrum och därmed tydligare ordbilder
(Johansson, u.å.). Vidare menar Johansson (u.å.) även att avståndet mellan
orden kan ökas till 150 % för en mer lättläst text.
Hellmark (1997) rekommenderar även att en rad ska vara 55–65 tecken
lång (inklusive mellanslag) för att vara så lättläst som möjligt. En kortare
rad gör att flödet blir hackigt och ögat måste byta rad ofta. Det bidrar också
till fler avstavningar som hugger av ordbilderna. En rad som innehåller för
få ord hinner inte ge något sammanhang innan det är dags att byta rad. En
för lång rad kan göra att det blir svårt att hamna på rätt rad vid byte till
nästa, det är lätt att hoppa över en rad. (Hellmark, 1997).

1.5.5 Layout och marginaler
För att bild och text ska samverka på ett bra sätt är det även viktigt att
tänka på marginalerna. Hellmark (1997) skriver följande om marginaler:
”Marginalerna ingår i typografin, de är i själva verket ett av de viktigaste
designelementen och ett som man måste ägna stor uppmärksamhet när men
bygger en typografisk konstruktion”.
Marginalerna är en viktig del i en bok och utgör grunden för layouten.
Rhedin (2002) skriver att de olika formaten stöder olika typer av
narrationer. En bok som handlar om en vandring eller en resa kan fungera
bra av det liggande formatet – medan böcker som bygger på en karaktärs
utvecklande och inte behöver någon rumslig expansion och
panoramauppslag kan i stället må bra av stående format. Bilderna kan vara
små och eller medelstora, vilket skapar dynamik. Det är viktigt att ta
hänsyn till satsytans komposition, tätheten, placeringen på sidan samt
sättningen av texten.
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2 Syfte
2.1 Problembeskrivning
Många som har AST kan bli missförstådda, vilket kan bero på okunskap
och avsaknad av förståelse (Östman, 2001). Med det här examensarbetet
vill vi fylla den lucka som saknas och skapa en barnbok som kan användas
i lärande syfte, för att tidigt upplysa om diagnosen för barn.

2.2 Mål
Vårt centrala mål för examensarbetet var att skapa en barnbok om AST. Vi
vill även se allmänhetens uppfattning om AST för att kunna se deras
kunskapsläge. Den primära målgruppen för boken är barn utan AST i
åldern 7–9 år.
Med hjälp av bild och text vill vi förmedla kunskap och information om
AST. Syftet med boken är att barn utan AST ska få förståelse för
människor med AST.
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3 Metod
3.1 Tillvägagångssätt
3.1.1 Intervju med legitimerad psykolog
En intervju utfördes via mail med en legitimerad psykolog. Syftet med
intervjun var att få dennes syn på ett behov av en barnbok om AST. Se
fullständig intervju i bilaga 4.

3.1.2 Webbenkät
För att se kunskapsläget om AST valde vi att göra en webbenkät för att ta
reda på hur folk i vår omgivning uppfattar diagnosen. Se fullständig
webbenkät i bilaga 3.
Efter att enkätundersökningen var genomförd granskade vi deltagarnas
svar för att få en uppfattning och deras tolkning av diagnosen. Svaren i
enkäten behandlades anonymt. I enkätundersökningen deltog 34 personer
i åldrarna 18–65 år. Av deltagarna var 67,6 % kvinnor och 32,4 % män.
Urval och målgrupp till enkätundersökningen var till vänner och bekanta
då den skickades ut via mail och genom Facebook där personer i alla åldrar
fick delta. Målet var att nå ut till 50 respondenter i webbenkäten. Det var
34 respondenter som valde att delta i webbenkäten.

3.2

Litteratursökning

En databassökning har genomförts för att hitta vetenskapliga artiklar. De
databaser som använts är DiVA, Google, Summon och Google Scholar. De
svenska sökord vi har använt oss i litteratursökningen är: Aspergers
syndrom, Asperger, Autism, Autismspektrumtillstånd, typografi, skriva
barnböcker, hur man formger barnböcker, läsprocessen, ordbilder och
ordbilder för barn.
För att kunna skriva en berättelse om AST har vi studerat och läst böcker
om diagnosen. Detta för att få en grundlig uppfattning samt för att vi ska
behandla diagnosen på ett korrekt sätt.
De böcker vi använde till litteraturgenomgången hittade vi på Bokus och
Adlibris hemsida. Vi valde ut de böcker som vi ansåg var relevanta för oss
för att vi skulle kunna lära oss om AST. De böcker vi valde var
lättöverskådliga faktaböcker om AST. Se samtliga böcker i
Referenslitteratur – Böcker om AST.

3.2.1 Empirisk undersökning: Böcker om AST
Genom en sökning på Adlibris och Bokus hemsida hittades
en bok om AST för barn på svenska. De sökord vi använde oss av var:
”Aspergers syndrom”, ”Autism”, ”Autismspektrumtillstånd” och
”Aspergers”. De åldrar vi granskade var 0–3 år, 3–6 år, 6–9 år och 9–12 år.
Syftet med den empiriska undersökningen var att se utbudet av barnböcker
om AST. De barnböcker om AST med en berättelse på svenska som vi
hittade var: Abbe 8 år och 43 dagar: en bok om Aspergers syndrom som
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riktar sig till barn 9–12 år.

3.2.2 Empirisk undersökning: Barnböcker 7–9 år
För att se hur barnböcker är formgivna gjorde vi en empirisk undersökning
där vi analyserade: Färgbilder, svartvita bilder, antikva, linjär, indrag,
blankrad, avstavningar, anfanger, talstreck vid tal, citattecken vid tal och
format. Se alla böcker i bilaga 7.
Tabell 2. Visar data från vår empiriska undersökning om barnböcker 7–9 år
Bokens titel
Singers melodi

Färgbilder Svartvita Radlängd Antikva Linjär
bilder
(tecken)
■
■
50–60

En myras liv
Vi ses när vi ses
Klass 1 Rönnen

■

Boken om Mademosielle Oiseau
H.C. Andersens
bästa sagor
Kan du vissla
Johanna
Pettson tältar

■

■

40–50

■

■

40–50

■

50–65

Indrag
■

Blankrad Avstav- Anfanger Talstreck
ningar
–vid tal
■

■
■
■

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

55–60

■

■

■

45–90

■

Världen på vinden

■

30–40

■

Konstiga djur

■

50–55

■

■

■

50–55

■

■

Mitt lyckliga liv

■

30–50

■

■

30–40

■

■

■

30–40

■

■

■

30–45

■

■

Mumiemysteriet
Nelly Rapp och de
små under jorden
Bergtroll på slottet

■

■

216x175

■

305x217

■

■

275x225

■

■

■

278x197

■

■

Ishavspirater

216x155
242x205

■

■
■

205x155

■

80–85

■

Citattecken Format
”” vid tal
mm
■
215x155

■

251x195

■

220x155

■

210x160

■

218x155

■

215x150

■

215x155

■

205x155

Tabell 2 visar att samtliga böcker innehöll bilder, varav nio hade färgbilder
och sju hade svartvita bilder. De flesta böcker använde sig av antikva som
typsnitt och endast en av de 15 böcker vi undersökte hade en linjär som
typsnitt. Vidare var de flesta böcker satta med indrag och endast en av
böckerna använde sig av blankrad, två böcker använde sig av både indrag
och blankrad. Fem av böckerna hade avstavningar i texten och de
resterande tio böckerna hade hela ordbilder. Det var en jämn fördelning
mellan användandet av talstreck och citattecken vid tilltal.
I den här sammanställningen varierade radlängden hos samtliga böcker. Då
ungefär hälften av böckerna hade den rekommenderade radlängden enligt
Hellmark (2004) som är 50–65 tecken. I den här sammanställningen kunde
vi se att 7 av 15 böcker hade en kortare radlängd, på endast 30–50 tecken.

3.3

Design av bokprototyp

Vår bokprototyp är en blandning av en bilderbok och lärobok. Då den ska
fungera som en lärobok har vi valt att illustrera med mycket bilder för att
förtydliga textens budskap. Vi är medvetna om att bilderböcker egentligen
är för barn 0–6 år, men då vi har ett annat upplägg anser vi att en blandning
passar syftet.
I vår bokprototyp har vi använt oss av Aspergers syndrom istället för AST.
Vi har valt att använda oss av Aspergers syndrom i boken då vi tror att fler
känner igen det ordet. Detta eftersom namnbytet har skett nyligen.
Bokprototypen vi har formgivit handlar om 9-årige Charlie som har
diagnosen AST. I boken får läsaren lära sig mer om AST och samtidigt
följa Charlie och hans katt Tuss. Berättelsen i boken blandas med fakta om
Aspergers syndrom som visas i faktarutor. Med hjälp av berättelsen kan
15/50

dessa ge läsaren ökad förståelse för hur barn med diagnosen tänker. Figur 1
visar den dramatiska kurvan, som vi har utgått från när vi har skrivit boken.
Detta för att ge spänning och hålla läsaren kvar genom hela boken. Se
fullständig bokprototyp och bokmanus i bilaga 5 och 6.
Vi valde att skriva en berättelse i tredjeperson för att beskriva diagnosen.
För att få mycket information om AST blandade vi in fakta och gav tydliga
exempel som vi beskrev både i text och med illustrationer. För att
förtydliga ännu mer satsade vi också på faktarutor som man enkelt kan läsa
om man inte orkar ta sig igenom hela texten på en gång. Istället för att bara
ren fakta valde vi att sätta in dessa i olika sammanhang för att läsaren
lättare ska kunna förstå de olika delarna i diagnosen.
Från vår empiriska undersökning kunde vi se att den bok som är mest lik
vår är Abbe – 8 år och 43 dagar. Bokens primära målgrupp är dock barn
som har AST. Vi ville ha en barnbok som motsvarar den men som är för
dem som inte har diagnosen själva. Vi anser att problemet ligger i
omgivningen då personer utan kunskap inte vet hur de ska bemöta personer
som är annorlunda.
Vi har formgivit bokprototypen utifrån våra egna preferenser samt från
befintlig fakta. Det format vi har valt är stående 200x240 mm. Valet av ett
stående format styrks av Rhedin (2002) ”[...] medan böcker som bygger på
en karaktärs utvecklande och inte behöver någon rumslig expansion och
panoramauppslag kan i stället må bra av stående format”.
Vid val av typsnitt har vi utgått från tidigare studier samt från den
empiriska undersökningen av barnböcker 7–9 år. I boken valde vi att ha en
antikva i storleken 14 punkter till brödtexten och en linjär i storleken 12
punkter för faktarutorna. Baserat på Johansson (u.å.) undersökning valde vi
även att använda oss av större radavstånd och ordmellanrum.Vi har valt att
inte använda den av Hellmark (2004) rekommenderade radlängden, då vi
såg i vår sammanställning av barnböcker att 7 av 15 hade en kortare
radlängd.
Baserat på Allard et al. (2007) och Rhedins (2002) studier har vi valt att
använda oss av Den illustrerade texten. Detta för att barnen inte ska tolka
fel om bild och text säger olika saker. Då vi behandlar ett nytt ämne (AST)
för barnen är det viktigt att vara tydlig.
När vi har formgivit bokprototypen har vi haft ett genusperspektiv i
åtanke, då vi inte ville ha det stereotypiska utseendet för en kille. Vi ville
även att vår huvudkaraktär skulle kunna tolkas som både flicka och pojke
för att nå en större målgrupp. Huvudkaraktärens namn valdes för att passa
både flickor och pojkar.

3.4

Test av bokprototyp

Vi valde att testa vår bokprotytyp genom att träffa klasserna 3A och 3B på
Hälsinggårdsskolan i Falun för att se hur bokprototypen uppfattades av vår
målgrupp. Innan testet påbörjades skickade vi ut ett informationsblad till
elevernas föräldrar. Eleverna kunde när som helst avbryta och deras
medverkan var frivillig. Se fullständigt informationsblad i bilaga 1.
Totalt var det 44 skolbarn som deltog i testet, varav 25 stycken fick höra
bokprototypen genom högläsning. De övriga 19 fick läsa själva. Det var 19
barn som deltog och 18 lämnade in svar på utvärderingen.
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De som fick läsa själva läste tillsammans med en klasskamrat då det blev
dubbelt så många deltagare än vi räknat med. De fick sedan svara på en
utvärdering på plats med 11 frågor om bokprototypen och deras
uppfattning om den. Se fullständig utvärdering i bilaga 2.
De 25 barn som deltog i högläsningen fick samtidigt se boken på en
storbildsskärm för att de skulle kunna se bilderna samtidigt. De fick sedan
muntligt berätta sina tankar och åsikter om boken som läraren antecknade i
en gemensam utvärdering.
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4 Resultat
4.1 Intervju med legitimerad psykolog
Innan projektets start kontaktades en legitimerad psykolog via mail för att
säkerställa behovet av en lärobok om AST för barn. Se fullständig intervju
i bilaga 4.
Psykologen svarade på frågan Tror du att det finns ett behov av en lärobok
om Aspergers syndrom för en mindre målgrupp (7–9 år)? ”Jag har ju inte
gjort någon kartläggning av vad som finns, men jag tror absolut att en
sådan bok kan fylla en viktig funktion”.
På frågan Tror du att barn 7–9 år kan förstå vad Aspergers syndrom är?
”Barn förstår tidigt att barn fungerar på olika sätt och om de får det
beskrivet för sig på ett pedagogiskt sätt så tror jag absolut att de kan
förstå”.
Vidare skrev hon på frågan Vad tror du är viktigt att tänka på när man
skriver en sådan här bok? ”En massa saker tror jag. Att hitta ett bra tilltal.
Att vara tydlig. Att även hitta positiva vinklar på det som också kan vara
svårigheter.
På frågan Finns det något som är känsligt och kan uppfattas fel av de som
har diagnosen? ”Humor funkar inte alltid och ord eller meningar tolkas
ofta bokstavligt”. Hon nämnde även på frågan Skulle det passa att
målgruppen är både med och utan Aspergers syndrom? ”Jag tror att de
som är intresserade är de med diagnos eller som på något sätt kommer i
kontakt med något barn som har diagnos, t.ex. syskon, klasskamrater osv,
vilket förvisso innefattar många personer”.
Vidare på frågan Tror du att det är bra att ha en berättelse och inte bara
ren fakta? (Karaktärer etc.) ”Det kan både underlätta och försvåra
identifikation. Barn brukar vara känsliga när det inte passar in på dem. Om
ålder, kön och typ av problem inte stämmer kan det göra att man inte når
fram”.
På frågan Tror du det är något i diagnosen som det är extra viktigt att vi
belyser? svarar hon ”Vet inte. Kanske viktigt att betona att barnet faktiskt
inte förstår hur det blir för en annan, att det inte beror på vilja eller illvilja”.
Till sist ställdes frågan Är det något som vi bör undvika som kan
missuppfattas? Finns det några vanliga missuppfattningar som vi kan
ändra på? ”Vet inte, men det är nog bra att normalisera. Mänskliga
egenskaper som finns med i AST finns hos alla människor, bara inte lika
mycket. Vi befinner oss alla på ett spektrum där en del kommer över en
viss gräns och då når upp till en diagnos. Men vi alla kan ha svårt ibland att
förstå hur det blir för andra osv”.

4.2 Webbenkät
En webbaserad enkätundersökning genomfördes för att få en uppfattning
om hur folk i vår omgivning ser på diagnosen AST. Samtliga respondenter
[34] hade hört talas om AST innan. Figur 5 som visar Var har du fått
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informationen? hade 32,4 % av deltagarna hört om AST på TV, film eller
serie och 14,7 % hade hört om AST från en bekant.

Tv, -ilm, serie
8,80%

Böcker

11,80%

Radio

32,40%

Bekant

8,80%

Skolan

11,80%

Jobbet

8,80%

Internet

14,70%

Annat

0
Figur 5. Var har du fått informationen? från webbenkäten

Figur 6 visar respondenternas svar på frågan Om inte, var skulle du vilja
hämta information om Aspergers syndrom? Av respondenterna svarade
35,30 % skolan och 26,50 % internet.

Tv, -ilm, serie
8,80%

Böcker

17,60%

Radio
26,50%

8,80%
0

Skolan
Jobbet

2,90%

35,30%

Internet
Annat

Figur 6. Om inte, var skulle du vilja hämta information om Aspergers syndrom? från
webbenkäten

Vanliga uppfattningar om diagnosen är att människor med diagnosen har
svårt med det sociala samspelet, saknar empati, behöver rutiner, är
intelligenta, ofta har ett specialintresse och har svårt med närkontakt.
Några av enkätens deltagare svarade på frågan Har du någon förutfattad
mening om diagnosen? ”Liknande som ADHD, fast värre”, ”Att folk med
Aspergers är sjukt smarta. Vet inte om det stämmer men det är vad jag har
fått för mig. Att de är sjukt duktiga på matematik och kan räkna ut tal som
en annan inte ens kan räkna med miniräknare i huvudet”, ”Folkskygga”,
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”Har haft – ingen empati, helt fel!”, ”Att personen kan lära sig
telefonkatalogen utantill”, ” Nej jag har inte så stor koll på vad det
egentligen är har bara hört talas om det”.
Många av deltagarna var osäkra på diagnosen och visste inte mycket om
den. Slutligen ställdes frågan om deltagarna skulle kunna tänka sig att läsa
en berättelse för att informera sitt eller andras barn om AST. Av deltagarna
kunde 33 av 34 personer tänka sig att läsa en berättelse om AST för ett
barn.

4.3 Test av bokprototyp
Resultatet av testet visade att bland årskurs 3-elever hade 9 av 18 hört
talas om AST innan de deltog i vår undersökning. Vi fick muntligt höra av
skolbarnen att vissa hade hört om diagnosen, men de visste inte mycket om
den. De flesta som visste något om AST hade en kompis eller släkting med
diagnosen.
En elev berättade att han kände någon med diagnosen och att han nu hade
fått mer förståelse och kände igen beteendet som beskrevs i bokprototypen.
Vidare tyckte han också att det var bra med faktarutorna då han inte
behövde läsa hela berättelsen för att förstå. Muntligt uttryckte många
elever att de tyckte att det var roligt att lära sig nya saker om AST. De två
närvarande lärarna sa att de tyckte att det var en viktig bok som behövdes.
På frågan Vad vet du om Aspergers syndrom efter att ha läst boken? skrev
en elev ”Man är alltid ärlig, säger vad man tycker och tolkar saker
bokstavligt”. En elev skrev även ”Känslig för ljud, ljus och lukter” och en
annan ”Är alltid ärlig. Har lätt för olika saker och svårt för olika saker”. En
annan skrev ”Man måste vara tydlig när man säger saker. Annars kan de
missuppfatta det man säger”.
På frågan Vad tyckte du om bilderna i boken? tyckte samtliga att bilderna
var bra. Några elever skrev så här om bilderna: ”Dom var fina och lite
roliga”, ”Dom var lätta att förstå” och ”Jättefina”.
Fortsättningsvis svarade barnen på frågan Tyckte du att storleken på texten
var lagom stor? där samtliga ansåg att texten var lagom stor. Endast en av
18 elever skrev ”Kanske lite större”. Vidare på frågan Tyckte du att det var
lagom många sidor i boken? skrev samtliga ”Ja” på frågan.
På frågan Var boken lätt eller svår att läsa? tyckte 13 stycken att boken
var lätt att läsa, 3 tyckte att det var lagom lätt/svårt att läsa och 2 stycken
tyckte att det var svårt.
Vidare på frågan Tyckte du att informationen var lätt att förstå? svarade 10
stycken att det var lätt att förstå och 8 stycken att det var ganska svårt.
Några elever sa: ”Ja men ibland var det lite svåra ord men sen förstod man
de orden”, ”Det var lite lite svåra ord ibland” och ”Lite svårt”.
På frågan Upplevde du att boken var barnslig? Svarade barnen att de inte
tyckte det. En elev svarade ”Nej absolut inte. Det är bra att få lite fakta om
Aspergers syndrom”.
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På frågan Har du några förslag på förbättringar? Svarade barnen: ”Inte
hen”, ”Jag ville ha lite längre problem”, ”Nej den är bra som den är tycker
jag”, ”Charlies ansiktsuttryck kan förändras på bilderna” och ”Tyvärr inte”.
På den sista frågan i utvärderingen Något annat du vill säga till oss?
svarade några elever: ”Att det var en bra bok som jag skulle köpa”, ”Bra
bok”, ”Ja min vän har Asperger”, ”Den var jättebra”, ”Ni gjorde det väldigt
bra” och ”Mer som en kille”.
Utifrån högläsningen skrev läraren ned barnens åsikter om bokprototypen.
På frågan Vad vet du om Aspergers syndrom efter att ha läst boken?
svarade eleverna ”Duscha kan göra ont”, ”Inte blandad mat”, ”Att veta i
förväg”, ”Ärlig” och ”Lista för att borsta tänderna”. Vidare på frågan Vad
tyckte du om bilderna i boken? svarade barnen ”Hjälpte till att förtydliga
texten”.
På nästa fråga Tyckte du informationen var lätt att förstå? svarade barnen
”Lätt”.
Vidare svarade barnen på frågan Har du några förslag på förbättringar?
”Charlies ansiktsuttryck kan förändras på bilderna”. Barnen svarade på
frågan Upplevde du att boken var barnslig? ”Nej, den var bra”.
Slutligen på sista frågan i utvärderingen från högläsningen Något annat du
vill säga till oss? svarade barnen ”Min bror har Asperger och det här var en
bra bok för de som inte vet så mycket”, ”Fett bra bok” och ”Det var lätt att
förstå”.
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5 Diskussion
Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur man kan utforma en
barnbok för barn 7–9 år om AST.

5.1 Intervju med legitimerad psykolog
I den intervju vi gjorde trodde psykologen att det fanns ett behov av en
lärobok om AST och att den skulle fylla en viktig funktion. Hon svarade
även att barn förstår tidigt om det är skrivet pedagogiskt. Det styrker att en
lärobok om AST kan uppfattas av målgruppen.
Psykologen svarade också att en berättelse med fakta både kan underlätta
och försvåra identifikation. Det var i denna punkt vi insåg att vår målgrupp
endast skulle vara barn utan AST och inte inkludera barn med AST. Detta
för att förenkla målet med vår bokprototyp och för att kunna anpassa
innehållet på ett bättre sätt.
När vi hade bestämt att målgruppen var barn utan AST blev det lättare att
komma fram till hur vi skulle skriva boken. Vi uteslöt ändå inte barn med
AST trots att den primära målgruppen blev barn utan AST.
Vi tror ändå att barn med AST kan läsa och uppskatta boken, då den inte är
skriven i förstaperson. De ska kunna läsa boken om huvudkaraktären och
känna igen sig, istället för att känna att ingenting passar in på dem.
Psykologen skrev även att det är bra att normalisera. Detta hade vi i åtanke
när vi skrev boken. Vi ville lyfta fram att huvudkaraktären är som alla
andra men att han har mer eller mindre av vissa egenskaper. Vi ville också
vara tydliga med att det kan vara på ett visst sätt men att det är olika för
alla. Genom att lyfta fram vardagliga händelser som kan uppstå för vem
som helst ville vi visa hur det kan vara för en person med AST.

5.2 Webbenkät
Webbenkäten visade en okunskap bland respondenterna om AST. Svaren
varierade kraftigt och bara vissa kände till några egenskaper hos personer
med AST. Vi kunde även konstatera att många blandar ihop och förväxlar
olika diagnoser med varandra.
En majoritet av respondenterna skulle kunna tänka sig att få information
om AST via skolan. Utifrån de svar vi fick från webbenkäten kunde vi
konstatera att de flesta [33] skulle kunna tänka sig att läsa en berättelse om
AST för ett barn. Detta var ytterligare en motivation för oss att skapa en
bokprototyp om AST.
Att det finns en stor okunskap om AST tror vi är för att det saknas
information som går ut till alla idag. Vi tror att de som känner någon eller
har någon i sin familj med AST är de enda som får information om hur
man bemöter någon med diagnosen. Detta medför att det är många som
möter barn och vuxna med AST dagligen, men som inte förstår varför de
agerar på ett visst sätt. Om fler skulle få information om diagnosen tror vi
det skulle göra stor skillnad för många i samhället idag. Vi tror på att om
informationen går ut till barn i tidig ålder slipper många bli missförstådda
och får en lättare skolgång.
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5.3 Informera om AST i skolan
Testet av bokprototypen visade att det inte förekom några fördomar i klass
3A och 3B på Hälsinggårdsskolan. Både vår webbenkät, intervjun med
psykologen samt testet av bokprototypen visade att skolan är ett bra ställe
att informera om AST. Det visade sig även finnas ett behov då många i
klassen hade mött barn i sin omgivning med AST. Hälften av barnen
svarade att de hade hört om AST och några kände någon med diagnosen,
men trots det lärde sig samtliga något nytt.
Barnens åsikter i utvärderingen av bokprototypen skilde sig inte mycket
ifrån varandra. De 44 eleverna hade en positiv inställning och tyckte att det
var kul att lära sig om AST. Det om något antyder att man i tidig ålder bör
satsa på att få ut kunskap om människors olikheter för att barn ska se alla
som likvärdiga.
I punkt sju 17 skäl för barnboken skriver Svenska barnboksakademin (u.å.)
följande ”Boken tränar vår förmåga till medkänsla. Den ger oss möjlighet
att sätta oss in i andras situationer och känsloliv”. Detta upplevde vi att vår
bok gjorde, då flera personer kom fram efteråt och sa att de kände någon
med AST och att de kände igen beteendet från boken. De fick nu chansen
att sätta sig in i någon annans vardag.
I vår utvärdering såg vi tydligt att informationen hade nått fram till barnen i
klass 3A och 3B på Hälsinggårdsskolan, då nästan alla kunde skriva något
om AST efter utvärderingen. En kille med dyslexi hade särskilt
uppmärksammat att det stod samma information i texten och faktarutorna.
Detta var något han uttryckte var väldigt smidigt ifall man inte skulle orka
läsa hela berättelsen.
Vidare tyckte barnen att antalet sidor i boken var lagom många. Det är
viktigt för att de inte ska tröttna och vilja lägga ifrån sig boken. Genom att
ha en kort berättelse som ändå får med alla delar om diagnosen tappar
barnen inte intresset och orkar läsa klart. I punkt tre i 17 skäl för barnboken
(barnboksakademin, u.å.) kan man läsa följande ”Boken kan förklara
verkligheten och hjälpa oss att förstå sammanhang”.

5.4 Lättläst
I utvärderingen svarade 13 av 18 barn att de upplevde boken som lättläst.
Det var några som tyckte att boken var lite svår att läsa då det fanns en del
svåra ord. En elev sa ”Ja men ibland var det lite svåra ord men sen förstod
man de orden”. Även om några elever uttryckte att det fanns vissa svåra
ord i texten kunde de ändå förstå sammanhanget.
Vi anser att det är bra att det finns några ord som är lite svårare då det
hjälper oss att utveckla vårt språk och ordförråd. Enligt Barnboksakademin
(u.å.) är det något som är positivt. De skriver att ”Boken hjälper boken oss
att utveckla vårt språk och vårt ordförråd”.
Detta styrker även Nikolajeva (2004) när hon nämner att man kan
stimulera språkets utveckling hos barn genom att använda ovanliga,
krångliga och långa ord.
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5.5 Typgrad
Hellmark (2004) menade att 14–16 punkter skulle passa för barn i åldern
6–9 år. Efter vår utvärdering med barnen visade det sig att 17 av 18 barn
tyckte att textens storlek var lagom. Ett barn skrev i utvärderingen att
texten skulle kunna vara ännu större. Men det var något vi beslöt inte var
nödvändigt att ändra i vår kommande slutdesign.

5.6 Bilder
Något vi var lite rädda för var om bokprototypen skulle upplevas som
barnslig för barnen då de vanligtvis läser längre kapitelböcker i deras ålder.
För att säkerställa att barnen inte upplevde boken som barnslig frågade vi
om detta i utvärderingen. Barnen svarade att de inte tyckte att boken var
barnslig och att det istället var bra att få lära sig om AST. Vi tror att ämnet
i sig är så pass seriöst att det kan vara därför barnen inte upplevde boken
som barnslig.
Något där åsikterna skilde sig åt i utvärderingen var frågan om genus och
användningen av ordet hen. Då vår huvudkaraktär Charlie är kille men inte
ser typiskt ut som en kille reagerade en elev på det och skrev att han skulle
”Se mer ut som en kille”. Två av eleverna skrev ”Inte hen” på frågan Har
du några förslag på förbättringar? Det här resultatet ser vi som det mest
intressanta, då Charlie både kan ses som en tjej eller kille. Trots detta
verkade eleverna vara öppna för att det inte behöver vara typiskt ”manligt”
och ”kvinnligt” då det var endast 2 av 18 som skrev det på
enkätundersökningen.

5.7 Empirisk undersökning: Barnböcker om AST
I den empiriska undersökningen upptäckte vi att utbudet på svenska om
AST för barn var nästintill obefintligt. Det vi såg var att det mesta är för
personer med AST eller anhöriga. Vi hittade endast en bok för barn om
AST. Boken Abbe 8 år och 43 dagar är som tidigare nämnt främst för barn
med AST själva.
Det fanns många böcker skrivna i förstaperson där personer med AST
själva berättar om sin tillvaro. Det tycker vi passar bättre till de böcker som
är biografier. Om det står i förstaperson kan det bli svårt för barnen att
relatera om de inte tycker att det stämmer in på dem själva. Är det däremot
skrivet som en berättelse om någon annan kan det vara lättare att förstå.
När vi läste boken Abbe 8 år och 43 dagar var det svårt att skilja på
berättelse och diagnos. För barn tror vi att det skulle vara svårt att avgöra
vad som är fiktion eller verklighet. Genom att förenkla och ge konkreta
exempel tror vi att barn lättare kan få grepp om diagnosen.

5.8 Metodreflektion
I vår undersökning har vi använt oss av flera olika metoder för att samla in
material. De metoder vi har använt oss av har gett oss värdefulla insikter
som hjälpt oss i skapandet av vår bokprototyp från både målgrupp och
deltagare i vår enkätundersökning. Trots dessa metoder fanns det brister i
vår materialinsamlingsmetod.
En brist i vår utvärdering var att halva klassen som fick högläsning svarade
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i en gemensam utvärdering. En annan brist är att vi endast testade på
tredjeklassare. Ett alternativ hade varit att besöka flera olika klasser med
olika åldrar och på flera skolor.
De antal respondenter [34] som deltog i vår webbenkät var i blandade
åldrar. En brist i denna insamlingsmetod var att vi inte nådde målgruppen
för boken (7–9 år).
En brist i vårt arbete var att vi inte träffade representanter för målgruppen
i projektets början, samt att vi inte hade möjlighet att träffa flera klasser i
utvärderingen av bokprototypen. Hade vi haft mer tid hade vi presenterat
boken i olika former och färger och låtit målgruppen påverka
slutresultatet.
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6 Slutsatser
Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur man kan utforma en
barnbok för barn 7–9 år om AST.
Undersökningarna har gett oss värdefulla åsikter och fungerat som bra
grund till framtagning av vår bokprototyp. Vår bakgrundsresearch om AST
och hur man formger en bok för barn har gett oss den kunskap vi behövde
för att skapa en bokprototyp.
I vår litteratursökning där vi sökte på svenska böcker om AST för barn
hittade vi endast en bok. Vidare hittade vi ingen bok för barn som inte har
AST men som förklarar diagnosen på ett pedagogiskt sätt.
Då vi såg att det var något som inte fanns på marknaden blev vår målgrupp
självklar. Den empiriska undersökning av barnböcker 7–9 år visade
riktlinjer för hur barnböcker är formgivna idag.
Webbenkäten gav oss värdefull information om att bristen på kunskap om
AST är stor. Den visade att respondenterna skulle kunna tänka sig att läsa
en berättelse om AST för att informera barn. Webbenkäten antyder även att
de tyckte att skolan var en lämplig plats att lära sig om AST.
Psykologens svar tyder på att målgruppen skulle kunna förstå en lärobok
om AST om den är skriven på ett pedagogiskt sätt. Hon trodde även att en
sådan bok skulle kunna fylla en viktig funktion. Vidare skrev hon att det
nog kan vara bra att normalisera diagnosen ”Mänskliga egenskaper som
finns med i AST finns hos alla människor, bara inte lika mycket. Vi
befinner oss alla på ett spektrum där en del kommer över en viss gräns och
då når upp till en diagnos”. Detta tyckte vi var en viktig åsikt som vi utgick
från när vi skrev berättelsen till bokprototypen.
Testet av vår bokprototyp antyder att barn i 9–10 års åldern uppskattade
vår bokprototyp. De flesta tyckte att boken var lättläst och de tyckte att det
var roligt att lära sig något nytt. Testet tyder också på att budskapet gick
fram då barnen kunde skriva något om AST på frågan Vad vet du om
Aspergers syndrom efter att ha läst boken? Vidare tyckte de att boken
hade lagom många sidor och att textens storlek var bra. Eleverna tyckte
även att bokprototypen hade fina bilder.
Då vi fick flera barn på Hälsinggårdsskolan att ändra uppfattning och lära
sig något om AST känner vi att vårt bokprojekt har fyllt en viktig funktion.
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Bilaga/Bilagor
Bilaga 1
Informationsblad som skickades ut till klasserna 3A och 3B på
Hälsinggårdsskolan innan testet av bokprototypen.

Information om undersökning av en
barnbok
Klass 3a och 3b på Hälsinggårdsskolan har blivit tillfrågade om att delta i en
undersökning. Det är en undersökning för att kolla hur väl du förstår en bok om
Aspergers syndrom. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.
Syftet med undersökningen är att få feedback från dig för att kunna skapa en
lättläst barnbok om Aspergers syndrom för barn 7-9 år. Det är viktigt att veta
hur man ska bemöta människor med Aspergers syndrom. Detta eftersom det
lätt kan bli missförstånd då de tänker och förstår saker på ett annorlunda sätt.
Med hjälp av boken ska barn få en större förståelse för den som har Aspergers
syndrom.
Till den här undersökningen behöver vi 10 elever som får läsa boken och sedan
svara skriftligt på några frågor. Medan de 10 frivilliga eleverna får läsa boken får
övriga klassen höra boken högt. De som har lyssnat på boken genom högläsning
får om de vill också svara på de skriftliga frågorna.
Boken tar ca 10 minuter att läsa och sedan får eleverna besvara på frågorna som
tar ca 10-15 minuter.
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta
ditt deltagande utan närmare motivering.
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan
Dalarna.
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga
Borlänge 5/4-2016
Handledare: Åsa Svensson, asv@du.se, 070 35 47 676
Gustav Boklund, gbk@du.se, 0705802488
Studenter:
Elina Oldhammer, h13elold@du.se, 076 80 93 051
Linnéa Appelgren, h13linap@du.se,700347445
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Bilaga 2
Denna bilaga innehåller de frågor som barnen fick svara på efter att de
hade läst boken.

Utvärdering av boken
Har du hört talas om Asperger syndrom?

Ja

Nej

Om du svarade ja, vad vet du om Aspergers syndrom?

Vad vet du om Aspergers syndrom efter att ha läst boken?

Vad tyckte du om bilderna i boken?

Var boken lätt eller svår att läsa?

Tyckte du att storleken på texten var lagom stor?

Tyckte du att det var lagom många sidor i boken?
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Bilaga 2
Fortsättning på tidigare frågeformulär.

Fortsättning...
Tyckte du att informationen var lätt att förstå?

Har du några förslag på förbättringar?

Upplevde du att boken var barnslig?

Något annat du vill säga till oss?
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Bilaga 3
Webbenkät som skickades ut vid projektstart via Facebook och mail.
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Bilaga 4
Intervju via mail med legitimerad psykolog.
Intervju
Tror du att det finns ett behov av en lärobok om Aspergers syndrom för en
mindre målgrupp (7–9år)?
Jag har ju inte gjort någon kartläggning av vad som finns, men jag tror
absolut att en sådan bok kan fylla en viktig funktion.
Tror du att barn 7–9 år kan förstå vad Aspergers syndrom är?
Barn förstår tidigt att barn fungerar på olika sätt och om de får det
beskrivet för sig på ett pedagogiskt sätt så tror jag absolut att de kan
förstå.
Vad tror du är viktigt att tänka på när man skriver en sådan här bok?
En massa saker tror jag. Att hitta ett bra tilltal. Att vara tydlig. Att även
hitta positiva vinklar på det som också kan vara svårigheter, se t ex
Aspiekriterierna: http://habilitering.se/autismforum/leva-med/styrkor-ochsvarigheter/aspie-kriterierna
Finns det något som är känsligt och kan uppfattas fel av de som har
diagnosen?
Humor funkar inte alltid och ord eller meningar tolkas ofta bokstavligt.
Skulle det passa att målgruppen är både barn med och utan Aspergers
syndrom?
Jag tror att de som är intresserade är de med diagnos eller som på något
sätt kommer i kontakt med något barn som har diagnos, t ex syskon,
klasskamrater osv, vilket förvisso innefattar många personer.
Tror du det är bra att ha en berättelse och inte bara ren fakta? (Karaktärer
etc).
Det kan både underlätta och försvåra identifikation. Barn brukar vara
känsliga när det inte passar in på dem. Om ålder, kön och typ av problem
inte stämmer kan det göra att man inte når fram.
Tror du det är något i diagnosen som det är extra viktigt att vi belyser?
Vet inte. Kanske viktigt att betona att barnet faktiskt inte förstår hur det
blir för en annan, att det inte beror på vilja eller illvilja.
Är det något som vi bör undvika som kan missuppfattas? Finns det några
vanliga missuppfattningar som vi kan ändra på?
Vet inte, men det är nog bra att normalisera. Mänskliga egenskaper som
finns med i AS finns hos alla människor, bara inte lika mycket. Vi befinner
oss alla på ett spektrum där en del kommer över en viss gräns och då når
upp till en diagnos. Men vi kan alla ha svårt ibland att förstå hur det blir
för andra osv.
Hoppas OK med lite korta svar!
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Bilaga 5
Manus till bokprototypen Charlie och Tuss.
Charlie vaknar av att katten Tuss ligger runt huvudet som en mössa. Tuss
är Charlies älsklingskatt. Charlie är 9 år och är precis som alla andra barn i
hans ålder. Men det är några saker som är annorlunda – Charlie har
Aspergers syndrom.
Aspergers syndrom är ofta ärftligt och Charlie har troligtvis fått det av sin
farfar som också har det.
Alla människor är unika och har olika egenskaper. De utvecklas och blir
olika starka hos olika människor. Personer med Aspergers syndrom brukar
ofta ha mycket av några egenskaper. Exempelvis matematiskt tänkande
och språklig begåvning. Andra egenskaper kan det vara mindre av,
exempelvis empati och kreativitet.
Det är viktigt att komma ihåg att alla människor är olika och att man också
får vara det. Att vara annorlunda är något som är bra. För visst vore väl
världen tråkig om alla var precis likadana och tyckte lika?
Aspergers syndrom är inte en sjukdom, det är en funktionsnedsättning. Det
är precis som att vissa ser dåligt och behöver glasögon, de är inte sjuka
men har en funktionsnedsättning.
Charlie är väldigt ärlig och pålitlig och säger alltid som han tycker. Det är
bra i situationer när det behövs en person som säger ifrån om något är fel
eller orättvist. Charlie har lätt för att lära sig saker och kan komma ihåg
mycket fakta. Ett specialintresse som Charlie har är världens alla flaggor
och fakta om länder. Det är något som Charlie kan koncentrera sig på
väldigt länge. Charlie är också duktig på språk men tolkar orden mer exakt.
Att förstå vad andra menar är därför något som inte är självklart för
Charlie.
Människor säger ofta saker de inte menar, uttrycker sig otydligt och
använder konstiga uttryck. Det kan därför ofta bli missförstånd.
Förutom Tuss så älskar Charlie också sin koja. Kojan är byggd av filtar och
kuddar. Inne i kojan brukar Charlie vara varje dag för att få lugn och ro.
Kojan är en trygg plats som både Charlie och Tuss får plats i.
Efter att Charlie koncentrerat sig en längre tid behövs vila för att orka med
resten av dagen.
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Tuss är ofta lika trött som Charlie och de brukar ta en tupplur tillsammans i
kojan.
Charlie behöver vila mer än sina kompisar eftersom det krävs mer
tankeverksamhet av Charlie för att förstå det som är självklart för andra.
– Tuss, visste du att Island har 320 060 invånare? Och att 120 000 bor i
huvudstaden Reykjavik?
Tuss mjauar och Charlie tolkar det som att Tuss förstår vad han menar.
Charlie älskar att berätta fakta om olika länder för Tuss.
Charlies mamma har varit borta hela morgonen och kommer hem.
Charlie! Nu är mamma hemma. Kom så får jag en kram!
Kramar är inte något som Charlie ger varje dag och det är oftast bara på
lördagar som Charlie går med på att kramas. Men bara för att Charlie inte
gillar att kramas så betyder det inte att Charlie inte älskar sin mamma.
– Det kostar tuuusen kronor mamma, säger Charlie.
Charlies mamma skrattar till och kramar om honom extra länge. Den som
har Aspergers syndrom kan ha extra känslig hud och även vara känslig för
ljus, ljud och lukter. Det kan till exempel göra ont att duscha och parfymer
kan lukta pyton.
Klockan är snart tolv och då är det dags för lunch. Det är viktigt att saker
och ting sker på samma sätt varje dag för Charlie. Det är jobbigt när det
sker förändringar utan att han hinner förbereda sig.
När mamma pratar undviker Charlie ögonkontakt. Charlie kan verka
ointresserad men det beror egentligen på att Charlie kan koncentrera sig
bättre på samtalet på det sättet.
Till lunch blir det fiskpinnar, potatis och ärtor.
Charlie brukar dela upp maten på tallriken och har svårt för mat som inte
går att dela upp, exempelvis grytor och soppor där innehållet blandas. När
maten syns har Charlie mer kontroll och ser vad han stoppar i mun.
Efter maten cyklar Charlie över till sin bästa kompis Gina. De spelar TVspel och målar. Gina vet om att Charlie har Aspergers syndrom och hon
pratar därför extra tydligt med Charlie.
Ginas mamma har precis bakat hallongrottor och vill bjuda dem på fika.
– Ni får ta hur många kakor ni vill, säger Ginas mamma.
Detta är ett exempel på något som man säger men som man egentligen inte
menar. Ginas mamma menade inte att de bokstavligen skulle ta hur många
kakor som helst. För Charlie är detta svårt att förstå då han tolkar språket
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mer exakt och ordagrant. För Charlie betyder det att han verkligen kan ta
hur många kakor som helst. Charlie roffar därför åt sig alla kakor.
– Men vad gör du Charlie? Jag vill ju också ha kakor, säger Gina.
– Din mamma sa att vi fick ta hur många kakor vi ville, svarar Charlie.
Gina blir sur och skäller på Charlie och säger att han måste gå hem nu.
Charlie förstår inte varför. Han gjorde ju precis som Ginas mamma hade
sagt.
Med snopen min vänder Charlie tillbaka hem. Charlie går direkt till sitt
rum och sätter sig i kojan med Tuss.
Jag förstår inte? Varför skickade Gina hem mig? Jag gjorde ju inget fel,
säger Charlie högt till Tuss.
Den som har Aspergers syndrom har svårt att snabbt uppfatta kroppsspråk
och att förstå andras känslor och tankar. För Charlie tar det längre tid att
förstå varför Gina gjorde som hon gjorde. Men Charlie saknar inte
medkänsla eller känslor.
Trots att Gina vet att Charlie har Aspergers syndrom glömmer även hon
ibland. När Charlie tolkade att han fick ta alla kakorna blev Gina irriterad
och arg. Gina kom på efter en stund att Charlie kan tolka bokstavligt
ibland, och ringde därför upp Charlie.
– Charlie, hej det är Gina. Förlåt att jag skickade hem dig. Det var inte
snällt av mig. Vi är väl fortfarande vänner?
– Ja, det är vi. Hejdå Gina! Sa Charlie och la sedan på.
Han kände sig inte längre förvirrad över situationen. Vad fel det kan bli
ibland. Tur att man kan förlåta varandra och bli vänner igen.
Charlie fortsatte att leka i tältet med
sin katt Tuss.
– Tuss, vill du gå ut en stund kanske?
Tuss är en utekatt och brukar gå ut lite då och då när hon får lust. Charlie
släpper ut Tuss och går och sätter sig i soffan med mamma, som tittar på
tv. De kollar på Animal planet och ser ett program om hajar. Charlie är
fascinerad över allt liv som finns under vattnet. Charlie sjunker djupt in i
sina tankar.
– Hallå, hör du mig? Börjar du bli trött? Mamma tittar frågande på Charlie
och väntar på svar.
Mamma är van att Charlie är i sin egna lilla värld. Många med Aspergers
syndrom kan tycka det är svårt när det blir mycket olika ljud. Då kan de
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stänga av helt istället. Det som kan vara bra vid sådana tillfällen är att säga
personens namn före tilltal. Då är det större chans att hen lyssnar.
– CHARLIE!? Säger mamma.
– Ja, säger Charlie och tittar frågande på mamma.
– Jag frågade precis om du är trött, ska vi hoppa över kvällsfikat och lägga
oss i stället? Fortsätter mamma.
– Va, säger Charlie fundersamt.
Charlie funderar över vad mamma precis sa. Hoppa över fikat? Vad menar
hon nu. Inte kan jag väl hoppa över fikat. Här är ännu ett exempel på ett
uttryck som Charlie tolkar bokstavligen. Det är viktigt att komma ihåg att
man ska säga saker mer exakt och rakt på sak.
– Är du hungrig Charlie, frågar mamma.
– Nej, jag går och lägger mig nu, svarar Charlie.
Charlie går till toan för att borsta tänderna. På väggen sitter ett schema
över hur man gör steg för steg. Scheman är väldigt bra för den som har
Aspergers syndrom. Det är bra eftersom det kan vara svårt att tänka ut i
vilken ordning allt ska ske. På schemat kan Charlie enkelt få en överblick
över hur han ska göra när han borstar tänderna.
Charlie har bestämda platser för alla grejer på sitt rum, annars blir det lätt
kaos för honom. Hyllor och lådor är märkta med lappar för att underlätta.
Nästa dag har Charlie och hans mamma bestämt att de ska till affären.
För att han ska må bra är det viktigt att veta i förväg vad som ska hända.
Den bästa dagen för Charlie är en dag som är precis som alla andra dagar.
Oväntade händelser är ofta mycket stressande för den som har Aspergers
syndrom. Exempelvis skolutflykter, kalas eller andra oväntade händelser.
Men om Charlie är förberedd på vad som ska hända, går det bättre. Det kan
ofta vara bra att göra listor där Charlie ser vad som kommer att hända. Bara
för att Charlie tycker att det är stressande med oväntade händelser betyder
det inte att man ska undvika sådant. Med bra planering kan mycket
genomföras.
– Men var är min älsklingskatt Tuss, utbrister Charlie.
Charlie går ut på gården och ropar men ingen Tuss. Tuss brukar alltid
komma när Charlie ropar.
– Mamma har du sett Tuss, frågar Charlie.
– Vi får leta mer när vi kommer hem, säger mamma.
Charlie känner sig nedstämd när han sätter sig i bilen.
Mamma och Charlie åker i väg till affären som de bestämt.
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På affären ser de en tant med en skrikig orange kappa.
– Men det var väl en förskräcklig färg, säger mamma.
De fortsätter att handla allt de behöver för den kommande veckan. När de
är klara går de till kassan och hamnar precis bakom tanten med kappan.
– Där är kappan som du tyckte var förskräcklig mamma, utbrister Charlie.
Tanten vänder sig om och kollar surt på Charlie och mamma. Mamma blir
lite röd i ansiktet.
– Han menade inte det, säger mamma ursäktande.
– Jo det gör jag ju mamma! Du sa ju det själv, säger Charlie.
För Charlie är det självklart att alltid vara uppriktig och ärlig. Det är svårt
att veta att man i vissa situationer inte alltid behöver vara ärlig och säga
vad man tycker. Då det istället bara kan såra. Charlies mamma förklarar
sedan att man ibland kan använda sig av ”vita lögner”.
– Väl hemma fortsätter Charlie förtvivlat att leta efter Tuss. Ingenstans
hittar han henne.
Charlie går runt på gården och ropar, men ingen katt. Vart kan Tuss ha
tagit vägen?
Plötsligt hörs ett jamande från boden på deras gård. Charlie springer dit för
att se efter, och när han öppnar dörren blir han väldigt glad.
– Mamma, jag har hittat Tuss! Säger Charlie glatt.
Mamma springer ut från huset och kollar in i boden.
– Men kära nån, vi har fått fyra till små mini-Tussar! Säger mamma.
Mycket riktigt, där i boden ligger Tuss tillsammans med fyra små
kattungar. De kryper omkring och jamar och är väldigt söta. Charlie känner
en enorm lycka inombords. Tänk att kärleken han har till Tuss nu har
fyrdubblats.
Mamma och Charlie hjälps åt att lyfta in kattungarna och Tuss. De
förbereder kattkorgen och lägger ner alla tillsammans. Charlie känner sig
lycklig över att äntligen ha hittat Tuss.
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Bilaga 6
Här presenterar vi vår bokprototyp: Charlie och Tuss.

En lärobok om A spergers syndrom
Charlie och Tuss
En lärobok om A spergers syndrom

L ÄR DIG MER OM Aspergers syndrom
samtidigt som du får följa Charlie och
hans katt Tuss. Berättelsen i boken
blandas med fakta om Aspergers
syndrom. Med hjälp av berättelsen kan
den ge dig ökad förståelse för hur barn
med diagnosen tänker. Häng med när
Charlie och mamma råkar ut för en
superpinsam situation i affären och när
Tuss spårlöst försvinner.

Charlie och Tuss

Linnéa Appelgren
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Elina Oldhammer

En lärobok om A spergers syndrom

Denna bok är tillägnad

Charlie och Tuss

Billy och Victor

Linnéa Appelgren

C

harlie vaknar av att katten Tuss ligger
runt huvudet som en mössa. Tuss är
Charlies älsklingskatt. Charlie är 9 år
och är precis som alla andra barn i hans ålder.
Men det är några saker som är annorlunda –
Charlie har Aspergers syndrom.
Aspergers syndrom är ofta ärftligt och
Charlie har troligtvis fått det av sin farfar som
också har det.
Alla människor är unika och har olika
egenskaper. De utvecklas och blir olika starka
hos olika människor. Personer med Aspergers
syndrom brukar ofta ha mycket av några
egenskaper. Exempelvis matematiskt tänkande
och språklig begåvning. Andra egenskaper kan
det vara mindre av, exempelvis empati och
kreativitet.
Det är viktigt att komma ihåg att alla
människor är olika och att man också får vara
det. Att vara annorlunda är något som är bra.

Den som har Aspergers
syndrom har mycket av
några egenskaper.

43/50

Elina Oldhammer

För visst vore väl världen tråkig om alla var
precis likadana och tyckte lika?
Aspergers syndrom är inte en sjukdom, det
är en funktionsnedsättning. Det är precis som
att vissa ser dåligt och behöver glasögon, de är
inte sjuka men har en funktionsnedsättning.
Charlie är väldigt ärlig och
pålitlig och säger alltid
som han tycker. Det är
bra i situationer när det
behövs en person som
säger ifrån om något är
fel eller orättvist.
Charlie har lätt för att
lära sig saker och kan
komma ihåg mycket fakta.
Ett specialintresse som
Charlie har är världens
alla flaggor och fakta om
länder. Det är något som

Charlie kan koncentrera sig på väldigt länge.
Charlie är också duktig på språk men tolkar
orden mer exakt. Att förstå vad andra menar
är därför något som inte är självklart för
Charlie.
Människor säger ofta saker de inte menar,
uttrycker sig otydligt och använder konstiga
uttryck. Det kan därför ofta bli missförstånd.
Förutom Tuss så älskar Charlie
också sin koja. Kojan är byggd
av filtar och kuddar. Inne i
kojan brukar Charlie vara
varje dag för att få lugn
och ro. Kojan är en trygg
plats som både Charlie
och Tuss får plats i.
Efter att Charlie
koncentrerat sig en längre
tid behövs vila för att orka
med resten av dagen.

Barn som har Aspergers syndrom
har ofta ett specialintresse som de
blir riktigt grymma på!

Den som har Aspergers
syndrom kan behöva vila
lite mer än andra.

Tuss är ofta lika trött som Charlie och de
brukar ta en tupplur tillsammans i kojan.
Charlie behöver vila mer än sina kompisar
eftersom det krävs mer tankeverksamhet av
Charlie för att förstå det som är självklart för
andra.
– Tuss, visste du att Island har 320 060
invånare? Och att 120 000 bor i huvudstaden
Reykjavik?
Tuss mjauar och Charlie tolkar det som att
Tuss förstår vad han menar. Charlie älskar att
berätta fakta om olika länder för Tuss.
Charlies mamma har varit borta hela
morgonen och kommer hem.
– Charlie! Nu är mamma hemma. Kom så
får jag en kram!
Kramar är inte något som Charlie ger varje
dag och det är oftast bara på lördagar som
Charlie går med på att kramas. Men bara för
att Charlie inte gillar att kramas så betyder
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det inte att Charlie inte älskar sin mamma.
– Det kostar tuuusen kronor mamma, säger
Charlie.
Charlies mamma skrattar till och kramar
om honom extra länge. Den som har Aspergers
syndrom kan ha extra känslig hud och även
vara känslig för ljus, ljud och lukter. Det kan
till exempel göra ont att duscha och parfymer
kan lukta pyton.
Klockan är snart tolv och då är det dags för
lunch. Det är viktigt att saker och ting sker
på samma sätt varje dag för Charlie. Det är
jobbigt när det sker förändringar utan att han
hinner förbereda sig.
När mamma pratar undviker Charlie
ögonkontakt. Charlie kan verka ointresserad
men det beror egentligen på att Charlie kan
koncentrera sig bättre på samtalet på det sättet.

När man har Aspergers
syndrom kan man ha
svårt med ögonkontakt.

Till lunch blir det fiskpinnar, potatis och ärtor.
Charlie brukar dela upp maten på tallriken
och har svårt för mat som inte går att
dela upp, exempelvis grytor och soppor där
innehållet blandas. När maten syns har
Charlie mer kontroll och ser vad han
stoppar i mun.
Efter maten cyklar Charlie
över till sin bästa kompis
Gina. De spelar TV-spel och
målar. Gina vet om att
Charlie har Aspergers
syndrom och hon
pratar därför extra
tydligt med Charlie.

Den med Aspergers syndrom
kan många gånger ha svårt
med mat. De kan vara känsliga
för viss konsistens och lukt.
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– Charlie nu är
mamma hemma,
kom så får jag en
kram!
– Det kostar tuuusen
kronor mamma!

Den som har Aspergers
syndrom kan vara extra
känslig för beröring.

Ginas mamma har precis bakat hallongrottor
och vill bjuda dem på fika.
– Ni får ta hur många kakor ni vill, säger
Ginas mamma.
Detta är ett exempel på något som man säger
men som man egentligen inte menar. Ginas
mamma menade inte att de bokstavligen
skulle ta hur många kakor som helst. För
Charlie är detta svårt att förstå då han tolkar
språket mer exakt och ordagrant. För
Charlie betyder det att han verkligen
kan ta hur många kakor som helst.
Charlie roffar därför åt sig alla kakor.
– Men vad gör du Charlie? Jag
vill ju också ha kakor, säger Gina.
– Din mamma sa att vi fick ta
hur många kakor vi ville, svarar
Charlie.
Gina blir sur och skäller på Charlie

och säger att han måste gå hem nu. Charlie
förstår inte varför. Han gjorde ju precis som
Ginas mamma hade sagt.
Med snopen min vänder Charlie tillbaka hem.
Charlie går direkt till sitt rum och sätter sig i
kojan med Tuss.

Personer med Aspergers
syndrom tolkar ofta språket
mer exakt och ordagrant.

– Jag förstår inte? Varför skickade Gina hem
mig? Jag gjorde ju inget fel, säger Charlie högt
till Tuss.
Den som har Aspergers syndrom har svårt
att snabbt uppfatta kroppsspråk och att förstå
andras känslor och tankar. För Charlie tar
det längre tid att förstå varför Gina gjorde
som hon gjorde. Men Charlie saknar inte
medkänsla eller känslor.
Trots att Gina vet att Charlie har Aspergers
syndrom glömmer även hon ibland. När
Charlie tolkade att han fick ta alla kakorna
blev Gina irriterad och arg. Gina kom på efter
en stund att Charlie kan tolka bokstavligt
ibland, och ringde därför upp Charlie.
– Charlie, hej det är Gina. Förlåt att jag
skickade hem dig. Det var inte snällt av mig.
Vi är väl fortfarande vänner?
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– Ja, det är vi. Hejdå Gina! Sa Charlie och la
sedan på.
Han kände sig inte längre förvirrad över
situationen. Vad fel det kan bli ibland. Tur att
man kan förlåta varandra och bli vänner igen.
Charlie fortsatte att leka i tältet med
sin katt Tuss.
Den som har Aspergers syndrom
har svårt att snabbt uppfatta
kroppsspråk och att förstå andras
känslor och tankar.

– Tuss, vill du gå ut en stund kanske?
Tuss är en utekatt och brukar gå ut lite
då och då när hon får lust. Charlie släpper
ut Tuss och går och sätter sig i soffan med
mamma, som tittar på tv. De kollar på Animal
planet och ser ett program om hajar. Charlie
är fascinerad över allt liv som finns under
vattnet. Charlie sjunker djupt in i sina tankar.

– Hallå, hör du mig? Börjar du
bli trött? Mamma tittar frågande
på Charlie och väntar på svar.
Mamma är van att Charlie är i sin egna
lilla värld. Många med Aspergers syndrom kan
tycka det är svårt när det blir mycket olika
ljud. Då kan de stänga av helt istället. Det
som kan vara bra vid sådana tillfällen är att
säga personens namn före tilltal. Då är det
större chans att hen lyssnar.
– CHARLIE!? Säger mamma.
– Ja, säger Charlie och tittar frågande på
mamma.
– Jag frågade precis om du är trött, ska vi
hoppa över kvällsfikat och lägga oss i stället?
Fortsätter mamma.
– Va, säger Charlie fundersamt.
Charlie funderar över vad mamma precis sa.

Personer med Aspergers
syndrom kan tycka det är
jobbigt när det blir mycket
olika ljud.

Hoppa över fikat? Vad menar hon nu. Inte
kan jag väl hoppa över fikat. Här är ännu
ett exempel på ett uttryck som Charlie tolkar
bokstavligen. Det är viktigt att komma ihåg
att man ska säga saker mer exakt och
rakt på sak.
– Är du hungrig Charlie, frågar mamma.
– Nej, jag går och lägger mig nu, svarar
Charlie.
Han går till toan för att borsta tänderna.
På väggen sitter ett schema över hur man
gör steg för steg. Scheman är väldigt bra för
den som har Aspergers syndrom. Det är bra
eftersom det kan vara svårt att tänka ut i
vilken ordning allt ska ske. På schemat kan
Charlie enkelt få en överblick över hur han
ska göra när han borstar tänderna.
Charlie har bestämda platser för alla grejer på
sitt rum, annars blir det lätt kaos för honom.
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Hyllor och lådor är märkta med lappar för att
underlätta.
Nästa dag har Charlie och hans mamma
bestämt att de ska till affären.
För att han ska må bra är det viktigt att veta
i förväg vad som ska hända.
Den bästa dagen för Charlie är en dag som
är precis som alla andra dagar.
Oväntade händelser är ofta mycket stressande
för den som har Aspergers syndrom.
Exempelvis skolutflykter, kalas eller andra
oväntade händelser. Men om Charlie är
förberedd på vad som ska hända, går det
bättre. Det kan ofta vara bra att göra
listor där Charlie ser vad som kommer att
hända. Bara för att Charlie tycker att det är
stressande med oväntade händelser betyder
det inte att man ska undvika sådant. Med bra
planering kan mycket genomföras.

När man har Aspergers syndrom är
det bra med scheman och listor för
att göra vardagen enklare.

– Men var är min älsklingskatt Tuss, utbrister
Charlie.
Charlie går ut på gården och ropar men ingen
Tuss. Tuss brukar alltid komma när Charlie
ropar.
– Mamma har du sett Tuss, frågar Charlie.
– Vi får leta mer när vi kommer hem, säger
mamma.
Charlie känner sig nedstämd när han sätter
sig i bilen.
Mamma och Charlie åker i väg till affären
som de bestämt.
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På affären ser de en tant med en
skrikig orange kappa.
– Men det var väl en förskräcklig
färg, säger mamma.
De fortsätter att handla allt de behöver
för den kommande veckan. När de är
klara går de till kassan och hamnar
precis bakom tanten med kappan.
– Där är kappan som du tyckte var
förskräcklig mamma, utbrister Charlie.
Tanten vänder sig om och kollar surt på
Charlie och mamma. Mamma blir lite
röd i ansiktet.
– Han menade inte det, säger mamma
ursäktande.
– Jo det gör jag ju mamma! Du sa ju
det själv, säger Charlie.

För Charlie är det självklart att alltid vara
uppriktig och ärlig. Det är svårt att veta att
man i vissa situationer inte alltid behöver vara
ärlig och säga vad man tycker. Då det istället
bara kan såra. Charlies mamma förklarar
sedan att man ibland kan använda sig av ”vita
lögner”.
Väl hemma fortsätter Charlie förtvivlat att
leta efter Tuss. Ingenstans hittar han henne.
Charlie går runt på gården och ropar, men
ingen katt. Vart kan Tuss ha tagit vägen?
Plötsligt hörs ett jamande från boden på deras
gård. Charlie springer dit för att se efter, och
när han öppnar dörren blir han väldigt glad.
– Mamma, jag har hittat Tuss! Säger
Charlie glatt.

Den med Aspergers syndrom är ofta
ärlig och säger vad hon eller han
tycker. Det är en bra egenskap men
kan vissa gånger såra.

Mamma springer ut från huset och kollar in i
boden.
– Men kära nån, vi har fått fyra till små
mini-Tussar! Säger mamma.
Mycket riktigt, där i boden ligger Tuss
tillsammans med fyra små kattungar. De
kryper omkring och jamar och är väldigt söta.
Charlie känner en enorm lycka inombords.
Tänk att kärleken han har till Tuss nu har
fyrdubblats.
Mamma och Charlie hjälps åt att lyfta
in kattungarna och Tuss. De förbereder
kattkorgen och lägger ner alla tillsammans.
Charlie känner sig lycklig över att
äntligen ha hittat Tuss.
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– Mamma, jag har
hittat Tuss!

Bilaga 7
Samtliga böcker vi har använt till den empiriska undersökningen med
barnböcker 7–9 år.
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