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Abstract 

 

The aim of this study is to examine the opinion of teachers as to the situation of young people 

suffering from Aspergers syndrome in the Sixth Form (gymnasium). In order to find this out I 

have chosen to interview four teachers with work experience of Aspergers                                                                      

in tree different gymnasium in middle Sweden. They were confronted with the following 

questions: What resources are available for these pupils in the gymnasium? How do they 

experience that the school situation functions and how would they as teachers like the school 

situation to function for these young people at school? 

The result shows that special teachers have an extremely important function to fulfil. Those 

interviewed felt that there are sufficient resources available, for example guidance and further 

education for teachers as well as both support and means for helping the young people. 

However, every teacher does not understand this handicap. Everyone is agreed that it is 

important there are tailor made solutions for each individual in close cooperation between 

pupils, teachers and special pedagogues. 

 

 

 

Keyword: A.S on the gymnasium, resources, the lecturer’s understanding, tailor-made 

solutions. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med det här arbetet är att undersöka några pedagogers uppfattningar om hur det 

fungerar för ungdomar med funktionshindret A.S på gymnasiet. För att ta reda på detta har jag 

valt att intervjua fyra pedagoger med yrkeserfarenhet av A. S. på tre olika gymnasier i en 

kommun i Mellansverige. De ställdes inför följande frågeställningar: Vilka resurser finns på 

gymnasiet för dessa elever? Hur uppfattar de att skolsituationen fungerar samt hur vill de som 

pedagoger att det ska fungera för dessa personer på gymnasiet? 

Resultatet visar att specialpedagogen har en oerhört viktig funktion att fylla. De intervjuade 

anser att det finns tillräckliga resurser som t.ex. handledning av specialpedagog och 

fortbildning för lärare samt bra stöd och hjälpmedel för ungdomarna. Däremot har inte alla 

lärare förståelse för detta funktionshinder. 

Alla är överens om att det är viktigt att skräddarsy lösningar för varje individ i nära samarbete 

mellan elev, lärare och specialpedagog. 

 
 
 
 
 
Nyckelord: A.S. på gymnasiet, resurser, pedagogers uppfattningar, skräddarsydda lösningar.
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1 Inledning 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag stött på elever med ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder, Aspergers syndrom. 

 Detta funktionshinder är relativt vanligt, cirka en halv procent av befolkningen har denna 

diagnos. Dessa personer mår bra av struktur, tydliga visuella instruktioner och en lugn 

skolmiljö. De har svårigheter med den sociala interaktionen t.ex. i samspel med andra 

människor och det uppstår lätt kommunikationsproblem med omgivningen (Gillberg, 1999).  

På gymnasiet förväntas elever arbeta mera självständigt och de förväntas ta större ansvar för 

sitt individuella skolarbete. Detta kräver att läraren har kunskap om vad funktionshindret A.S. 

innebär, och hur de på bästa sätt kan hjälpa dessa elever (Östman, 1999). 

Jag blev nyfiken att ta reda på hur det fungerar för dessa elever på gymnasiet och vad de kan 

få för stöd och hjälp. Det var lätt att hitta fakta om funktionshindret A. S. och vilka 

hjälpmedel som finns, men det fanns ytterst lite skrivet om situationen på gymnasiet för dessa 

elever, därför blev mina fyra intervjuer mycket värdefullt material i min undersökning. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet var att undersöka några verksamma pedagogers uppfattningar av 

funktionshindret Aspergers syndrom.  

 

Hur ser/uppfattar pedagogerna att skolsituationen fungerar för elever med A.S? 

Vilka resurser finns för AS-elever på gymnasiet? 

Hur vill pedagogerna att det ska fungera för dessa personer på gymnasiet? 
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1.2 Definitioner 

 

Aspergers syndrom är en form av avvikelse i psykisk utveckling med effekter som kvarstår i 

vuxen ålder och som då uppfattas som en speciell kategori inom området 

personlighetsstörning. Syndromet hör till gruppen autismspektrumstörning och anses vara en 

relativt lindrig form av autism (Nationalencyklopedin 1990). 

 

Funktionshinder innebär en begränsning av en individs fysiska eller psykiska 

funktionsförmåga. Funktionshindret är oftast en följd av en skada, medfödd eller förvärvad 

senare i livet (Nationalencyklopedin 1990). 

 

Neuropsykiatri är en benämning på vissa områden av psykiatrin där symtombilderna bedöms 

ha sin orsak i genetisk eller prenatal hjärnskada. Inom barnpsykiatrin har termen kommit att 

gälla framförallt ADHD och autismspektrumstörning (Nationalencyklopedin 1990). 

 

Specialpedagog är en lärare som skaffar sig en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning på 

60 poäng. Att arbeta som specialpedagog innebär att handleda personal, utveckla arbetet inom 

det specialpedagogiska området samt stötta och vägleda elever med särskilda 

inlärningssvårigheter (Nationalencyklopedin 1990).
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2 Bakgrund     

 

2.1 Historik 

 

Enligt Uta Frith (1998) grundade Hans Asperger begreppet Aspergers syndrom. Han föddes i 

Österrike 1906 där han utbildade sig till läkare. Så småningom fick han anställning på en 

pediatrisk klinik, där han samtidigt skrev sin doktorsavhandling om autistisk psykopati. Där 

publicerades hans första artikel, 1944 om en grupp barn och ungdomar med ett annat 

beteendemönster. Han upptäckte bl.a. att de verkade sakna förmågan att foga samman sina 

erfarenheter och kunskaper för att på så sätt skapa meningsfulla sammanhang (Frith 1998).  

Samtidigt fanns en annan österrikare vid namn Leo Kanner. Han var tio år äldre och utbildade 

sig även han till läkare. Han emigrerade till USA 1924 och blev barnpsykiatriker och grundare 

av en ny vetenskapsgren, men det som gjorde honom mest känd var hans upptäckt av autism. 

Fast dessa två män aldrig träffades beskrev de samtidigt oberoende av varandra exakt samma 

typ av störning hos barn, en störning som ingen tidigare visat något större intresse för och som 

båda betecknade som klassisk autism (Frith 1998). 

    Det skulle dröja till 1981 när en engelsk kvinna vid namn Lorna Wing skrev en rad artiklar 

om skillnaden mellan autism och Aspergers syndrom. Hon lyfter fram Hans Aspergers 

erfarenheter och håller med honom att A.S. är en mildare form av autism. Dessa barn är 

normalbegåvade eller överbegåvade (åtminstone inom vissa områden) medan barn med 

klassisk autism oftare har inslag av begåvningshandikapp. Det blir Lorna Wing som blir den 

första att använda termen ”Aspergers syndrom” (Frith 1998).  

    Den rådande synen på 1990-talet enligt Tony Attwood (2000) är att A.S. är en variant inom 

autismspektret och en genomgripande störning i utvecklingen d.v.s. att tillståndet påverkar 

utvecklingen av en rad färdigheter och förmågor. Syndromet betraktas idag som en 

undergrupp inom det autistiska spektret och har sina egna diagnoskriterier. Det finns också 

belägg som pekar på att A.S. är betydligt vanligare än klassisk autism och att det kan 

diagnostiseras hos barn som aldrig tidigare betraktats som ett barn med autism (Attwood 

2000). 
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2.2 Orsaker till Aspergers syndrom 

 

Aspergers syndrom är ett biologiskt funktionshinder som beror på en neurologisk avvikelse 

eller skada i hjärnan. I ungefär hälften av fallen kan man hitta ärftliga faktorer. Resterande 

anses bero på medfödda eller tidiga skador på nervsystemet (Thimon, 1998). Pojkar drabbas 

oftare än flickor. I en svensk undersökning som fått namnet Gillbergsundersökningen 1991 

fann man att det förekommer fyra pojkar på en flicka som har detta syndrom (Wing, 1998) 

men Wing är tveksam om det verkligen är så många fler pojkar än flickor. Kanske en orsak 

till att flickor inte uppmärksammas lika mycket kan vara att de inte visar så tydliga, 

utåtriktade beteenden som pojkar (Wing 1998). 

Sammanfattningsvis kan man säga att 3-4 barn på 1000 har A.S. (Gillberg, 1999)  

 

Diagnoskriterier för Aspergers syndrom enligt Gillberg & Gillberg (1989) 

 

Enligt Attwood (2000) utarbetade varken Hans Asperger eller Lorna Wing några formella 

diagnoskriterier. Kliniker kan välja mellan fyra olika uppsättningar av kriterier, där två har 

utvecklats av organisationer, två av kliniskt verksamma forskare. De mest restriktiva 

kriterierna har formulerats av Världshälsoorganisationen (WHO 1993) i den tionde upplagan 

av International Classification of Diseases (ICD), dels av American Psychiatric Association 

(1994) i den fjärde upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-

IV. De minst restriktiva kriterierna är de som utvecklats av Peter Szatmari med kolleger i 

Kanada samt Christopher och Carina Gillberg i Sverige (Attwood 2000). Vilken typ av 

kriterier man ska välja är en bedömningsfråga, jag har valt att presentera Gillberg & Gillbergs 

(1989) kriterier: 

 

1. Stora svårigheter i fråga om ömsesidig social kommunikation: 

    (minst två av följande) 

    (a) oförmåga till kontakt med jämnåriga 

    (b) likgiltighet i fråga om kontakt med jämnåriga 

    (c) oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 

    (d) socialt och emotionellt opassande beteende 
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2.  Monomana, snäva intressen:  

     (minst ett av följande) 

    (a) som utesluter alla andra sysselsättningar 

    (b) som stereotypt upprepas 

    (c) med inlärda fakta utan djupare mening 

 

3.  Tvingande behov att utföra rutiner och intressen: 

     (minst ett av följande) 

     (a) som påverkar den egna personens hela tillvaro 

     (b) som påtvingas andra människor 

 

4.  Tal- och språkproblem: 

     (minst tre av följande) 

    (a) sen talutveckling 

    (b) ytligt sett perfekt expressivt språk 

    (c) formellt, pedantiskt språk 

    (d) egendomlig röstmelodi: rösten entonig, gäll eller på annat sätt avvikande 

    (e) bristande språkförståelse, inklusive missförstånd i fråga om ordens  

         bokstavliga/underförstådda innebörd 

 

5.  Problem i fråga om icke-verbal kommunikation: 

   (minst ett av följande) 

   (a) begränsad användning av gester 

   (b) klumpigt, tafatt kroppsspråk 

   (c) mimikfattigdom 

   (d) avvikande ansiktsuttryck 

   (e) egendomlig, stel blick 

 

6. Motorisk klumpighet: 

    dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning 

 

Enligt den moderna forskningen ställs diagnosen A.S. i genomsnitt när barnet är åtta år, men 

åldersvariationen sträcker sig från mycket små barn till vuxna, enligt Attwood (2000). 
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2.3 Hur yttrar sig Aspergers syndrom? 

 

Wing (1998) hävdar att det är svårare att upptäcka denna form av autism, än den klassiska. 

Hon förklarar vidare att dessa barn oftast börjar prata i normal ålder och att de praktiska 

färdigheterna utvecklas normalt. Oftast börjar problemen när de börjar skolan och märks de 

inte då kan det hända att de aldrig uppmärksammas eller först som tonåringar eller vuxna. De 

högfungerande har samma problem som de med autism, nämligen att förstå social interaktion, 

de har svårt för verklig ömsesidig kommunikation och de har svårt att använda sitt språk på 

ett ändamålsenligt sätt. De har samma grundläggande svagheter som de mer allvarligt 

drabbade men visar dem på ett annorlunda vis. Därför är det viktigt att uppmärksamma dessa 

signaler så tidigt som möjligt så barnet kan få den hjälp det behöver. 

    De har ofta ett behov av ett organiserat, strukturerat program och av ett schema som ger en 

ram för varje dag (Wing 1998). Det kan vara annorlunda hemma än i skolan. Hemma är 

barnet i sin trygga miljö, leker med sina syskon och samspelar på ett relativt naturligt sätt med 

föräldrarna, men när barnet börjar skolan märker oftast en erfaren lärare att barnet undviker 

sociala lekar, inte förstår de koder (som man bör bete sig när man härmar andra) som styr det 

sociala uppträdandet i klassrummet, pratar på ett udda sätt, har ett annorlunda beteende vid 

kamraternas låtsaslekar, kan ha en intensiv fascination för något speciellt, de undviker 

gruppaktiviteter som t.ex. fotboll. De här barnen kan också bli upprörda eller aggressiva när 

de kommer alltför nära andra barn eller när de tvingas vänta (Attwood 2000). 

Frith (1998) förklarar skillnaden mellan klassisk autism och Aspergers syndrom, där barn med 

AS. oftast har ett utvecklat tal vid fem års ålder. I takt med att de blir äldre visar de även 

oftare ett intresse för andra människor, något som motsäger den stereotypa bilden av det 

autistiska barnet som otillgängligt och tillbakadraget. Trots detta kvarstår deras oförmåga när 

det gäller sociala kontaktförsök och interaktioner. När de kommer upp i tonåren börjar många 

ana att det finns en hel sfär av personliga relationer som de är uteslutna från.  

 

    Gunilla Brattberg (1999) beskriver detta i en självbiografisk bok. Hon fick under uppväxten 

höra att hon var annorlunda. Hon upplevde ofta att hon levde i en annan verklighet, men hade 

inget att jämföra med. Värst tycker hon det är i grupper och större sammanhang. Hon fick sin 

diagnos vid 50 års ålder. Hon tror det hade underlättat för henne om hon fått sin diagnos 

tidigare. Hon tycker det är jobbigt med kafferaster på jobbet, hon blir mest trött i huvudet och 

har svårt att skilja vad som sägs från den inre monolog som ständigt pågår.  
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    Attwood (2000) beskriver att dessa barn inte tycks vara medvetna om de oskrivna lagarna 

för socialt uppträdande, och de kan oavsiktligt säga och göra saker som sårar och irriterar 

andra människor. Det är därför viktigt att andra människor förstår att barnen inte är 

ouppfostrade och ohövliga, utan att de helt enkelt inte känner till mer finkänsliga alternativ 

eller inser vilka effekter det kan ha på omgivningen. Detta går att förklara för dem, men de 

följer reglerna på ett bokstavligt och mekaniskt vis. De kan förstå att de ska bete sig på ett 

annat vis, men innerst inne förstår de inte detta fullt ut (Attwood, 2000). De kan också tendera 

att tolka andra personers yttranden och beteenden på ett bokstavligt sätt. Bra levande exempel 

på detta ger Margaret Dewey (Frith, 1998): ”I mataffären där Robert brukar handla sitter en 

skylt där det står Förbjudet att beträda denna affär utan skor. En varm sommardag kommer 

en flicka i 20-årsåldern in i affären barfota. Detta blir Robert störd av. Han vill hjälpa flickan 

på något sätt. Han vågar inte gå fram och säga något direkt till henne, utan istället följer han 

efter henne i butiken och när de kommer fram till kassan försöker han dölja sin matvagn 

framför hennes, så att hennes fötter inte ska synas. Dessutom går hon till snabbkassan. Där 

står att man bara får ha högst tio matvaror, men han räknar till att hon har tolv matvaror! Nu 

blir han ännu mer upprörd. Kassörskan reagerar inte på detta, men däremot snäser flickan till 

honom att inte förfölja henne”(s.135). 

 

”En tonåring åker hiss med en främmande person. Den främmande personen fäller en 

kommentar: Vackert väder idag. Detta förbryllar tonåringen. Hur kan han veta det när de är i 

en hiss”? (Frith 1998, s.235) 

    Barn, ungdomar och vuxna med A. S. kan ibland tolka saker bokstavligt. Attwood (2000) 

beskriver detta i sin bok: ”En lärare sade till sin elev att ta sig i kragen. Eleven såg mycket 

förvirrad ut, men beslöt sig till slut att ta tag i sin skjortkrage”(s.90). 

”En bekant till familjen sade vänligt till barnet: Du har din pappas ögon. Barnet blev mycket 

upprört och vände sig till sin mamma och sade: Jag har mina egna ögon, mamma” (s.90). 

    Barn och ungdomar med A. S. kan bli mycket förvirrade när någon retas eller driver med 

dem. De kan ha svårt att förstå de sociala koderna och den humoristiska avsikten. Det är då 

viktigt att den vuxne förklarar att det bara är på skoj. Samma sorts  

förvirring kan uppstå när andra är sarkastiska, låtsas eller ljuger. Tyvärr kan andra barn och 

ungdomar ha väldigt roligt åt denna aningslöshet. (Attwood 2000) 
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2.4 Skolans styrdokument 

 

Vad kan skolan hjälpa till med, och vad är deras ansvar? 

 

I den senaste svenska skollagen Lpo-94 står att läsa i första kapitlet i Allmänna föreskrifter, 

”att barn och ungdomar har rätt till utbildning i form av förskoleklass, grundskola och 

gymnasieskola samt vissa motsvarande skolformer, särskola, specialskola och sameskola”. 

Vidare står att alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet. Utbildningen ska inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet.”(s.9) 

”Verksamheten i skolan skall utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö”.(s.9) 

På gymnasiet gäller följande: 

I skolans uppdrag för de frivilliga skolformerna Lpf-94 står bl.a. att man ska: 

 

”Förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla 

kunskaper. Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. 

Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet 

ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Genom studierna skall eleverna 

skaffa sig en grund för livslångt lärande. Skolan skall utveckla elevernas kommunikativa och 

sociala kompetens och uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor.” (s.94) 

 

Vidare finns riktlinjer att följa för alla som arbetar i skolan som bl.a. säger att man ska: 

”Hjälpa elever som har behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god 

miljö för lärande” (s.99). 

 

Läraren ska utgå från varje elevs enskilda behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande; 

– stärka varje elevs självförtroende och vilja att lära; 

– organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga; 

– få eleven att uppleva att kunskap är meningsfullt och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt;  
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– få stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling; 

- successivt få fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar; 

– stimulera, handleda och stödja eleven och ge särskilt stöd till elever med svårigheter”. (s.99) 

Den sista meningen; stimulera, handleda och stödja eleven faller mycket på 

specialpedagogens ansvar att se till att detta fungerar för varje elev. 

 

Gymnasieförordningen kap. 8 handlar om Särskilda stödinsatser: 

”En elev skall ges stödundervisning om det befaras att eleven inte kommer att nå de 

kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd.” 

(s.72) 

Här kan både lärare och/eller specialpedagog se till att eleven kan få stödundervisning i vissa 

ämnen. 

”Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på 

annat sätt framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett 

åtgärdsprogram utarbetas.” (s.72) 

Detta är rektors ansvar. 

 

FN: s standardregler (1993) 

 

Sverige är ett föregångsland vad gäller barns rätt till utbildning oavsett kön, geografisk 

hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden (Skollagen 1 kap. 2 §). Vidare står att 

hänsyn skall tas till elever i behov av särskilt stöd. Dessa rättigheter är inte självklara i alla 

länder, men Förenta Nationerna har utarbetat riktlinjer som gäller för samtliga länder som är 

anslutna till FN: 

”Staterna bör erkänna principen om lika möjligheter till utbildning på grundskole-, gymnasie- 

och högskolenivå för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. De bör se till att 

sådan utbildning är en integrerad del av den ordinarie utbildningen”(FN:s standardregler 

1993,2 kap. regel 6, sid.19). 

 

Salamancadeklarationen (1994) 

 

Vid en världskonferens om undervisning av elever av särskilt behov, representerade 92 

regeringar och 25 internationella organisationer, däribland Sverige i Spanien den 7-10 juni 

1994 ”ett engagemang med målsättningen undervisning för alla, nödvändigheten och 
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angelägenheten av att tillhandahålla undervisning för barn, ungdomar och vuxna med 

särskilda utbildningsbehov”. 

Salamancadeklarationen tror och anser att: 

- ”varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att 

uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå,  

- varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov, 

- utbildningssystemen ska utformas och utbildningsprogrammen genomföras på sådant 

sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas, 

- elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som ska 

tillgodose dem en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa 

behov, 

- ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett 

integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de 

flertalet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och – 

slutligen- hela utbildningssystemet” (s.16) 

. 

2.5 Vilka resurser och insatser behöver personer med Aspergers syndrom? 

 

Attwood (2000) anser att föräldrar och lärare i första hand behöver tillgång till expertis, 

liksom resurser och stöd inom specifika problemområden. Det kan göras en diagnostisk 

bedömning utförd av kliniker som har erfarenhet av att undersöka beteenden, förmågor och 

färdigheter hos barn med störningar i utvecklingen. Attwood beskriver hur den diagnostiska 

bedömningen går till. Där undersöks specifika aspekter av de sociala, språkliga kognitiva och 

motoriska förmågorna och färdigheterna som rör A.S. liksom de kvalitativa aspekterna av 

barnens intressen. Det kan också förekomma psykologiska test. Andra ovärderliga 

informationskällor är föräldrar och lärare. 

    Eleven kan också få en resursperson i klassrummet som finns till hands och stöttar i 

skolsituationen (Attwood 2000). Författaren poängterar också vikten av att det finns en vuxen 

ute på skolgården vid raster, där det är vanligt att det uppstår problem för dessa personer, det 

kan bl.a. förekomma mobbing.  

 

När man arbetar med barn är det viktigt att man tydliggör vad barnet ska göra. Psykologen 

Wanda Waclaw (1999) beskriver en pedagogik som idag används mer och mer, det s.k. 
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TEACCH-programmet. Pedagogiken innebär att man organiserar informationen och 

inlärningssituationen så att barnet förstår vad det ska göra och vad som förväntas av 

henne/honom. 

 

TEACCH-programmet har några huvudpunkter: 

1. Samverkan: Nära samarbete mellan föräldrar och skola. 

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

3. Individualisering: Alla barn är unika och pedagogiken måste anpassas efter det. 

4. Visuell pedagogik: För att tydliggöra vad barnet skall göra. 

Några barn har med sig denna pedagogik när de kommer till gymnasiet, en del behöver inte 

längre använda den lika strukturerat (Waclaw 1999). 

 

I Sverige diagnostiseras barn med A.S. framförallt inom barnhabiliteringen och 

barnpsykiatrin. På en del håll finns särskilda diagnostiska team för neuropsykiatriska 

störningar, till vilka A.S. hör. Några av dessa team har också ansvaret för uppföljning på 

barnhabiliteringen och barnpsykiatrin. Efter diagnosen aktualiseras ofta stödbehov i form av 

avlastning och vårdbidrag. (Attwood 2000) 

Enligt lagen om särskilt stöd och service till personer med funktionsnedsättning, (LSS) kan 

insatser ges i form av till exempel kontakt- eller stödperson, ledsagare och personlig assistent 

på fritiden. En individuell plan upprättas då av LSS-handläggare i hemkommunen. 

 

2.6 Skolan och lärarens roll 

 

Att byta stadier i skolan innebär ofta en stor förändring för alla skolelever, och framförallt för 

elever med A. S. Enligt Thimon (1998) är det viktigt att det sker en överlämning från 

föregående skola, där lärare, specialpedagog och föräldrar (frivilligt, men önskvärt) får träffa 

den nya personalen och berätta om elevens styrkor och svagheter. Här finns möjlighet att 

fortsätta använda speciell pedagogik eller speciella hjälpmedel som tidigare fungerat bra för 

eleven. 

    Hon understryker också vikten av fortbildning för personalen som ska möta eleven och att 

personen får en mentor utsedd i förväg som eleven får träffa innan skolstart. Eleven ska ha en 

karta över lokaler och skolområde för att hitta. Det är också viktigt att få namn och bilder på 

personal som arbetar på skolan, och var de kan träffas. 
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 Eleven bör träffa specialpedagogen första eller andra skolveckan för att höra vad hon/han kan 

få hjälp med, om den vill ha hjälp (Thimon 1998). 

Wing (1998) beskriver hur det ställer allt högre krav på eleven när den börjar gymnasiet. De 

kan tidigare ha haft nytta av sitt ofta extremt goda minne att lära sig saker utantill. När man 

börjar gymnasiet krävs en adekvat förståelse av vad man lär sig och förmåga att koppla 

samman och dra slutsatser. Andra pedagogiska konsekvenser för eleven kan enligt Thimon 

vara att prioritera vad som är viktigt och att ta emot instruktioner i flera led. 

 

Vad bör läraren tänka på? 

 

Enligt Hans Östman (1999) ska läraren använda enkla och tydliga ord och försöka vara kort 

och koncis i den information som ges. Det är bra att skriva på tavlan och dela ut skriftlig 

information, eftersom många har svårare att höra vad som sägs än läsa det som är skrivet. 

Efter genomgångar är det bra att dubbelkontrollera att eleven förstått instruktionen. 

Ann-Christin Thimon (1998) understryker att eleven behöver hjälp med planering, framförallt 

vid längre arbeten, eftersom många har problem att tänka i flera led och att se sammanhang. 

Här kan specialpedagogen fylla en viktig funktion. Specialpedagogen kan handleda läraren i 

det konkreta arbetet med eleven och även avsätta enskild resurstid med eleven och hjälpa till 

med planering av skolarbetet.  

     Det kan även förekomma att man får en ny elev som inte har en diagnos. Myhrman (2004) 

anser att man som lärare bör reagera om barn eller ungdomar har svårt att koncentrera sig, har 

svårt att uppfatta instruktioner och om det finns svårigheter att organisera och slutföra 

uppgifter. Ytterligare ett tecken att vara uppmärksam på är att många av dessa elever undviker 

uppgifter som tar lång tid och som inte är självvalda.  

Det är också viktigt att uppmärksamma hur deras relationer till klasskamraterna ser ut. Ofta 

har de ingen kompis i klassen och de har ofta svårt att förstå varför de ska anpassa sig efter 

andras önskemål (Myhrman 2004). Om du märker symptom av dessa slag är det viktigt att du 

pratar med eleven om detta, och försöker ta reda på orsaken till det. Nästa steg är att ta upp 

det i arbetslaget och ta reda på om ni ser samma sak. Om inte detta hjälper är det viktigt att gå 

vidare och söka hjälp hos specialpedagogen eller kuratorn på skolan (Myhrman 2004). 

    Thimon (1998) understryker vikten av ett gott samarbete i lärarlaget. Här kan man bolla 

tankar, diskutera strategier och dryfta problem som dyker upp runt eleven. Medlemmarna i 

arbetslaget bör ha kunskaper om både funktionshindret i sig och de pedagogiska 

konsekvenserna av det.  
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    Det är viktigt att prata med personen själv hur den upplever olika situationer och händelser. 

Det är ofta en fördel om arbetslaget har skilda bakgrunder, det ger en bred grund att stå på och 

det stärker gruppens kompetens och förmåga att se saker ur olika perspektiv. Lärarlaget kan 

begära handledning utanför sin organisation om det anses finnas behov av mer erfaren och 

kvalificerad yrkeskompetens (Thimon 1998). 

    Ett gott samarbete mellan föräldrar och skola är viktigt. Det är föräldrarna som är experter 

på sina barn, de känner barnets starka och svaga sidor och vet ofta hur de reagerar i olika 

situationer (Thimon 1998). 
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3 Metod 

 

3.1 Intervju 

 

För att ta reda på svaren på mina frågeställningar om hur lärare på gymnasiet kan hjälpa och 

stödja elever med A.S.  har jag valt att intervjua fyra pedagoger, tre specialpedagoger och en 

lärare som är verksamma på gymnasienivå i en och samma kommun. Samtliga pedagoger har 

lärarutbildning och tre av dessa har dessutom vidareutbildat sig till specialpedagoger. Jag ville 

att samtliga intervjuade skulle ha teoretisk och praktisk erfarenhet av elever med detta 

funktionshinder. Min bedömning var att fyra intervjuer skulle räcka med tanke på 

omfattningen av arbetet. Dessutom blev det en inblick i tre olika gymnasier, där de fyra 

intervjuade var helt oberoende av varandra med tanke på att de arbetar på tre olika 

arbetsplatser. De vet heller inte om vilka som medverkat i undersökningen.  

Det gjordes fyra kvalitativa intervjuer. Enligt Trost (1997) utmärks kvalitativa intervjuer 

bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man 

komplexa och innehållsrika svar. Det gäller att se verkligheten som den man intervjuar ser 

den och sedan tolka dem utifrån deras perspektiv i ett teoretiskt perspektiv. 

Min strävan var att försöka skapa en avspänd atmosfär och att de skulle känna förtroende för 

mig. Jag började med att inledningsvis be dem berätta om sina bakgrunder som lärare och 

deras erfarenheter av elever med A. S. Mitt metodval har låg grad av standardisering, vilket 

enligt Trost (1997) betyder att man t.ex. formulerar sig efter den intervjuades språkbruk, man 

tar frågorna i den ordning de passar och den intervjuade får gärna styra ordningsföljden, 

följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar.  Detta leder ofta till att 

variationsmöjligheterna blir fler (Trost 1997).  

    Ofta ger denna metod intressanta och lärorika resultat om elevens attityder, förkunskaper, 

värderingar och intressen, resp. lärarens syn på elever, undervisning, förhållningssätt, 

målsättningar och planering (Johansson, Svedner, 2001). 
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3.2 Urval 

 

Inledningsvis kontaktades en rektor på ett gymnasium i den aktuella kommunen och denne 

tillfrågades om denne eller någon annan person med övergripande ansvar kunde hjälpa mig att 

hitta fyra pedagoger som kunde intervjuas. Önskemålet var att de skulle ha lång och bred 

erfarenhet av ungdomar med A.S. för att få så uttömmande och relevanta svar som möjligt 

utifrån frågeställningarna. 

Samme rektor hörde av sig efter några dagar och gav mig namn på fyra personer. Hur de 

valdes framgick inte, om det var en slump vilka det blev, eller om han medvetet valde 

pedagoger som han visste hade kommit långt i sitt arbete med dessa elever. Personerna 

kontaktades per telefon och fick förklarade syftet med undersökningen. Samtliga fyra 

personer var villiga att ställa upp på intervjuer. 

    Lärare ett har 30 års erfarenhet som lärare på gymnasiet. För sex år sedan studerade hon till 

specialpedagog, en funktion hon nu har på det aktuella gymnasiet sedan fyra år tillbaka. 

 Lärare två har arbetat som lärare i tio år, och de senaste sju åren med specialklass för 

gymnasieelever med diagnos A.S. 

Lärare tre har tidigare arbetat som undersköterska inom vård och omsorg i 20 år. Sedan sex år 

tillbaka är hon utbildad gymnasielärare och har tjänst på ett gymnasium i kommunen. Hon har 

under de sex åren haft några elever med A.S. i sina klasser. 

Lärare fyra har arbetat på det aktuella gymnasiet i tio år. Under den tiden utbildade hon sig till 

specialpedagog, och har sedan fyra år tillbaka en specialpedagogtjänst på samma gymnasium. 

Samtliga pedagoger arbetar heltid och de arbetar på tre olika gymnasier. Som 

samlingsbegrepp på de fyra intervjuade personerna användes uttrycket pedagoger, i resultatet 

presenteras de som ”Lärare ett, två, tre och fyra”. 

 

3.3 Procedur 

 

Under telefonsamtalen gjordes upp om tid och plats för intervjuerna. 

De fick intervjufrågorna skickade till sig via mail några dagar före våra möten för att de skulle 

kunna vara någorlunda förberedda på vad samtalet skulle handla om, och alla fick samma 

frågeformulär (bilaga).  

Personerna fick välja tid och plats som passade dem för att de skulle känna sig bekväma i 

intervjusituationen. Alla valde att genomföra intervjun på respektive arbetsplatser. 
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De var samtliga förberedda att avsätta en timme för varje sammankomst, där de i förväg fått 

frågan om det fick användas bandspelare för att spela in samtalen, och alla gav sitt samtycke. 

Det blev mer bekvämt och avspänt att inte behöva lägga koncentration på att komma ihåg allt 

de sade eller skriva ner deras svar utan istället kunde vi mesta tiden ha ögonkontakt med 

varandra.  

    Tre intervjuer gjordes helt avskilt, enskilt och med avstängda telefoner .En intervju gjordes 

i ett arbetslags arbetsrum. Där var relativt lugnt, inga telefoner ringde, men det kom under 

timmen in två lärare och satte sig vid sina arbetsplatser. De var i förväg vidtalade om att 

intervju skulle ske, men en av lärarna hade glömt bort det, och började prata med den jag 

intervjuade. Under samtalets gång knackade det på dörren två gånger, det var elever som ville 

något. Detta verkade som tur var inte störa den intervjuade, hon tappade aldrig tråden, men 

personligen hade det känts bekvämare med en avskild plats för sammankomsten.             

Efteråt sammanställdes svaren på varje intervju. Alla har fått möjlighet att läsa sina 

intervjusvar och ha synpunkter på om frågorna var korrekt uppfattade. De fick samtidigt 

möjlighet att tillägga synpunkter, ifall de efteråt kom på något de glömt ta upp.  

 

3.4 Forskningsetik 

 

Samtliga pedagoger har blivit upplysta om min tystnadsplikt. Inga namn på elever, lärare eller 

gymnasium har förekommit i min undersökning. Det ska inte gå att känna igen eller spåra 

vilka de intervjuade är. När allt arbete är klart kommer de inspelade intervjuerna att förstöras. 

 

 

 

3.5 Tillförlitlighet 

 

Valet föll på att göra enskilda intervjuer med fyra pedagoger som har erfarenhet av ungdomar 

med funktionshindret A.S. Att göra enskilda intervjuer kan vara positivt i en undersökning, 

eftersom man då inte kan påverkas av andra. Pedagogerna arbetar på tre olika gymnasier. 

Urvalet är begränsat, det finns fler lärare och specialpedagoger på gymnasium i den aktuella 

kommunen. 

     Med facit i hand tycker jag att en timme per intervju blev något för kort tid för att få alla 

svaren utifrån mitt syfte. Dessutom hade det räckt med de fyra första intervjufrågorna där jag 

kunde ha fokuserat mer på följdfrågor utifrån dessa.  
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Mitt val blev att vända mig till pedagoger runt eleven, hur de uppfattar deras situation på 

gymnasiet. Hade jag vänt mig direkt till ungdomarna, eller till deras föräldrar hade resultatet 

kanske sett annorlunda ut. 
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4 Resultat 

 

Intervjufrågorna har utarbetats utifrån problempreciseringarna: Hur ser/uppfattar pedagogerna 

att skolsituationen fungerar för elever med A.S? Vilka resurser finns och hur vill de att det ska 

fungera för dessa personer på gymnasiet? 

Frågorna finns att läsa separat som Bilaga. 

 

4.1 Vilka resurser finns på gymnasiet för dessa elever? 

 

Många av resurserna är gemensamma i kommunen. 

Alla tre gymnasier har en specialpedagog anställd på respektive skola. Deras roll är att stötta 

elever med funktionshinder och att handleda personal utifrån sin specialistkompetens. 

Om det finns en diagnos på eleven sker en överlämning från föregående skola av 

specialpedagogen och ibland även av klassläraren, där de berättar hur den eleven fungerar och 

vad den fick hjälp med tidigare. Denna överlämning sker tillsammans med det nya lärarlaget.    

Finns behov av fortbildning för någon i lärarlaget har de rätt att få detta. 

Därefter tar specialpedagogen kontakt med eleven och tar reda på om den vill ha hjälp, och 

vilken form av stöd den vill ha.  

Varje elev har rätt att ta bort 10 % av sin undervisningstid under den treåriga gymnasietiden, 

Reducering av kurs. Det kan vara ett ämne som är betungande, eller ett ämne som eleven har 

svårt att närvara i. Avsikten kan också vara att ge eleven mer tid till stödundervisning, 

läxläsning etc. 

Ibland räcker det inte med en reducering av kurs för eleven. Det finns då möjlighet att gå ett 

extra år på gymnasiet, Individuellt anpassad studiegång.   

Vissa elever med motoriska svårigheter kan få låna en bärbar dator. Den är också bra för 

elever som har svårt att komma ihåg saker och för elever som vill ha skolarbete och planering 

sparat i en dator.  

Det är inte helt ovanligt att personer med A. S. har dyslexi. Då kan man få skrivningsfrågor 

inlästa på band, och man kan få läromedel på CD-romskiva, där en röst läser den skrivna 

texten från läroboken. 

 En del personer behöver lugn och ro för att kunna koncentrera sig. De kan då få enskilt rum 

vid skrivningar. Ibland kan det räcka att eleven får använda sin freestyle, för att på så sätt 

avleda ovidkommande ljud från omgivningen. 



 

 19 

Det finns stöd att få från den speciella gymnasielinjen, IVAS, det individuella programmet för 

elever med A.S./högfungerande autism. Eleven kan få hjälp därifrån med t.ex. sitt 

projektarbete som görs sista gymnasieåret, och lärare till eleven kan få handledning från 

specialpedagogerna därifrån. 

Vid skrivningar och andra inlämningsuppgifter kan den studerande få längre skrivtid. 

Elever med motoriska svårigheter kan bli befriade från skolidrotten. 

När det är muntliga redovisningar kan elev slippa tala inför grupp ifall de upplever det jobbigt 

att stå inför en grupp människor, de kan istället få göra en enskild muntlig redovisning med 

läraren. 

Det finns olika slags team på respektive skola. Teamet kan bestå av specialpedagog, 

skolsköterska, studie- och yrkesvalslärare, kurator, speciallärare och läkare. På alla skolor 

försöker de skräddarsy lösningar för varje elev som är i behov av särskilt stöd. I teamet kan 

man resonera om bästa lösningar för varje person. Man får prova sig fram och försöka hitta 

individuella lösningar som eleven är beredd att pröva. 

 

Specialpedagogen har en viktig roll. Hur mycket kunskap och erfarenheter har lärarna sedan 

tidigare? Ofta får pedagogen ge konkreta tips och idéer vad som brukar passa bra för dessa 

elever. Lärare fyra understryker att det samtidigt ”är upp till varje lärare att lära känna just 

den här eleven, där har speciellt mentorn en viktig funktion att fylla”. Varje elev har en utsedd 

mentor som har extra ansvar för några elever. 

En annan viktig roll som specialpedagogen har är att få dessa personer att känna ett 

sammanhang i hela skolsituationen. Detta är en av de svåraste områdena för dessa ungdomar, 

att få ett sammanhang i vardagen, fritiden och i skolan. 

Det kan också vara lärare, mentor eller specialpedagogen, som ger extra stöd i form av en viss 

avsatt tid varje vecka för eleven, där de träffas och planerar och strukturerar skolarbetet. 

    Två av de fyra intervjuade pedagogerna anser att det behövs extra resurser för denna grupp. 

Skolan har förändrats mycket i den senaste läroplanen, där eleven förväntas ta mer eget ansvar 

för sina studier. Idag läggs mer vikt vid att kunna samarbeta, dra slutsatser och kunna 

analysera, och att kunna planera sina studier mer självständigt i längre projektarbeten. Det är 

precis dessa områden som de här ungdomarna har svårt med. 

”Alla med A. S. är normalbegåvade eller överbegåvade, men de har oftast svårigheter att 

koppla samman kunskaper och färdigheter i större sammanhang.” (Lärare1)  
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Enligt lärare 2 ser resurserna annorlunda ut för eleverna som går ett speciellt 

gymnasieprogram där samtliga elever har funktionshindret A.S. De går en nationell 

samhällsvetenskaplig inriktning.  

Dessa elever kan ha misslyckats på det vanliga gymnasiet innan de hamnar där. Men det finns 

också de som väljer denna speciella linje från början eftersom den finns med som ett av de 

nationella programmen i gymnasieskolans kursutbud. Det finns inte många gymnasieprogram 

som är riktade till elever med A. S. i Sverige, men fler och fler kommuner har startat, och 

flera skolor håller på att starta speciella program för ungdomar med A. S. Till detta 

gymnasium är fler sökande än det finns platser, i höst har 11 personer sökt till sju lediga 

platser. 

Här arbetar åtta heltidsanställda lärare och specialpedagoger med ansvar för 24 elever. 

Eleverna är uppdelade i fyra klasser med sex personer i varje grupp. Alla har tillgång till egen 

dator. Undervisningen individanpassas och den mesta undervisningen sker enskilt och genom 

dator. Undervisningen är mest teoretisk och det sker få grupparbeten. Eftersom de ofta har 

svårt med grupparbete p.g.a. kommunikationsproblem är speciella lektionspass inlagda för att 

träna på detta. Den fjärde klassen är lite mer flytande, där kommer elever av och till från 

andra gymnasier för att få extra stöd. Här hamnar också de elever som redan går här som 

behöver extra mycket struktur och avskildhet (lärare 2).  

 

4.2 Hur ser skolsituationen ut på gymnasiet för dessa elever? 

 

    Alla intervjuade är överens om att det rent allmänt blir rörigare för dessa elever på 

gymnasiet. De har inget eget klassrum och de har flera olika lärare och olika klassrum att hitta 

till. Inför de olika lektionerna ska de hämta sina böcker i sitt elevskåp. Dessa elever kan ha 

problem med impulskontroll, vilket innebär att de kan bli distraherade av ovidkommande 

händelser mellan klassrum och lektionssal som avleder deras uppmärksamhet. 

    De kan också behöva hjälp med gränssättningar, t.ex. vad är lagom, och hur man ska kunna 

avgöra när ett arbete är färdigt. 

”Den nuvarande skolformen med nya arbetsformer och arbetssätt passar dessa personer 

sämre. Den gamla skolformen var mer ”fyrkantig”, teoretisk och mer tillrättalagd. Idag krävs 

mer framförhållning och mer egen planering. Det är mer grupparbeten och det är mer 

projektarbeten som sträcker sig över flera veckor. (lärare 1) Ibland samverkar flera lärare 

med varandra i de olika kurserna så att eleverna inte vet hur de olika betygen sätts i de olika 
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ämnena. Idag ska eleven analysera och reflektera mycket mer och detta har de här 

personerna extra svårt för”. (Lärare 1) 

    Den intervjuade personen som arbetar i klass med enbart ungdomar med A. S. tycker att 

flertalet lärare har ringa förståelse och dålig kunskap när det gäller dessa elever. Han tycker 

det fattas kunskap i lärarutbildningen om barn och ungdomar med neuropsykiska 

funktionshinder. Han tycker det finns mycket att utveckla på detta område som t.ex. att lärare 

behöver ha en tydlig struktur i sin planering och i undervisningssituationen, att de rent allmänt 

behöver bli tydligare i skolan, det mår alla barn bra av, anser han. Men han säger också att det 

finns duktiga lärare som har växt in i sin roll och blivit ett bra stöd för eleven. 

En av de intervjuade säger att det är fler med denna diagnos som idag fortsätter på gymnasiet. 

Idag behöver i princip alla gå gymnasiet fast den är frivillig. Samhället ställer högre krav och 

många jobb kräver idag minst gymnasium, och i många fall även högskolestudier. Hon tror att 

dessa elever inte fanns lika mycket på gymnasiet tidigare, och om de gjorde det studerade de 

framförallt på de teoretiska linjerna, där de kunde hanka sig fram hjälpligt. 

En av de intervjuade som arbetar som lärare och inte specialpedagog tycker att det fungerar 

bra för hennes elever med A. S. Hon har ett mycket bra och tätt samarbete med ”teamet” på 

skolan, speciellt med specialpedagogen, och hon har fått en hel del fortbildning sedan hon 

första gången fick en elev med A. S. 

    När jag frågar hur hon konkret arbetar i klassrumssituationen berättar hon att när hon har 

genomgångar i helklass skriver hon mycket på tavlan. Efter genomgången brukar hon fråga 

om uppgiften är rätt uppfattad. När eleverna senare ska börja arbeta på egen hand går hon 

fram extra till dessa ungdomar och ser om de förstått uppgiften. Hon får ofta ”puscha på” för 

att få igång dem. Ofta behöver dessa elever längre tid på sig, för att de lätt blir distraherade av 

sina klasskamrater och de har ofta lägre stresstolerans. 

”Jag har en dialog med alla elever, där jag försöker fånga upp när något inte fungerar som 

jag tänkt mig. Jag har stor nytta av att tidigare i mitt yrkesverksamma liv ha arbetat 20 år 

inom vård och omsorgsarbete”. (Lärare3)  

     En av de intervjuade tar upp ett område som hon märker kan vara svårt att hantera för 

dessa elever: Den fria, oplanerade tiden. Hon har märkt att det kan bli svårt för dem när det 

uppstår håltimmar, inställda lektioner, och tider på året när kurser har avslutats. Eftersom de 

kanske inte umgås med klasskompisar på samma sätt som andra, kan de känna sig vilsna och 

sysslolösa. Hon har märkt att om eleverna har nära till hemmet går de gärna hem vid dessa 

tillfällen.  Där kan hon hjälpa till att t.ex. schemalägga läxläsning eller stödundervisning hos 

speciallärare. Hon har också promenerat på stan med elever som behöver träna sig i sociala 



 

 22 

situationer. Det finns också elever som själv tar kontakt med henne för att få hjälp med 

planering eller läxläsning vid dessa tillfällen. 

Läraren på A. S. -gymnasiet säger att de har löst detta med den fria, oplanerade tiden med att 

de har en samlad skoldag. Skoldagen börjar nio och slutar klockan tre varje dag. De har få 

raster, en rast på förmiddagen och en rast på eftermiddagen. De har en kort lunchrast på 40 

minuter. De har nyss projektanställt en kille på skolan som framförallt är med eleverna på 

rasterna. Där brukar han ”puscha” på dem att göra någon aktivitet, framförallt i samspel med 

någon eller några klasskamrater.  

När jag frågar den tredje specialpedagogen om detta med den fria tiden, förstår hon först inte 

min fråga. Hon svarar till sist att det får man prata med varje enskild elev om vilka önskemål 

han/hon har och det ser olika ut. Jag ber henne ge ett exempel på vad det kan vara för 

aktiviteter och då svarar hon att en del går till biblioteket, om man inte vill vara i cafeterian 

eller korridoren. 

 

4.3 Hur bör det fungera för dessa elever på gymnasiet? 

 

Samtliga intervjuade är överens om att det ska skräddarsys lösningar för varje individ och att 

resurserna (om det kostar pengar) inte ska ifrågasättas, vilket de tycker att det inte heller görs 

från ledningen. Ingen av de intervjuade anser sig ha blivit nekade resurser för dessa elever.  

De vill att teamet har ett bra samarbete med lärare och elev. 

Lärare 1 uttrycker att hon tyvärr handlett lärare som inte riktigt förstår vad det handlar om och 

hur de måste arbeta rent konkret. Det finns lärare på gymnasiet som anser att de är utbildade i 

sitt ämne, att det är fackkunskapen som är det viktigaste. Hon stöter också på lärare som har 

svårt att arbeta flexibelt och problemlösande. Hon tror att de flesta lärare kan fungera bra för 

dessa elever om de är öppna att lära nytt och om de har en vilja att lära känna elevens 

speciella behov. Däremot har hon märkt att det finns en stor okunskap hos lärarstuderande, 

när hon varit på universitetet och föreläst. Det har efterlysts mer utbildning om barn och 

ungdomar med särskilda behov av lärarstuderande.  

 En av de intervjuade tycker att lärarna generellt blir bättre och bättre på att möta dessa elever. 

Första eleven kan vara svår att lära känna, men med tiden får lärare mer och mer erfarenheter 

av elever med A. S. och det ger en trygghet när de ska möta nästa person i skolsituationen. 

     En annan av de intervjuade anser att det är betydligt lättare att möta eleverna som kommer 

från högstadiet med en färdig diagnos än de som inte har en diagnos. Här finns bra riktlinjer 
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och en väl inarbetad handlingsplan att följa både från grundskolan och från gymnasiet. Men 

det förutsätter också att eleven vill ta emot den hjälp som erbjuds.  

På ett gymnasium där en av de intervjuade arbetar berättar hon att bara hälften (fast de ofta 

har en diagnos) vill ha hjälp från skolans sida. De vill försöka klara sig själva för att de tycker 

det fungerar bra, eller för att de inte riktigt vill acceptera sina problem. Hon säger att hon inte 

tvingar någon elev att få hjälp om de själva inte vill det. Men en annan av de intervjuade säger 

att det märks förr eller senare att de behöver hjälp då de kommer efter i en del ämnen. Första 

året märks behovet inte så väl, men andra och tredje året vill fler ha hjälp från både henne 

eller från teamet. Hon påpekar dessutom att de här ungdomarna har extra svårt att se sina 

hjälpbehov, och extra svårt att uttrycka sina behov. 

     På en av skolorna arbetar man mycket med värdegrundsfrågor. Varje år har t.ex. alla 

treorna en hel dag om värdegrundsfrågor. Över huvud taget strävar de mycket efter att visa 

respekt för varandra, respekt och förståelse för människor med olika funktionshinder, att vi 

alla är människor som har rätt att få vara på sitt speciella vis. 

Läraren som arbetar på gymnasiet med A. S. - inriktning (lärare 2) berättar att de försöker 

utveckla elevernas självbild. Många kommer från ett utanförskap, där de många gånger 

upplever att de misslyckats, och detta påverkar deras självbild. De har en kurs som eleverna 

kan välja som kallas ”Livskunskap och psykologi”, men han anser att dessa elever behöver 

bearbeta mer vad deras funktionshinder innebär för dem. Han önskar även att det ska finnas 

en individuell plan för varje person som har fått diagnos, som sedan ska följa dem som en röd 

tråd hela livet från samhällets sida. Han tycker att det handlar mycket om att som förälder veta 

sina rättigheter och att de får slåss för sina barns rättigheter. Eftersom A. S. delvis är en ärftlig 

sjukdom, kan föräldrar själva ha dessa problem, de kan då ha svårt att se sitt barns bästa 

behov av stöd och hjälp. En av deras stora mål är att slussa ut dessa elever till den vanliga 

gymnasieskolan. Här på speciallinjen kan de få extra stöttning i sina hjälpbehov, och lära sig 

sina styrkor och svagheter som de sedan kan ta med till gymnasiet, för enligt läroplaner och 

skollagen ska alla elever beredas plats och få adekvat stöd i den ordinarie skolan. Det ska 

finnas alternativ för dessa elever, hit är elever välkomna när det inte fungerar på det vanliga 

gymnasiet.  Ett av hans mål med dessa elever är att förbereda dem inför framtiden, det är 

viktigt att de får en känsla och förståelse för hur vuxenlivet kan gestalta sig. De är ju bara på 

gymnasiet i tre år, men framtiden och vuxenlivet är desto längre.  

     Lärare ett önskar att ”varje lärare som träffar dessa elever hjälper till och stöttar, ger dem 

självkänsla och att de måste våga tro på dem”. Hon möter lärare som tycker att de kan för lite 

om själva funktionshindret och andra svårigheter som de kan ha med dessa elever, men hon 
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tror att ”det viktigaste som lärare är att ha en bra människosyn, att tycka om dem och bemöta 

dem med respekt och medmänsklighet” (Lärare1) 
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5 Diskussion 

 
 

När jag skulle sätta mig in i området Aspergers syndrom märkte jag att det finns mycket 

litteratur skrivet om barn med detta funktionshinder. Däremot finns inte lika mycket skrivet 

om vuxna och då handlar det nästan uteslutande om självbiografier, vilket är ett bra sätt att få 

en inlevelse i hur dessa personer kan uppfatta och förstå omvärlden. Det beskrivs också hur de 

blir bemötta av andra människor. Det är dystra texter att läsa, många har blivit mobbade och 

många har upplevt ett utanförskap av omgivningen. När det gäller litteratur om ungdomar 

med detta funktionshinder finns inte heller mycket skrivet. En orsak till detta kan vara att 

diagnosen är relativt ny i Sverige, då Christopher Gillbergs forskning om neuropsykiatriska 

funktionshinder började uppmärksammas så sent som på slutet av 1980-talet. Dessa personer 

har troligtvis alltid funnits men idag har personlighetskaraktären fått ett namn, och med det 

har den fått en betydligt större uppmärksamhet. 

 

    Med facit i hand blev en timme något för kort tid för intervjuerna. Det tog en stund innan 

de blev ”varma i kläderna”. Tanken från början var att det skulle räcka med den tidsåtgången 

om de intervjuade var förberedda på det som skulle diskuteras och ibland kan ämnet ha en 

tendens att glida iväg när det finns gott om tid avsatt. Jag ville heller inte störa pedagogerna 

för mycket i deras arbeten. Eftersom det var uppgjort i förväg om en timmes intervju, ville jag 

också vara konsekvent och hålla den uppgjorda tiden. Det jag har lärt mig av detta är att inte 

vara så blygsam, det hade varit bättre att fråga hur lång de kunde avsätta för en intervju eller 

att jag hade garderat mig och frågat om de hade tid för en till två timmar. Om intervjun gick 

snabbare blev det ju bonustid för de intervjuade. Nu upplevdes att intervjuerna vid ett par 

tillfällen forcerades med tanke på den i förväg uppgjorda tiden. 

 

    Det som går att utläsa från intervjuerna är att det fattas kunskap och förståelse från lärarnas 

sida om funktionshindret. Alla pedagoger var överens om att det finns resurser avsatta för 

denna grupp i skolan. Skolpersonal har möjligheter att få fortbildning och specialpedagogen 

spelar en mycket viktig roll för lärare, då de kan ge handledning om funktionshindret och 

berätta om eleven om det finns diagnos från tidigare skola. En av de intervjuade 

specialpedagogerna anser att lärare överlag har blivit bättre på att förstå dessa elevers 

speciella behov allteftersom de får egna upplevda erfarenheter av dessa elever i sina klasser. 

Någon gång måste bli den första gången man möter en elev med dessa särskilda behov. 

Kanske den första eleven får bli en slags försökskanin för de efterföljande som kommer? Den 
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andra intervjuade specialpedagogen upplever att studerande på lärarprogrammet idag tycker 

att de saknar utbildning om neuropsykiatriska funktionshinder i sin grundutbildning. 

    Det är lätt att hålla med om detta. Det är viktigt att känna till att dessa elever finns, vad 

deras grundproblematik är, och hur man som lärare kan hjälpa dem i skolan. Kanske en grund 

kunde läggas här. Det kan då bli lättare att upptäcka dessa elever, speciellt om de inte har en 

diagnos, och stötta dem så snabbt som möjligt när de kommer till gymnasiet. Utifrån 

grundutbildningen borde sedan det viktigaste vara att lära känna varje elevs speciella behov 

och dennes personlighet. Här kan det bli aktuellt med en fördjupning i förståelsen runt eleven 

i form av fortbildning och handledning av specialpedagogen. 

    Enligt Östman (1999) bör lärare som har en elev med dessa svårigheter tänka på att förklara 

vad som kommer att hända, då har eleven en chans att förbereda sig och det blir ingen 

överraskning. Det är bra med mycket skriftlig information med tydliga instruktioner och att 

vara tydlig och rak utan ironi eller undermeningar. Som lärare bör man försäkra sig att eleven 

förstått vad man menar. Det är bra att fråga eleven en extra gång och be eleven förklara vad 

du menat. På det sättet kan läraren försäkra sig om att eleven verkligen förstått (Östman1999). 

    I mina intervjuer framkommer att läraren måste vara mycket lyhörd inför dessa elever; de 

behöver dubbelkontrollera att eleven förstått instruktionen och de kan behöva ”puscha” eleven 

att komma igång vid individuellt arbete. Det framkommer också både i litteraturen och i 

intervjuerna att många av dessa elever har svårt med planering av sitt skolarbete, både den 

kort- och långsiktiga planeringen. Här spelar respektive lärare i varje ämne en viktig roll, men 

även specialpedagogen kan behöva stötta här. 

    Något som är viktigt att komma ihåg i sammanhanget är dessa elevers starka sidor. Det är 

lätt att fokusera på problemen. Många har starka sidor som utantill- minne och fotografiskt 

minne, de har hög energi när de känner sig motiverade, de är ofta noggranna och de har bra 

uthållighet (Maxe-Larsson 2001).   

    Alla intervjuade pedagoger anser att dagens skola är svårare för dessa elever än den tidigare 

mer traditionella skolan som var mer teoretisk och mer förutsägbar. Den faktiska kunskapen 

var mer värdefull än dagens reflekterande och analyserande skola. Dessutom tror en av de 

intervjuade att dessa elever inte lika ofta fortsatte till gymnasiet, och om de gjorde det, valde 

de framförallt teoretiska linjer. En av de intervjuade upplever att lärare på gymnasienivå är 

mer benägna att hålla sig till sitt faktaämne än lärare på grundskolan. Men vad säger dagens 

skola? Jo, att alla har rätt att gå i gymnasium. Då måste vi också tillgodose varje elevs 

individuella behov av hjälp och stöd i skolan. Det räcker inte att säga att jag är expert på mitt 

ämne som lärare på gymnasiet. Den lärare som skyddar sig bakom sådana argument fullföljer 
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inte sina uppdrag som lärare i dagens skola. Som lärare är man skyldig att följa skolplanen 

(Lpf-94) och den säger bl.a. att man ska skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig 

och utveckla kunskaper.  Man ska också ge eleverna en grund i livslångt lärande. Skolan ska 

dessutom utveckla elevens kommunikativa och sociala kompetens. Det ställer höga 

förväntningar och krav på läraren. Idag fortsätter så gott som alla ungdomar på gymnasiet. 

Tidigare fortsatte inte alla, utan det var främst de studiemotiverade som fortsatte studera. Idag 

möter läraren elever med både sociala problem och elever med särskilda behov. Därför är det 

extra viktigt att använda resurserna som finns i skolan i form av skolsköterska, kurator, 

speciallärare och specialpedagog. Jag ställer mig frågan: Finns tillräckliga resurser på 

gymnasiet för dessa elever? Två av de fyra intervjuade pedagogerna tycker inte att det finns 

tillräckliga resurser för dessa elever. Tyvärr har jag inte fått något bra svar på detta i mina 

intervjuer eller i litteraturen jag läst. De intervjuade pratar mycket om att det finns bra 

hjälpmedel för dessa elever och bra utbildning för skolpersonalen, men finns tillräcklig 

förståelse för dessa ungdomar i skolvardagen?  

     Det jag tycker mig ha förstått och lärt mig i de fyra intervjuerna är att det är viktigt som 

lärare att vara lyhörd för varje elevs behov och att inte vara rädd att pröva olika alternativa 

lösningar i undervisningen. Det är dessutom extra viktigt i mötet med elever, och framförallt 

ungdomar med A. S. att vara flexibel, strukturerad och tydlig med vad man förväntar sig av 

eleven. Thimon (1998) påpekar att det är viktigt att inte vara rädd att be om hjälp av andra på 

skolan i teamet och av kollegor i lärarlaget. En annan viktig resurs är föräldrarna som känt 

eleven betydligt längre än läraren. Ett nära samarbete mellan skola och hemmet kan vara guld 

värt.  

Det kan vara bra att inse sina begränsningar, om jag upplever att jag inte hinner hjälpa eleven 

tillräckligt med t.ex. planering av skolarbetet finns specialpedagogen som en ypperlig resurs 

att samarbeta med. 

Avslutningsvis avslutas denna diskussion med en sammanfattning av hur en av de intervjuade 

specialpedagogerna (lärare 1) vill att skolan ska fungera för dessa elever: ”Jag märker att 

lärare som haft en eller flera elever med A. S. i sina klasser med tiden får erfarenheter som 

hjälper till för nästa elev med funktionshinder som kommer. Det är en av mina uppgifter som 

specialpedagog att informera och fortbilda lärarna om olika funktionshinder. Men även om 

man läser och tar till sig allt om A. S. så är det ändå individen som räknas. Så jag skulle vilja 

säga att det är viktigare att ha förståelse och vara flexibel som lärare än att ha en massa 

kunskap om syndromet som sådant. Men det viktigaste är vilken människosyn man har, att 

tycka om eleverna och bemöta dem med respekt och medmänsklighet”. 
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    Med dessa avslutande ord om respekt och bemötande hoppas jag att min undersökning kan 

bidra till att hjälpa lärare utvecklas i mötet med dessa spännande och individuella elever. 

 
 

Fortsatt forskning 

 
Under arbetets gång väcktes andra frågor hos mig: Jag skulle vilja undersöka hur elever med 

A. S. själv upplever sin situation på gymnasiet, och hur föräldrar till dessa ungdomar tycker 

att det fungerar på gymnasiet. 
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Bilaga 
 
 
Intervjufrågor 

 
 
Vilka erfarenheter har Du av ungdomar med Aspergers syndrom? 
 
Vilka resurser finns på gymnasiet för dessa elever? 
 
Hur ser Du på dessa elevers situation på gymnasiet?  
 
Hur vill Du att det ska fungera för dessa elever? 
 
Hur kan skolan hjälpa till att skapa meningsfullhet och sammanhang för dessa elever utanför 
klassrumssituationen?  
 
Anser Du att lärare i allmänhet har bra kunskaper och förståelse för funktionshindret 
Aspergers syndrom? 


