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Abstract  
 
The purpose with this study is to describe what individual pupils with neuropsychiatric 
disorders, such as Asperger syndrome and ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder), 
think of their time in the nine-year compulsory school. The intention is to, from a social and 
spatial point of view elucidate their experiences, on the basis of their specific needs and the 
commission and the curriculum of the compulsory school. 
 
This study have a qualitative approach where I on two occasions have talked to three upper 
secondary school pupils with neuropsychiatric disorders about their time in the compulsory 
school. The work method for this study is life stories, a kind of interview that allows the 
pupils to speak more freely, and where the definitive question formulation appears gradually. 
 
The result shows that the pupils in many ways experience that they have been misunderstood 
by both teachers and other pupils, first and foremost regarding teachers not having enough 
knowledge about how people with Asperger syndrome think and acts. In addition, all three 
have experiences of being bullied. At the same time the result shows that special adjustments 
to the pupils’ specific needs works and is a good thing, if they are based upon knowledge and 
understanding. 
 
The conclusion is that genuine knowledge about neuropsychiatric disorders and the will to 
understand among the teachers is very important, and that adjustments of resources, demands 
and conditions is a good thing, and many times necessary. Many teachers do not have the 
adequate knowledge and the support to the students is inadequate. A proper, comprehensive 
and correct diagnosis is important to create knowledge of the specific individual needs. 
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Sammanfattning  
 
 
Syftet med studien är att beskriva hur enskilda elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, i första hand Aspergers syndrom och ADHD (Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder), har upplevt sin tid i det obligatoriska skolväsendet. Avsikten 
är att ur ett socialt och ett rumsligt perspektiv belysa hur de upplevt sin skoltid, utifrån de 
specifika behoven och skolans uppdrag enligt Lpo94. 
 
Studien har en kvalitativ ansats där jag vid två tillfällen samtalat med tre ungdomar i 
gymnasieåldern med diagnostiserade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar om deras 
grundskoletid. Den metod som använts för genomförandet av studien är livsberättelse, en 
form av intervju som tillåter den intervjuade att berätta mer fritt, och där de definitiva 
frågeställningarna infinner sig efter hand.  
 
Resultatet visar att eleverna på många sätt upplever att de blivit missförstådda av både lärare 
och andra elever, framför allt handlar det om att lärare inte haft tillräcklig kunskap om hur 
elever med Aspergers syndrom tänker och fungerar. Alla tre upplever dessutom att de varit 
utsatta för mobbing. Samtidigt visar resultatet att särskilda lösningar och anpassningar efter 
elevens specifika behov är bra och fungerar, om de bygger på kunskap och förståelse. 
 
Slutsatser blir att gedigen kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vilja till 
förståelse hos personalen är mycket viktigt, och att anpassningar av resurser, krav och villkor 
är bra och ofta nödvändigt. Många lärare saknar tillräcklig kunskap och stödet till eleverna är 
bristfälligt. En ordentlig, fullständig och korrekt diagnostisering är viktigt för att skapa 
kunskap om de specifika individuella behoven. 
 
 
Nyckelord: ADHD, Aspergers syndrom, skola, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
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1. Bakgrund  

Jag har i snart fem år arbetat med elever med elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar på mellanstadiet. Arbetet har skett under olika former. Första året 
arbetade jag som resurslärare med ansvar för undervisning av två pojkar i samma klass. Den 
ena med diagnosen DAMP (”Deficits in Attention, Motor control and Perception”) och den 
andre med kombinationen Aspergers Syndrom (AS) och ADHD (Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder). Senare arbetade jag som klassföreståndare i samma klass, då 
med integrerad undervisning av eleven med dubbeldiagnosen AS/ADHD. Jag har även arbetat 
som lärare i en särskild undervisningsgrupp anpassad för elever med AS. Läsåret 06/07 bestod 
arbetsuppgifterna i undervisning av elev i enskild undervisningsgrupp samt hemundervisning 
för elev som skolvägrar, båda med dubbeldiagnoserna AS/ADHD. Idag arbetar jag deltid med 
enskild stödundervisning av en elev med diagnoserna Tourettes syndrom, tvångssyndrom och 
ADHD. 
 
De två fall jag arbetat allra närmast med under den här perioden är alltså två pojkar med 
dubbeldiagnosen AS och ADHD. I båda dessa fall har utredning och diagnostisering skett 
under den tid jag arbetat med eleven. 
 
I takt med de utmaningar jag mött som lärare de senaste åren har jag har blivit allt mer 
intresserad av de neuropsykiatriska funktionshinder jag kommit att arbeta med. Vad det 
innebär för individen i samspelet med omgivningen och hur skolan i synnerhet och samhället i 
stort hanterar att möta den här gruppen elever och medborgares annorlunda tänkande och 
beteende.  
 
Under de här åren har jag kontinuerligt haft tillgång till mycket värdefull handledning och 
konsultation från den specialpedagogiska verksamhet som i kommunen bedrivs som ett eget 
verksamhetsområde inom Barn- och ungdomsförvaltningen. Verksamhetsområdets uppdrag är 
att på olika sätt stödja skolområdet/elevhälsan i arbetet med barn och ungdomar i behov av 
särskilt stöd.  Man erbjuder bl.a. utredningar, handledning/konsultation och särskilda 
undervisningsgrupper. Gränsdragningen för vilka diagnoser som är relevanta att undersöka är 
inte helt lätt då de flesta som får diagnosen AS också uppfyller kriterierna för ADHD, men det 
finns argument mot att diagnostisera även detta. 
 
Jag vill i denna studie ta reda på hur elever med AS/ADHD har upplevt sin tid i grundskolan, 
det obligatoriska skolväsendet. Min förhoppning är att resultatet av studien ska kunna 
fördjupa förståelsen för hur barn och ungdomar med AS/ADHD upplever skolan. 
 
I inledningen till samlingsvolymen ”Att handskas med skitungar, del I och II”, skriver 
författaren Malin Widerlöv (2000), som själv har diagnosen AS, om fördelarna med att bunta 
ihop diagnoserna inom spektrat till den övergripande termen ”neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar”, vilken hon förkortar NPF. Hon menar att de individer som finns 
inom spektrat representerar så stora olikheter sinsemellan att det inte går att definiera ett 
särskilt förhållningssätt som passar alla. Och att det enda de har gemensamt är att de 
representerar någon form av neurologisk avvikelse med psykiska och sociala konsekvenser 
som omgivningen bör känna till. 
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2. Lagar och bestämmelser 
 

2.1 Grundskoleförordningen 

 
I grundskoleförordningen finns en bestämmelse, den så kallade undantagsbestämmelsen 
(grundskoleförordningen 7 kap. 8 §), som säger att läraren har möjlighet att bortse från 
enstaka mål som eleven ska ha uppnått om det finns särskilda skäl för detta, Med särskilda 
skäl menas att eleven har ett funktionshinder av något slag. Skälet till de här formuleringarna 
är att det inte finns några entydiga definitioner av vad som menas med ett funktionshinder. 
Det är läraren som sätter betyg och läraren som i samråd med andra berörda avgör om en elev 
har en funktionsnedsättning som gör det omöjligt för eleven att nå vissa mål. Det finns dock 
inga krav på att eleven ska vara diagnostiserad av någon specialist eller att eleven över huvud 
taget ska ha en diagnos (www.skolverket.se). 
 

Enligt undantagsbestämmelsen i grundskoleförordningen tillhör elever med AS den grupp 
elever där lärare i samråd med andra berörda avgör om detta funktionshinder utgör ett direkt 
hinder för att nå vissa mål eller kriterier. För elever med AS kan vissa mål och delar av mål 
och kriterier ställa till särskilda problem. I ämnet svenska på grundskolan kan en elev med AS 
ha svårt att "aktivt kunna delta i samtal och sätta sig in i andra tankar" eller "...göra 
iakttagelser av eget och andras språkbruk". I ämnet matematik på grundskolan kan en elev 
med AS ha långtgående förmåga att lösa matematiska problem men ha svårt att exempelvis 
"...redovisa sitt arbete med logiska resonemang..”. (VG-kriterium) eller "...ta del av andras 
argument och utifrån dessa framföra egna matematiskt grundade idéer" (MVG-kriterium). I 
flera ämnen förutsätts eller uttrycks att eleven ska kunna "samarbeta med andra vid arbete 
med olika uppgifter", vilket en elev med AS kan ha svårt för. Samtliga citat ovan är hämtade 
från skolverkets ”frågor och svar” om undantagsbestämmelsen 
(www.skolverket.se/sb/d/1475).  
 
Eleverna behöver enligt skolverket mycket handledning och vägledning och deras 
funktionshinder är också mycket olika sinsemellan. Det krävs stor professionell kompetens av 
läraren och ibland behov av att rådfråga en specialist för att kunna bedöma om de mål och 
kriterier som eleven inte når beror på funktionshindret eller på bristande kunskaper. För dessa 
elever är det särskilt viktigt att läraren gör en helhetsbedömning av elevens kunskaper i det 
aktuella ämnet.  Även om undantagsbestämmelsen ger möjlighet att bortse från enstaka mål 
kan funktionshindret innebära att eleven i vissa ämnen inte kan få ett betyg utan får skriftliga 
omdömen istället (www.skolverket.se). 
 



 

3 

2.2 Läroplanen, Lpo 94 

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
innehåller de övergripande målen och riktlinjerna för bland annat grundskolan. I denna 
poängteras det att ”undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov” 
(Lpo 94, s.4). Detta innebär att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla, eftersom 
skolan har ålagts ett särskilt ansvar för att tillgodose samtliga barns olika behov. 
 

Rektorn har ansvar för att strama ekonomiska ramar inte blir orsak till att man åsidosätter den 
skyldighet man har att stötta elever med särskilda behov, vilka har rätt till utveckling i skolan 
på sina villkor och rätt till stöd i olika former. Personalens kompetens på området blir här en 
avgörande faktor. Många av de dolda funktionshindren kräver specifika kunskaper och 
förståelse från skolans sida för att kunna arbeta mot strävnadsmålens uppnående på ett 
lämpligt och överhuvudtaget framkomligt sätt. 
 
I läroplanens kap 1; skolans värdegrund och uppdrag, står att ”skolans uppgift är att låta varje 
enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 
sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse” (Lpo94, s.3)  och att ”en trygg identitet är viktigt att utveckla tillsammans med 
förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” (Lpo94, s.4). Båda dessa 
uppdrag kan tänkas vara särskilt svåra vid arbete med elever med empatiproblematik. 
 
Ett ytterligare uppdrag som berör centrala ”problemområden” för elever med AS/ADHD, och 
som kan tänkas krocka med de elevernas särskilda behov är: ”Eleverna skall kunna orientera 
sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Det 
är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (Lpo94, s.5).  
 
I strävnadsmålen står att skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra 
och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga 
erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde samt visar respekt för och omsorg om 
såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Vidare står att skolan ska sträva efter att 
varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt 
medverkar till att bistå andra människor samt ”kan leva sig in i och förstå andra människors 
situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen” (Lpo94, s.8). 
 

I Lpo94 står också att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Dessutom har skolan ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 
 
Vidare sägs att alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av 
särskilt stöd, att läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande och stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 
svårigheter. Dessutom skall läraren se till att alla elever oberoende av social bakgrund och 
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 
funktionshinder får ett reellt inflytande på arbetssätt och arbetsformer. 
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3. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och diagnoser 
 

3.1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 
Widerlöv (2000) påpekar att ”diagnos” betyder ”genom kunskap” på grekiska, och menar att 
vi ska använda oss av diagnoser som en genväg till visdom. Enligt Widerlöv har vart tionde 
svenskt skolbarn NPFN som behöver diagnostiseras. 
 
Jag väljer att först presentera det större begreppet ”neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” 
och eftersom enligt Gillberg (2005) ”flertalet barn med AS har symptom som skulle kunna 
motivera en diagnos av lätt eller måttligt svår DAMP”, väljer jag att även presentera 
ADHD/DAMP, för att sedan redogöra för Aspergers syndrom. 
 

I de senaste årens forskning har olika begrepp använts, vilka kommer att användas parallellt i 
texten. Tidigare användes begreppet ”neuropsykiatriska störningar”, senare 
”neuropsykiatriska funktionshinder” och idag ”neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”. 
Begreppen kommer att användas i sin ursprungliga publicerade form, det som forskaren själv 
använt. 
 
Westergren (2007) förklarar att man med  begreppet neuropsykiatriska störningar menar 
”tillstånd som har sin grund i någon form av biologisk sårbarhet”, och man kan grovt indela 
området neuropsykiatriska störningar i tre, ofta delvis överlappande, grupper : 
uppmärksamhets och aktivitetsstörningar av typ ADHD/DAMP, autismspektrumstörningar 
och ticsspektrumstörningar. 
 
1. Uppmärksamhets- och aktivitetsstörningar av typ DAMP/ADHD. 

ADHD står för attention deficit/hyperactivity disorder. DAMP innebär att det förutom 
ADHD-symptom i olika konstellationer också finns en motorisk och/eller perceptuell 
problematik (Westergren 2007). Både Westergren (2007) och Gillberg (1998) anger 
frekvensen av DAMP, varierande med hänsyn till svårighetsgrad, till att svår form ses hos 1-
1,5% av alla skolbarn, medan lättare form föreligger hos c:a 5%.  
 
2. Autismspektrumstörningar. 

Med termen autismspektrumstörning åsyftas alla tillstånd med utpräglade 
funktionsnedsättningar inom minst två av de tre områdena 1) ömsesidig social interaktion, 2) 
ömsesidig verbal och icke-verbal kommunikation och 3) fantasi och beteende. Avvikelser 
inom samtliga dessa funktionsområden kallas ibland för Lorna Wings triad eftersom det var 
Lorna Wing som tidigt klargjorde att det gemensamma för alla personer med autism var 
denna kombination av symptom (Gillberg 1997). 
 
Enligt Gillberg (1997) kan man indela denna grupp i följande fyra ”rubriker”: 

• Autism (även kallat Infantil autism, Autistiskt syndrom eller Kanners syndrom). 
Föreligger enligt Westergren (2007) hos c:a 1/1000 och är ofta associerat med 
begåvningshandikapp. Karaktäriseras enligt Gillberg (1997) av utpräglade svårigheter 
inom alla de tre områdena i Lorna Wings triad, dessutom extrem isolering, utstuderade 
ritualbeteenden och osannolikt god minnesfunktion. Handikappgraden är mycket stor. 



 

5 

• Aspergers Syndrom, högfungerande autism, dvs. begåvningen är normal eller hög. 
Prevalens ca 1%. (Westergren 2007). Enligt Gillberg och Gillbergs definition finns 
svårigheter inom de tre områdena, men de är mer subtila och dessutom inte lika 
uppenbara vid de första levnadsåren. Enligt ICD-10 (International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision) och DSM-IV 
(Diagnostic an Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition) finns 
problemen i två av triadens områden; ”ömsesidig social interaktion” och ”fantasi och 
beteende” (Gillberg 1997). 

• Andra autismliknande tillstånd - om kriterier ej fullt ut är uppfyllda för de nämnda 
tillstånden, men en autistisk kärna i problematiken ändå är uppenbar. Enligt Gillberg 
(1997) torde det ofta handla om en grad- snarare än artskillnad när denna diagnos 
övervägs. Autismliknande tillstånd är att betrakta som svåra funktionsnedsättningar 
som i allmänhet medför betydande handikapp i vardagen (Gillberg 1997).  Prevalens 
c:a 3-10/1000. Termen "atypisk autism" anses mer adekvat enligt vissa diagnostiker 
(Westergren 2007).  

• Autistiska drag. Ibland ”Autismspektrumstörning UNS” (Utan Närmare 
Specifikation”). Syftar på funktionsnedsättningar av lindrigare slag. Det föreligger 
symptom som vid autism, AS eller andra autismliknande tillstånd, men betydligt färre 
och i allmänhet inte lika uttalade. Enligt Gillberg (1997) kan vissa individer inom 
denna grupp ha betydande handikapp av sina symptom under en period, men relativt 
få blir ”permanent hindrade i sin dagliga livsföring” i vuxen ålder.  Enligt Gillberg 
(2005) är autistiska drag ”sådana symtom inom det så kallade autismspektrum som 
starkt påminner dem man ser vid autism, men som inte förekommer i så uttalad grad 
eller i sådana typiska konstellationer att diagnoserna autism eller AS kommer i fråga”. 

 
3. Ticsspektrumstörningar. 

Vanligast bland ticsspektrumstörningarna är Tourettes syndrom. Frekvensen varierar något i 
olika studier, sammantaget bedömes 0,2-0,6% av alla skolbarn ha Tourettes syndrom. 
(Westergren, 2007). 
 
För att en specifik diagnos inom det neuropsykiatriska spektrat ska ställas, skall ett visst antal 
av en större mängd diagnoskriterier uppfyllas. För till exempel ADHD gäller sex av nio i ett 
första steg, sedan sex av nio i ett andra steg (Iglum Rönhovde, 2006). Dessutom är ADHD en 
tredelad diagnos, vilket sammantaget öppnar för en mängd kombinationer av uppfyllda 
kriterier, och unika problematiker. Detta uttrycker Lisbeth Iglum Rönhovde (2006) så att 
syndrom ska ses som ”rubriker” som måste kompletteras med en individuell kartläggning. Det 
handlar alltså om en komplex gråzon med mängder av möjliga kombinationer av specifika 
svårigheter, både för de individer som uppfyller diagnoskriterierna, och för de som kanske 
nästan gör det. Dahlgren (2007) påpekar att den varierade symptombilden vid samtliga 
diagnoser inom spektrat utgör ett problem. Han menar att det är sannolikt att individernas 
personliga symptombild kan påverka prestationerna på de test som används i forskningen. 
 
Jag har valt att använde termen ”neuropsykologiska funktionsnedsättningar” i 
frågeställningen, främst för att denna tycks vara den senaste, mest ”uppdaterade”, 
formuleringen, men även för att personer som själva har diagnos inom spektrat ofta föredra 
denna, exempelvis Widerlöv (2000). I uppsatsen har jag valt att exkludera 
ticsspektrumstörningar, vanligen Tourettes syndrom, då denna grupp är liten och 
frågeställningen är mer allmänt hållen och syftar till att inkludera en större grupp elever. Jag 
har också valt att exkludera Infantil autism/Kanner syndrom av samma anledning.  
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Därmed gäller uppsatsen för AS/Autismliknande tillstånd och ADHD. Jag väljer att inte 
exkludera ADHD då frågeställningen är giltig för en större grupp elever än den undersökta, 
dels för att diagnostiserad ADHD är vanligare förekommande än Tourettes (som därför är 
lättare att exkludera). Dessutom finns ”före och efter diagnos”, dvs. då de definierade 
diagnoskriterierna är uppfyllda, en gråskala, där en större mängd elever ingår. 
 
Således blir frågeställningen relevant för hela denna grupp av elever, även i någon mån för de 
som uppvisar endast några av de typiska kännetecknen, och som kanske uppfyller något eller 
några diagnoskriterier. 
 
 

3.2 ADHD 

 
Diagnosen ADHD definieras som en organisk funktionsstörning i hjärnan som beror på en 
obalans i hjärnans kemi. ADHD skiljer sig från många andra psykiatriska diagnoser vilka 
sällan kännetecknas av att det finns några biologiska markörer (Iglum Rönhovde s. 42). 
 
ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) innebär att det föreligger avvikelser inom 
områdena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet, som är förenliga med kriterierna i den 
så kallade DSM-IV, som är den amerikanska psykiaterföreningens diagnostiska manual med 
detaljerat symtomförteckning. Man talar om tre olika typer av ADHD:  

1. ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist 
2. ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll 
3. ADHD i kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet 

(Gillberg 2005) 
 
ADHD är alltså en tredelad diagnos. Antingen AD som är en primär 
uppmärksamhetsnedsättning (”Attention Deficit”), eller HD som är en primär hyperaktivitet, 
eller en kombination av dessa. Dessutom betraktas impulsivitet som ett så tydligt drag i 
hyperaktiviteten att det benämns som en egen kategori under kriterierna för hyperaktivitet.  
Trots att forskarna idag starkare betonar skillnaderna mellan AD och HD, klassificeras ADHD 
fortfarande som en enda diagnos i de internationella diagnosmanualerna. Kriterierna delas 
dock upp i en uppmärksamhetsdel och en hyperaktiv/impulsiv del. (Iglum Rönhovde, 2006). 
 
Gillberg (2005) påpekar att en svårighet med ADHD-beteckningen är att den antyder att 
hyperaktivitet är en självklar del av problematiken. Det finns dock en hel del personer med 
ADHD som inte är överaktiva och en lite grupp som faktiskt måste beskrivas som underaktiv. 
Insikten om dessa problem med själva diagnostermen har gjort att man infogat ett snedstreck 
mellan AD och HD. 
 
Enligt Christoffer Gillberg (föredrag, augusti 2003) följer på ADHD av det ouppmärksamma 
slaget (AD) kort reaktionstid, avtrubbad och ”halvsovande” uppmärksamhetsstil, problem 
med motorisk kontroll och ökad förekomst av yttringar som hör till det autistiska spektrat. 
ADHD av hyperaktiv/impulsiv (HD) eller kombinerad art förknippas med svåra 
beteendestörningar, tics, impulsstyrd och ”slarvig” uppmärksamhetsstil samt dålig 
impulskontroll (Iglum Rönhovde, 2006). 
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Tre till fem procent av alla barn uppfyller kriterierna för ADHD, utifrån DSM-IV från 1994 
(Iglum Rönhovde, 2006). 
 

3.3 DAMP 

DAMP definieras idag som ADHD ihop med DCD (Developmental Coordination Disorder). 
Begreppet DAMP beskriver alltså förutom uppmärksamhetsproblematiken även särskilda 
symptom på motorisk/perceptuell problematik (Dahlgren 2007). Begreppet innebär alltså en 
kombination av ADHD och motoriskt/perceptuella problem. En nordisk expertgrupp enades 
1990 om att använda DAMP-begreppet istället för den tidigare etiketten MBD (Minimal 
Brain Dysfunction). DAMP står för ”Deficits in Attention, Motor control and Perception”, 
alternativt  ”Dysfunktion i fråga Aktivitetskontroll/avledbarhet och uppmärksamhet, 
Motorikkontroll och Perception” (Gillberg 2005). En tidigare formulering var ”Dålig funktion 
ifråga om Aktivitetskontroll, Motorikkontroll och Perception” på svenska (Gillberg 1997).  
 
Det betyder att alla individer med DAMP har dels svårigheter med aktivitetskontroll och 
uppmärksamhet, dvs. ADHD, och dessutom svårigheter med motorikkontroll och perception.  
Enligt Gillberg (2005) uppfyller ungefär hälften av alla barn med ADHD också fullständiga 
kriterier för DAMP. Barn som samlas under den diagnostiska etiketten DAMP kan ha mycket 
uttalade psykiatriska problem, och ungefär hälften av de ”med svår DAMP” har autistiska 
drag (Gillberg 2000).  
 
Enligt Gillberg (2005) kan avgränsningen mellan ”svår DAMP” och ”Autistiska drag” ibland 
vara problematisk. Många barn med svår DAMP har lätta till måttligt autistiska drag eller 
autismliknande tillstånd, och diagnoserna kan mycket väl förekomma tillsammans. I vissa fall 
är de autistiska dragen så utpräglade att samtliga kriterier på AS är uppfyllda. I sådana fall kan 
det vara svårt att avgöra vilken av diagnoserna som ska anges som huvuddiagnos, det vill säga 
den diagnos som bäst ger en uppfattning om vilka symtom och problem som är viktigast. I 
andra fall är det tveksamt om man verkligen skall ställa båda diagnoserna. Omvänt gäller att 
en stor grupp av alla med autismspektrumstörningar, inte minst de som uppfyller 
diagnoskriterierna för AS, har alla eller många symptom på DAMP (Gillberg 1997). 
 
DAMP utgör alltså en stor undergrupp av alla som uppfyller kriterierna till det vidare 
begreppet ADHD.  Dessutom har ”alla eller många” med AS symptom på DAMP. 
 
 

3.4 Aspergers Syndrom 

 

Den österrikiske barnpsykiatern Hans Asperger skrev 1944 om fem pojkar med vissa 
gemensamma drag. Ovetande om varandra hade även Leo Kanner beskrivit 11 liknande barn 
året innan. Först i början av 80-talet började begreppet diskuteras när Lorna Wing 
presenterade Aspergers studier (Dahlgren 2007). Den första internationella diagnostiska 
manualen (ICD-10) presenterades inte förrän på 90-talet. Därför är forskningen kring AS 
fortfarande begränsad och sannolikt har personer med AS i tidigare studier representerat 
autism (Dahlgren 2007). AS betraktas idag som en lindrig variant av autism, alternativt som 
normalt eller högt begåvade individer inom denna grupp (Gillberg 2005). 
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Enligt Gillberg (1997) finns fyra olika system för diagnostisering, med något olika 
diagnoskriterier. Dessa fyra är 1) Gillberg och Gillberg, 2) Szatmari och medarbetare 1989, 3) 
ICD-10 (World Health Organization, WHO) 1993, och 4) DSM-IV 1994..  
 
AS innebär att följande symtom uppträder tillsammans hos ett och samma barn (Gillberg 
2005): 

1. Social beteendeavvikelse dominerad av extrem egocentricitet med svårigheter eller 
ointresse av att leka med jämnåriga, empatibrist och socialt och emotionellt opassande 
beteende. 

2. Uppslukande specialintressen med stark tendens till upprepning och byggande mer på 
utantillkunskap eller samlande, mindre på innehåll och mening. 

3. Rutiner och ritualtvång som styr ens eget eller andras liv. 
4. Egenheter i talspråk, som kan ha varit försenat, men som senare i allmänhet snarare är 

ytligt perfekt och utmärks av entonig röst eller på annat sätt avvikande 
informationsmönster. Överdriven formalism, bristande pragmatism och bristande 
förståelse av att talspråk kan ha olika betydelse beroende på det sociala 
sammanhanget. 

5. Egenheter i den icke-verbala kommunikationen, så som stirrande blick, bristfällig 
mimik och märkliga gester, egendomlig kroppshållning och oförmåga att bedöma 
lämpligt avstånd vid interaktion med andra människor. 

6. Avvikande eller omogen motorik som utmärks av fumlighet och klumpighet, ofta med 
ett drag av stelhet, inte minst i sociala sammanhang. (Gillberg 2005, s100). 

 
För att diagnosen AS skall komma ifråga krävs att dessa symtom orsakar betydande 
svårigheter i livsföringen eller anpassningen. Vissa personer med svag empati, ointresse för 
sociala interaktioner och specialintressen befinner sig troligtvis inom samma spektrum, men 
enligt Gillberg (2005) är det i praktiken inte meningsfullt att ställa diagnos eftersom det inte 
finns något egentligt behov av hjälp. 
 
AS hör till kategorin ”genomgripande utvecklingsstörningar”, och är en del av autismspektrat. 
Tillstånd inom autismspektrat kännetecknas av utpräglat nedsatt förmåga till ömsesidigt 
socialt samspel och ömsesidig kommunikation. Personer med AS är i regel väl fungerande i 
förhållande till andra grupper inom autismkategorin och är normalbegåvade.  De uppvisar 
emellertid typiska autistiska problem med ömsesidigheten i förhållande till andra människor 
och framstår ofta som klumpiga, både socialt och motoriskt, uppvisar stel mimik och få 
gester, har dålig fantasi och förstår inte skämt, ordlekar eller överförda betydelser eftersom de 
uppfattar allt bokstavligt (Iglum Rönhovde, 2006). 
 
Mycket speciella intressen, särintressen, hör utan undantag ihop med detta tillstånd; det 
handlar om teman eller föremål som upptar personens intresse i utpräglad grad, samtidigt som 
individen i fråga saknar intresse för mer vardagliga saker, framför allt vardagens sociala och 
psykologiska förhållanden (Jörgensen, 1995). Personer med AS kan ha omfattande kunskaper 
om det som intresserar dem och kontakter med andra utvecklas i regel till monologer kring 
särintresset (Iglum Rönhovde, 2006 ). 
 
Erfarenheter av flickor med AS visar att de ofta kan vara så fixerade på sociala ritualer och 
detaljer om andra människor att det är svårt att inse att det inte rör sig om social ömsesidighet 
utan om ett tvångsmässigt särintresse (Gillberg, 1998). 
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Enligt Gillberg är det ungefär tre till fyra av tusen födda barn som har de svårigheter som 
avses med termen AS. Diagnosen AS ställs ofta inte förrän i åtta till tolvårsåldern eller senare, 
till skillnad från diagnosen autism, som i allmänhet ställs före fem års ålder (Gillberg 2005). 
 
Man har också funnit en högre frekvens av både ADHD och Tourettes syndrom, 
tvångsstörningar och depression hos personer med AS. Samtidigt riskerar man att feltolka AS-
problematiken som att vara något av de nyss nämnda tillstånden. De flesta barn som senare 
får diagnosen AS har enligt Gillberg (1998) först diagnostiserats som ADHD (Iglum 
Rönhovde, 2006). 
 
Faktum är att flertalet barn med AS har symptom som skulle kunna motivera en diagnos av 
lätt eller måttligt svår DAMP; det föreligger uppmärksamhetsproblem, perceptionsproblem, 
kanske överaktivitet och motoriken är fumlig och klumpig (Gillberg 2005). Gillberg (2005) 
anser dock, att endast om dessa problem är så uttalade att de kräver separata åtgärder kan en 
DAMP-diagnos vara motiverad. Detta är intressant att jämföra med Widerlöv (2000), som 
menar att det är viktigt att barnet blir ordentligt utrett och diagnostiserat av flera olika orsaker, 
där det viktigaste är att förståelsen för barnets behov och  beteende kan ökas. 
 
 

3.5 Skillnader och likheter mellan ADHD och AS 

 
Det är tyvärr ont om litteratur som samtidigt behandlar AS och ADHD. En av få som gör det 
är Dahlgren (2007), som gör detta av det huvudsakliga skälet att barn med de olika 
diagnoserna uppvisar likartade svårigheter med det dagliga livet. Dessutom påpekas att många 
med AS fått diagnosen DAMP innan diagnosen AS ställts. 
 
Det finns viktiga skillnader mellan ADHD och AS, t.ex. att personer med AS har bokstavliga 
svårigheter att förstå att andra människor har tankar och uppfattningar som skiljer sig från 
deras egna (i litteraturen kallat ”theory of mind”). Barn och ungdomar med ADHD kan ge 
sken av att inte vara medvetna om andra perspektiv än sitt eget, men kan i regel förstå att 
andra inte kan få kunskap om deras tankar om de inte berättar dessa (Iglum Rönhovde, 2006).  
 
Uppmärksamhetsproblemen skiljer sig åt vid ADHD antingen genom svårigheter att hålla 
uppmärksamheten uppe, eller att bli uppmärksam, medan AS kännetecknas av ett för starkt 
fokus på det fåtal ämnen som är av intresse och en total avsaknad av intresse för allt annat 
(Iglum Rönhovde, 2006).  
 
Beteendemässigt är de i regel olika genom att barn och ungdomar med ADHD ofta framstår 
som oroliga, rastlösa, impulsstyrda, abrupta och ombytliga, medan personer med AS överlag 
är lugna, förutsägbara, regelstyrda, konkreta och direkta (Iglum Rönhovde, 2006).  
 
De gemensamma problemområden är enligt Iglum Rönhovde (2006) framförallt följande: 

• Svårigheter att sätta sig in i andra människors känsloupplevelser 
• Samspelsproblem (främst med jämnåriga) 
• Kommunikationssvårigheter 
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4. Tidigare forskning 
 

4.1 NPFN och det sociala samspelet 

 
Att AS och ADHD inte är ett synliga funktionshinder kan vara problematiskt i det sociala 
samspelet. Det gör det svårare för andra barn, och vuxna, att förstå att barnet med AS/ADHD 
upplever saker och ting annorlunda. 
 
Enligt Iglum Rönhovde (2006) är rasterna skådeplats för många olika slags konflikter och 
kännetecknas av många samtida impulser som bombarderar hjärnan. För den lärare som är 
rastvakt (och andra elever) kan det verka som eleven plötsligt blir helvild och börjar slåss med 
en käpp, kasta sten eller knuffa omkull andra elever, vilket ofta beskrivs som ”omotiverade 
angrepp”. När man använder uttrycket ”omotiverad” om ett visst beteende är detta tämligen 
missvisande, eftersom människors handlingar aldrig saknar motiv. Att vara överens om 
motivet är en helt annan sak. Vid obegripliga attacker på andra elever under rasterna bör man 
komma ihåg att en ostrukturerad situation är en av de största utmaningarna och svårigheter 
som dessa elever kan ställas inför.  När trycket blir för stort klarar de sällan att förmedla detta, 
utan reagerar med frustration och kanske aggressivitet. Dessa elevers subjektiva upplevelse av 
press, stress och kaos behöver inte stämma överens med hur andra upplever situationen. 
(Iglum Rönhovde, 2006) 
 
En tidig formulering om den inbyggda problematiken med dolda handikapp gör Frith; ”ytligt 
sett kan åtminstone en del av Aspergerfallen ge ett intryck av att vara normala. Det kan 
mycket väl vara så att denna kapacitet att utveckla ett nästan normalt beteende är det mest 
distinkta kännetecknet på Aspergers syndrom till skillnad från andra former av autism” (Frith, 
1998, s.31). Det är enligt Frith (1998) möjligt för personer med Aspergers syndrom att lära sig 
sociala rutiner så väl att ”andra människor inte har en tanke på att det kan vara något fel på 
dem utan enbart uppfattar dem som excentriska” (Frith, 1998, s.31). Men en sådan mödosam 
ansträngning har naturligtvis ett pris. Det krävs större ansträngning av en sådan person att lära 
sig det som andra människor tillägnar sig på ett mer naturligt sätt. ”Och han eller hon kommer 
att behöva springa när andra kan nöja sig med att gå” (Frith, 1998, s.31). 
 
Autistiska personer har inte för avsikt att såra andra människors känslor. Att såra andra 
människor är ett beteende som förutsätter en förmåga till theory of mind (se avsnittet om 
skillnader och likheter mellan AS & ADHD), något som autistiska personer mycket uppenbart 
saknar. En vårdgivare som upprörs av ett barns tydliga tillfredsställelse över den oro och 
förtvivlan barnet ger upphov till måste tänka på att barnet inte har någon uppfattning om det 
bakomliggande sinnestillståndet (vårdarens - förf. anm.), och att röstläge och minspel som 
uttrycker glädje eller vrede därför framkallar samma fascination hos barnet. På så sätt kan en 
oskyldig nyfikenhet i vissa situationer uppfattas som ett socialt förkastligt beteende (Frith, 
1998). 
 

Centralt i problematiken kring det sociala samspelet för personer med AS är alltså att 
kommunikation försvåras vid nedsatt empatiförmåga; förmåga att förstå hur andra människor 
tänker.  
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En annan grundläggande problematik i det sociala samspelet är att personer med AS som 
regel har avvikande varseblivning ifråga om sensoriska stimuli, så kallade 
perceptionsstörningar (Gillberg 1997). Detta kan skapa svårigheter i det sociala samspelet 
mellan den enskilde med AS och omgivningen eftersom man kan ha olika uppfattning om vad 
som händer och sker. 
 
En vanlig följd av AS är att de inte förmår intressera sig för särskilt många skolämnen och då 
blir deras prestationer ofta oväntat svaga. Enligt Gillberg (1997) är ”många” också märkligt 
obekymrade över de svaga skolprestationerna, särskilt om ingen förklarar hur allvarligt det 
kan vara att helt misslyckas med skolarbetet. Många har stora svårigheter att intressera sig för, 
och koncentrera sig på, de uppgifter som skolan anser är viktiga. Det är därför viktigt att 
tydliggöra varför det är bra att lyckas med skolarbetet. 
 
Den mekaniska läsförmågan hos elever med AS är ofta mycket god, ofta handlar det t.o.m. 
om hyperlexi, dvs. att läsförmågan överstiger både den förväntade vid åldern och vad som kan 
förväntas utifrån IQ-nivå (ofta läser barnet perfekt och inte minst högt), samtidigt som det kan 
finnas stora svårigheter med tyst läsning och framför allt läsförståelse (Gillberg 1997).  
 
Det är inte svårt att föreställa sig svårigheterna både elever och lärare kan ha med att förstå 
dessa för AS typiska särdrag, det är något som kräver goda kunskaper om AS. Förstår man 
inte vad som sker kan det leda till missförstånd och onödiga konflikter. 
 
Hans Asperger (1944, i Frith 1998) skrev redan i sin avhandling ”Autistisk psykopati” att 
även om barn med AS är besvärliga så går det att vägleda och undervisa dem, men det krävs 
äkta förståelse, tillgivenhet och vänlighet samt humor för att det skall fungera. Han menar att 
lärarens ”underliggande emotionella attityd” påverkar barnets humör och beteende. Han 
menade vidare att gedigna kunskaper om deras ”egenheter” hade stor betydelse för 
undervisningen, förutom pedagogisk talang och erfarenhet (Frith 1998). 
 
Iglum Rönhovde (2006) påpekar att en stor del av den problematik som orsakas av de 
neurobiologiskt grundade störningarna vid ADHD intill förväxling det man i vardagslag kan 
kalla för vanartighet, bristande uppfostran, fräckhet, lathet, slarv, lymmelaktighet, ointresse, 
lögnaktighet, oredighet osv. Det gör förstås inte saken enklare (Iglum Rönhovde, 2006). 
 
Beträffande tillrättavisningar påpekar Iglum Rönhovde att det knappast kommer att medföra 
någon aha-upplevelse eller beteendeförändring för ett barn med dåligt utvecklad empatisk 
förmåga om man försöker förmedla en insikt på följande sätt: ”Tänk dig hur du själv skulle 
känt det om någon gjort så där mot dig…” (Iglum Rönhovde, 2006, s.240) 
 
En stor del av personer med AS, kanske omkring hälften, klarar skolgången utan svårigheter, 
åtminstone om skolan har hög tolerans för avvikare och excentriker, enligt Gillberg (1997).  
 
 

4.2 NPFN och rum och tid 

 
Elever med ADHD har ett starkt behov av stadga, struktur och fasta ramar. Stabilitet och fasta 
rutiner som rör tid, plats, personer och aktiviteter skapar ofta den trygghet som behövs (Iglum 
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Rönhovde, 2006). Alltså när saker sker, var någonstans, med vem, och vad som kommer att 
ske. En huvudregel är att man bara ändrar en faktor åt gången (Iglum Rönhovde, 2006). 
 
För många barn med ADHD är detta att gå ut på eller komma tillbaka efter raster kritiska 
tidpunkter som ofta rymmer många konflikter. Översikten och överblicken är dålig, eleverna 
kanske trängs, det finns mycket att hålla ordning på och barnet kan vara osäkert på vad som 
händer efter rasten även om man förberett det tillsammans. I trängsel knuffar man ofta till 
någon, som knuffar tillbaka eller  kommer med nedsättande kommentarer, något som är svårt 
för en elev med kort stubin och som alltid måste ha sista ordet (Iglum Rönhovde, 2006). 
 
Att det ringer in kommer ofta som en överraskning för den elev som har ett dåligt utvecklat 
tidsbegrepp och följaktligen inte har den ”inre klocka” som säger att det snart gått tio eller 
femton minuter. Det är också svårt att avsluta mitt uppe i en aktivitet när man inte är 
förberedd på det och kanske inte har någon klar uppfattning om vad det betyder när man säger 
att ”vi fortsätter nästa rast” eller ”sedan”. Ljudet från skolklockan är dessutom bara en impuls 
bland många andra och är inte alltid tillräckligt stark för att få eleven att avsluta en aktivitet 
som han eller hon förmodligen är starkt motiverad för att syssla med, enligt Iglum Rönhovde, 
(2006). 
 
Trots att annorlunda perception är regel vid AS nämns detta ej som primär problematik bland 
diagnoskriterierna i någon manual. Detta är antagligen ett misstag, med tanke på att nästan 
alla högt begåvade individer med AS har perceptionsstörningar av något slag. (Gillberg 
1997). Konsekvensen är att personen med AS upplever rummet annorlunda. Dessutom är 
många av de typiska svårigheterna vid ADHD rumsrelaterat. Perceptionssvårigheter är 
mycket vanligt förekommande vid AS, alltifrån överdriven ljudkänslighet till avvikande 
reaktioner när det gäller lukt och smak. Extremt starka reaktioner (alltså p.g.a. annorlunda 
perception) på lukt och smak är vanligt förekommande och kan t.ex. medföra total vägran att 
äta (Gillberg 1997).  
 

• Annorlunda ljudperception är nästan regel vid AS. Vissa vardagliga ljud, t.ex. en 
vissling, ljudet av gymnastikskor mot ett golv eller ljudet av en dammsugare kan 
uppfattas som fruktansvärda. Andra ljud kan upplevas som extremt positiva. Svaga 
ljud kan uppfattas som starka (Gillberg 1997). Å andra sidan kan starka ljud, inte 
minst de man själv frambringar, uppfattas som svaga. 

• Åsynen av vissa saker, t.ex. blod, hål i kläder eller sprickor i sömmar, kan väcka 
ångest och panik och leda till kaotiska reaktioner hos personer med AS. 

• Taktila perceptionssvårigheter och –avvikelser är vanliga vid AS. Upplevelse av att 
kläder sitter för trångt, att sömmar och tvättinstruktionslappar skaver är nästan regel. 
Beröring kan upplevas negativt samtidigt som hårdhänt kroppskontakt eller kittling 
kan upplevas positivt (Gillberg 1997). 

 
En annan är aspekt på ”rummet” är att handikappande motoriska svårigheter är vanliga vid 
AS, med åtföljande motvilja mot gymnastik och bollspel och balanssvårigheter, ofta med 
höjdrädsla. Många har så stora svårigheter med motoriken att de kan behöva hjälp av 
sjukgymnast. För enstaka personer med AS kan svårigheter med motorik, perception och 
inlärning (motivation) vara så uttalade att de i sig innebär det största funktionshindret 
(Gillberg 1997). 
 
Då ADHD per definition innebär svårigheter med aktivitetskontroll och uppmärksamhet får 
det konsekvenser för rummet. Särskilt om det rör sig om ADHD dominerad av överaktivitet 
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och bristande impulskontroll, eller av kombinerad, form innebär det konsekvenser för 
upplevelsen av rummet och svårigheter med t.ex. störande moment. Att uthålligheten blir 
begränsad är en viktig aspekt på tid och ADHD. Ett barn som har störningar i de styrande och 
strukturerande delarna av hjärnan, frontalloben, behöver ha täta uppföljningar och förslag till 
fasta aktiviteter i ostrukturerade situationer (Freltofte 1995 i Iglum Rönhovde 2006). Vid både 
AS och ADHD är pedagogiska metoder där man poängterar struktur, konkretisering och 
monotoni är ofta mycket värdefulla, och bör övervägas i samtliga fall (Gillberg 2005). 
 
Typiska vanligt förekommande svårigheter vid både ADHD och AS är alltså begränsad 
uthållighet och tidsuppfattning. Annorlunda perception kan göra att vanligt förekommande 
faktorer och moment i klassrummet uppfattas som störande. 
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5. Syfte och frågeställningar 

 

5.1 Syfte 

 
Syftet med arbetet är att beskriva hur enskilda elever med AS/NPFN upplevt sin skolgång i 
det obligatoriska skolväsendet, utifrån skolans uppdrag enligt Lpo94 och de på diagnosen 
följande specifika behoven. 
 
 

5.2 Frågeställningar 

Den huvudsakliga frågeställningen är: Hur upplever elever med AS/NPFN grundskolan? Hur 
upplever eleverna att de blivit bemötta? Vilka förväntningar och krav har de mött? 
 
Min avsikt är att belysa den huvudsakliga frågeställningen om hur elever med AS/NPFN 
upplevt grundskolan utifrån två huvudsakliga perspektiv: 
 
1. Upplevelser av socialt samspel i skolan. 
2. Upplevelser av rum och tid i skolan. 
 
Båda dessa områden belyses sedan i sin tur utifrån de perspektiv som beskrivs i syftet, alltså 
hur elever upplever att de blivit bemötta utifrån skolan uppdrag och utifrån sina behov. 
 
 

5.3 Termer och begrepp 

 
Handikapp  
 

Det är i mötet mellan personen och miljön som handikappet uppstår (Olsson 2006). Enligt 
myndigheten för skolutveckling används ofta funktionshinder

 

och handikapp som synonyma 
begrepp, men handikapp handlar om mötet mellan en individs funktionsnedsättning och 
miljön. Handikapp är en beteckning för de konsekvenser som följer av ett funktionshinder. 
Handikapp är alltid något relativt och uppstår först i samspelet mellan en individ och den 
omgivande miljön. Den här miljörelativa handikappdefinitionen ansluter till WHO:s 
definition av handikapp (www.skolutveckling.se). 
 

Gemensamt för de olika neuropsykiatriska diagnoserna är att de för individen innebär ett dolt 
handikapp i mötet med många av vårt samhälles normer och förväntningar. Det syns inte 
utanpå, vilket blir ett extra handikapp i sig, då det anses självklart att en rörelsehindrad eller 
blind ska få adekvat hjälp, bedömas utifrån förmåga och bemötas med respekt för sitt 
handikapp. Det kan också, tvärtom, i en väl fungerande situation där funktionsnedsättningen 
inte innebär ett handikapp, vara en fördel att i att inte behöva ”stämplas”, utan få fungera som 
en i mängden. 
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	europsykiatriska funktionsnedsättningar 

 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kallas också neuropsykiatriska störningar (den äldre 
termen) eller neuropsykiatriska funktionshinder, vilken är det vanligast förekommande 
begreppet i litteraturen. Gemensamt för begreppen är att de används som ett samlingsnamn 
för ett antal diagnostiserbara tillstånd inom det neuropsykiatriska spektrat. Dessa kan enligt 
den gamla terminologin grovt delas in i uppmärksamhets- och aktivitetsstörningar, 
autismspektrumstörningar och ticsspektrumstörningar. Ett problem med det vanligast 
förekommande begreppet är att definitionen av ordet funktionshinder är oklar. 
 
 
Funktionshinder 
 
I grundskoleförordningen anges att läraren vid betygssättningen får bortse från enstaka mål 
om det finns ”särskilda skäl”. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra liknande 
personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att 
eleven skall kunna nå ett visst mål (grundskoleförordningen kap 7, 8 §).  
 
Ett funktionshinder definieras ofta som en begränsning av en individs fysiska eller psykiska 
funktionsförmåga. Det råder inte någon enighet om vad som är ett funktionshinder. I politiska 
dokument görs inga definitioner och inom forskningen görs olika indelningar. Traditionellt 
indelas funktionshinder i medicinska skador, syn- och hörselskador, rörelsehinder och 
utvecklingsstörning. I dessa indelningar faller dock flera grupper av funktionshindrade bort 
exempelvis de med läs- och skrivsvårigheter, psykiska funktionshinder och neuropsykiatriska 
diagnoser (www.skolutveckling.se) 
 
Specialpedagogiska institutet har ansvar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor 
för barn, unga och vuxna med funktionshinder. I deras instruktion anges att med 
funktionshinder avses medicinska, psykiska, neurologiskt betingade funktionsnedsättningar, 
svåra läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) samt utvecklingsstörning och andra funktionshinder 
(www.skolutveckling.se). 
 

Det pågår en diskussion inom politiken, handikapprörelsen och forskningen om värdet av att 
definiera vad som är att betrakta som ett funktionshinder.  
 
Forskaren Lars Grönvik (2007) menar i en intervju på skolporten.com att det inte finns någon 
poäng med att standardisera definitioner av begreppet funktionshinder. Han menar att valet av 
definition ska styras av vilket syfte man har. Han menar att man inte är så intresserad av att 
klassificera elever i skolans värld, men det finns definitioner av funktionshinder som 
exempelvis fokuserar på miljön som många kan ha nytta av och fundera på i den egna 
undervisningen. Funderingar kring om undervisningen är uteslutande/exkluderande, 
materialet anpassat och hur skolbyggnaden är ordnad kan vara nyttigt. Det kan vara bra att 
lära sig mer om vissa definitioner och vända blicken från individ till miljö. Diskussionen 
kring just definitioner och vad som är funktionshinder kan vara medvetandehöjande och 
skulle kunna pågå mer i skolan (www.skolporten.com).  
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	europsykologi  
 
*europsykologi brukar definieras som studiet av sambanden mellan hjärnan och beteendet 
(Tidskriften för Svensk Psykiatri nr 2, 2006). Enligt Sveriges Neuropsykologers Förening kan 
neuropsykologi definieras som "sambandet mellan beteende, känslor, tankar och dess 
neuroanatomiska korrelat". Inom vården är neuropsykologi ett kunskapsområde mellan 
neuroanatomi och psykologi - ömsesidigt överbryggande (www.neuropsykologi.org). 
 

 
	europsykiatri 
 
*europsykiatri är en tillämpning av empiri från lång rad kunskapsområden såsom 
neuroanatomi, medicin, psykiatri, neurologi, utvecklingspsykologi, psykoterapi, kognitions-, 
emotions-, och perceptionspsykologi. Denna komplexitet integreras till nya slutsatser och 
adekvata åtgärdsprogram (definition enligt Sveriges Neuropsykologers Förening 2008). I 
andra länder har man i ”neuropsykiatri” inbegripit exempelvis epilepsi, MS, hjärnskador, 
Parkinsons sjukdom och andra neurologiska sjukdomar med beteendemanifestationer. På 
senare tid har i Sverige ”neuropsykiatri” ofta kommit att användas om enbart ett par 
diagnoser, nämligen ADHD och tillstånd inom autismspektrum. ADHD och 
autismspektrumtillstånd har gemensamt att de kan diagnostiseras i barndomen och alltså inte 
debuterar i tonår eller vuxen ålder (Tidskriften för Svensk Psykiatri nr 2, 2006). 
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6. Metod 
 

6.1 Urval  

 
En viktig anledning till valet att intervjua gymnasieelever är det faktum att de nyligen gått ur 
grundskolan att deras upplevelser är relativt ”färska” och kan anses mer aktuella än vid  
intervju av äldre personer. Yngre elever som fortfarande går i skolan saknar enligt min 
erfarenhet i allmänhet den kunskap om diagnoserna och den självinsikt som jag tror behövs. 
De har ju inte heller upplevt hela sin skoltid ännu. Dessutom har elever tidigast i 
gymnasieåldern chans att få distans till tiden i grundskolan, vilket jag tror kan vara en fördel. 
 
Efter att jag beslutat mig för att undersöka hur personer med AS/NPFN upplevt sin skoltid, 
talade jag med olika föreningar och organisationer som på olika sätt arbetar med NPFN. Via 
en av dessa fick jag tips om ett särskilt individuellt gymnasieprogram för elever med AS. 
Programmet är uppbyggt utifrån elevernas behov och studier i kärnämnena varvas med 
träning i det sociala samspelet. Undervisningen bedrivs i egna lokaler i en större 
gymnasieskola. 
 
Efter att ha kontaktat arbetslaget på telefon skickades en skriftlig beskrivning av mitt arbete 
till lärarna via e-post. Lärarna presenterade ”projektet” för eleverna och kontrollerade 
intresset för att delta. Eftersom åtta elever ville delta valde lärarna att lotta tre stycken. En av 
dessa ångrade sig på morgonen för första träffen och lärarna hade då förberett en ”reserv” för 
denna eventualitet. Eftersom eleverna är under 18 år, ordnades skriftlig tillåtelse från 
föräldrarna veckan innan första träffen. 
 
Det slutliga urvalet av intervjupersoner samt tidpunkt för intervjutillfälle har jag alltså valt att 
låta lärarna bestämma, främst för att få mest lämplig intervjusituation utifrån verksamheten 
som eleverna befinner sig i. 
 
Vid valet av litteratur har jag dels använt mig av litteratur jag själv känner till sedan tidigare 
och dels sökt efter litteratur kring NPFN, AS, ADHD och skolan. Sökningarna efter litteratur 
har skett via Karlstads Universitetsbiblioteks och Karlstads Stadsbiblioteks databaser, samt på 
nätet (Google). I ett inledande skede har jag läst vad som sägs om skolan på olika hemsidor 
om NPFN, som Neuronnätet och Riksföreningen autism. Ett problem har varit att litteratur 
som i första hand rör hela området NPFN ofta i första hand varit medicinskt inriktad, och 
därför endast berört min frågeställning i begränsad utsträckning. Den litteratur jag hittat som 
närmare knyter an till frågeställningen har nästan uteslutande handlat om antingen AS/Autism 
eller ADHD, och därför exkluderat möjliga relevanta faktorer och tänkbara samband. Den 
litteratur jag valt har, åtminstone delvis, uppmärksammat samband, likheter och skillnader 
mellan de neuropsykiatriska diagnoserna. Den tar också upp de pedagogiska konsekvenserna. 
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6.2 Datainsamlingsmetoder 

 
Jag har valt att använda den kvalitativa metoden livsberättelse som undersökningsmetod. 
Livsberättelse är en form av intervju och jag anser att metoden är lämplig eftersom jag vill ta 
reda på ungdomarnas subjektiva syn på sin skoltid. Till min hjälp har jag haft metodavsnittet i 
”Läraridentitet och lärararbete” (Rhöse 2003) samt ”Examensarbetet i lärarutbildningen” 
(Johansson 2006). 
 
Antropologer och etnografer har ofta använt livsberättelser (life stories) för att försöka förstå 

människor som lever under andra betingelser och i andra miljöer än forskarnas, exempelvis 

insamlades amerikanska indianhövdingars livsberättelser av antropologer i början av förra 

århundradet (Goodson 1996 i Rhöse 2003). Livsberättelser spelade också en viktig roll för de 

sociologiska forskare som  i början på förra seklet fanns inom Chicagoskolan. De undersökte 

hur livet tog gestalt för människor i samhållets utkant och till och med även utanför 

samhället. Forskarna inriktade sig på att belysa människor med avvikande beteende, såsom 

prostituerade, kriminella och missbrukare, ur ett nedifrånperspektiv (Bertaux 1981 i Rhöse 

2003). Dessa människors livsberättelser blev ett redskap för att kunna försätta sig i andras 

situation och förstå deras kultur (Rhöse 2003, s. 71). 
 
Enligt Rhöse (2003) öppnar metoden livsberättelse möjligheter för att öka förståelsen för 
andra människor och deras livssituation utifrån en från början okänd kontext. Jag anser också 
att en fördel med metoden är att den inte skapar förutfattade meningar och formuleringar. Min 
egen yrkeserfarenhet utgör däremot en faktor att vara medveten om och kritiskt förhålla sig 
till. 
 
I enlighet med vad Rhöse (2003) rekommenderar har jag valt att träffa intervjupersonerna vid 
två tillfällen. Vid första intervjutillfället fick eleverna helt fritt berätta om hur de upplevt sin 
grundskoletid, enda begränsningen var att det skulle handla om skolan. Som stöd noterade jag 
vilka årskurser vi talat om och hjälpte till att hålla kronologisk ordning på berättelserna, i 
första hand för att undvika att vi missat något. Vid det andra tillfället begränsades 
ämnesområdet till att handla om de partier i elevernas berättelser som jag funnit särkilt 
intressanta, samt till de skolår vi eventuellt inte hunnit med vid första tillfället. 
 
Resultatet är inte en objektiv sanning, eller ens det faktiskt upplevda. Resultatet är berättelser 
om hur eleverna upplevt sin tid i det obligatoriska skolväsendet. Jag har endast pratat med 
eleverna (inte med exempelvis deras lärare eller föräldrar) och därför är det elevernas helt 
ensidiga upplevelse av grundskolan som beskrivs, helt oemotsagd. Det eleverna berättat är sin 
upplevda verklighet, deras subjektiva sanning. 
 
 

6.3 Procedur 

 
Intervjutillfällena ägde rum i gymnasieprogrammets lokaler. Lärarna hade bokat ett av de rum 
man har till förfogande så intervjuerna kunde äga rum enskilt och ostört. Varje enskilt samtal 
tog mellan 40-60 minuter, där samtalets längd var anpassat efter ordinarie schema. Inför 
respektive samtal hämtades eleven av ordinarie lärare som också introducerade oss. 
Inledningsvis vid de första samtalen presenterade jag mig själv, förklarade syftet med arbetet 
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och förklarade närmare vad metoden livsberättelse är. Jag upprepade att det vi skulle prata om 
är upplevelsen av grundskolan och poängterade att det är hur de upplevt sin skoltid jag vill 
undersöka - inte eleverna själva. Jag fick också klartecken från intervjupersonen att spela in 
samtalen. Samtalen spelades in på mp3-spelare men jag förde även enklare anteckningar vid 
sidan av för att se till att vi talat om grundskolans samtliga skolår. Eleverna pratade helt fritt 
om sin skoltid vid första tillfället, ibland ställde jag stödfrågor för att komma vidare. Efter 
första samtalet skrev jag ut ljudinspelningarna ord för ord. Jag gick också igenom texten och 
gjorde en analys av vad som saknades och vad jag ansåg mest intressant. 
 
Vid det andra intervjutillfället började jag med att repetera vad vi talat om första gången samt 
ställde några få frågor om sådant som var oklart eller särskilt intressant i materialet från första 
träffen. Jag berättade också på vilket sätt jag avsåg att smalna av ämnet inför detta andra 
samtal. I samtliga fall innebar det att gå mer på djupet kring upplevelsen av högstadiet. 
 
Efter andra träffen skrevs det nya inspelade materialet ut. Sedan bearbetades samtliga 
utskrifter genom att jag först tog bort allting som var uppenbart oväsentligt eller ej berörde 
skolgången på något vis, samt formulerade om vissa delar till löpande text och lät andra vara 
kvar som citat. Sedan ordnades materialet tematiskt med preliminära rubriker. Efter detta 
gjordes en ny gallring av texten där en del uttalanden togs bort och eller kortades ned, men 
utan att innehållet och andemeningen i dem kom till skada eller förändrades. Slutligen 
ordnades texten om tematiskt en andra gång under färre (nya) rubriker, som alla tre 
berättelserna kunde sorteras under.  
 
Återförande har skett då eleverna har fått ta del av de färdiga, bearbetade, utskrifterna av 
samtalen. Alltså resultatdelen i detta arbete. Härigenom har givits möjlighet till reaktioner 
från elevernas sida och möjlighet till att eventuellt ändra i berättelserna om något tolkats 
felaktigt, eller om de ändrat uppfattning om något. Eleverna blev glada över att få ut sina 
respektive berättelser och reaktionerna har inte förorsakat några ändringar. Eleverna kommer 
efter godkännande och publicering också att få utskrifter av arbetet i sin helhet. 
 
Resultatet är helt och hållet avidentifierat. Samtliga namn på personer, orter, skolor och 
platser är fingerade. 
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7. Resultat 
 

7.1 David, 17 år 

 

Biografi 
 
David kommer från en liten ort på landsbygden i Mellansverige där han ännu bor kvar. Han 
vill flytta och har bestämt sig för att komma därifrån i trean. David siktar på vidare utbildning 
vid en folkhögskola, som finns på en större ort i närheten, efter gymnasiet. David tycker det är 
ensamt att bo på en liten ort, men trivs ändå vilket han menar beror på att han inte kräver 
mycket folk omkring sig. Det gjorde honom ingenting när han var liten heller att vara ensam, 
men han påpekar att han inte ”kände till något annat liv” heller. Han tycker själv att detta är 
lite annorlunda, men ”jämför sig inte med andra”.  
 
David har vetat om att han haft en diagnos sedan femårsåldern. ”Jag har levt med att veta att 
det finns nånting i mitt huvud”, detta utan att han egentligen visste vad det var för något när 
han var yngre. Efter hand lärde sig David mer om den diagnos han fått, Aspergers syndrom. 
 
Från förskoleklass t.o.m. åk 6 gick David i Herdebys skola som ligger på cykelavstånd från 
hemmet. Herdeby är en B-skola, dvs. med kombinationsklasser 1-2, 3-4, och 5-6 p.g.a. litet 
underlag. De var bara nio barn i hans årskull (-90). Skolan upplevde David som ”rätt så bra”, 
men att lärarna var ”sådär”. Främst minns David att de ”löste alla problem genom att förbjuda 
saker”. Som exempel nämner han pokemon-kort som förbjöds av skolan, ”de förbjöd allt som 
var roligt”. Detta berodde på att de äldre eleverna lurade de yngre. ”Det enda man fick göra 
var att gå runt skolan i cirklar, eller spela fotboll”. Han minns 6-årsverksamheten som fanns 
på skolan som ”alla bråkade precis hela tiden”. Under skoltiden på Herdeby hade David hjälp 
av en extra resursperson på lektionerna.  
 
Högstadiet innebar en flytt till Ekebyskolan, på en lite större ort i närheten. Högstadiet 
upplevde han som dramatiskt. ”Högstadiet var ju fan ett helvete”. ”Det var ren och skär 
mobbing från dag ett, det ledde till att jag är lite av legend på skolan än idag”. Även på 
högstadiet hade David hjälp av en extra resursperson som fanns i klassen på de vanliga 
lektionerna. Men hon var i första hand till för en annan elev och i andra hand för David. 
Från och med åttan började David gå till ”Gläntan”, som var en särskild enhet på skolan, där 
de fick gå som låg dåligt till i olika ämnen och behövde extra hjälp. I efterhand tror David att 
det också kan ha varit för att ”vissa” behövde komma ifrån miljön i sin klass. Där var också 
annan personal, som David menar var förstående och ”kunde sitt jobb”. 
 
Idag går han på ett individuellt gymnasieprogram för elever med Aspergers syndrom, i en 
klass med elever som han ”kan se sig själv i” och därför ”blir mer avslappnad”. 
 
 
Socialt samspel med andra elever 
  
Lågstadiet var ”rätt så lugnt”, förutom en ”fejd” han hade hela låg- o mellan med en annan 
kille. En gång slog han ut två tänder på honom med en pinne. Han siktade på magen, men 
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träffade ansiktet av misstag. David sprang då in på toaletten, ”som jag alltid gjorde när nåt 
blev jobbigt”. 
 
I femman tog han med tog han med ett förstoringsglas att bränna insekter med, någon annan 
elev försökte stoppa honom. Efter skolan kom den andra elevens mamma hem till David, som 
var ensam hemma, och skällde ut honom. Han känner än idag att han vill hämnas.  
 
Han menar att han blev mycket retad, och var tacksam att reta, för han blev ”alltid så jävla 
arg”.  
 
Om det dramatiska högstadiet säger David: ”jag kommer aldrig vantrivas så mycket och heller 
aldrig trivas så mycket som jag gjorde då”. Klassen var ”hemsk men trevlig”. En del 
accepterade och respekterade honom för att han var ganska smart och väldigt allmänbildad. 
Han hade också med sin tidigare kompis från låg/mellan med sig till högstadieklassen. 
”Jag var långt ifrån den typiska tonårskillen”. Han såg inte tjusningen i det som andra gillade, 
gå ut och festa t.ex. De andra anpassade sig och blev som mängden. Mot slutet av högstadiet 
kunde man inte se skillnad på de fyra blonda tjejerna i klassen, förutom på rösterna.  
 
Under högstadiet utvecklade han sina två personligheter, ”hemmapersonen” och 
skolpersonen”, där skolpersonligheten är (var) mycket mer vaksam, och hemmapersonen 
mycket lugnare och visar fler sidor. David beskriver det som att han ”fick ryck” när han blev 
förbannad, och så ”skrev han sin legend”. Han välte bord. En gång sparkade han en kille på 
smalbenet, där killen hade en skada och var ”extremt skör”, vilket David inte visste om. Efter 
den incidenten fick han sån ångest att han dunkade en NO-bok i huvudet på sig själv tills det 
började blöda. Killen hade varit ”irriterande och på allt och alla”. 
 
Bland killarna på skolan var det tydliga grupperingar, antingen var man normal, skejtare eller 
raggare. Han var utsatt av både raggarna och skejtarna. I nian insåg han att ”de här idioterna 
kommer ingenstans, de kommer leva här med villa, Volvo, vovve”. Än idag blir han kallad 
”DAMP-David” av dem. David tycker det känns konstigt idag eftersom han nu vet vad det är, 
men aldrig fått den diagnosen. Han kallades då också ”Sascha” som skällsord, efter en tv-
figur. 
 
En gång frågade han sin mamma ”undrar om jag har några kompisar i klassen?”. Mammas 
svar var ”nej antagligen inte, de är nog bara schyssta mot dig”. En del visade respekt, kanske 
för att de visste att David hade AS, även om de inte visste vad det var. David gick hos 
kuratorn hela högstadiet och även nu, ”jag kommer nog behöva gå hos psykolog hela mitt 
liv”.  
 
Han gillade rasterna om han hade något att göra. I åttan kom de elever som han gått i 5-6:an i 
Herdeby med till 7:an och högstadiet, då umgicks han mer med dem än med klassen. Det 
hände att han blev ensam, men då kändes det ändå ok. Han kände inte behovet av människor 
runt omkring.  
 
”Snön var hemsk”. Vintern var ”rena helvetet” på rasterna, ”det gällde att inte gå för fort eller 
för sakta, att inte synas”. Annars kom det snabbt snö/is- bollar. En gång blev han 
bombarderad av isbollar i tio minuter när han gick till bussen, men försökte att inte reagera 
alls. Efteråt sparkade han till en parkeringsautomat och började gråta. Han tror att han var så 
förblindad av ilska att han inte kunde reagera. Någon dag efteråt kom en av killarna som 
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kastat, en person som David ”hatade men ändå kunde förstå”, fram och sa ”det var jävligt hårt 
av dig att inte reagera på hela den vägen”.  
 
Han tror att anledningen till att de mobbade honom var att han överreagerade och blev arg 
över småsaker. Hur han reagerat blev ett samtalsämne som spred sig. 
 
Det blev ofta missförstånd mellan David och andra elever. ”När jag kom med konkreta och 
bra idéer i grupparbeten fattade de andra ibland inte ett dyft av vad jag menade. De flesta i 
klassen visste nog att jag hade en diagnos och accepterade det. Med tiden lärde jag mig 
liksom deras språk och kunde diskutera med dem på deras sätt, men jag var fortfarande 
annorlunda”.  
 
David tycker att det centrala i hans upplevelse av högstadiet är mobbing. Han gissar att 
mobbingen berodde på okunskap eller rädsla, och att mobbarna behövde en tillhörighet i 
gruppen eller grupptryck. Det fanns många som mobbades, jag var en av dem. ”De där rycken 
jag fick när jag blev förbannad var en anledning, de tyckte det var det roligaste som fanns. Det 
gav dem en ursäkt också”.  
 
”Men jag kom ju över det till slut, när jag insåg att de här är bara idioter”. I början på nian 
stod han på skolgården och tittade på när några spelade basket, då skrek några sjuor/åttor 
”DAMP-David” från ett fönster. Där och då började jag skratta. Jag insåg att de här idioterna 
kommer inte längre, det är ingen ide att lägga energi på det längre, jag ger upp, låter dem hålla 
på, Vill de mobba mig så ok, gör det. Jag slutade ta åt mig för jag blev så trött på att de var så 
korkade. Mobbingen fortsatte ju, men efter det tog jag inte åt mig längre. En gång i nian kom 
några från gymnasiet och började hålla på, då började jag tycka synd om dem ”herregud, de är 
snart vuxna””. 
 
”Jag är fortfarande idag känd där på skolan för mina ryck. En gång blev jag så förbannad att 
jag välte ett bord och sprang omkring”. När det hänt sådana grejer brukade någon lärare ta 
reda på vad som hänt och varför. 
 
”Skolan försökte stoppa mobbingen ibland. En gång när jag blivit helt galen fick jag möta 
människan som orsakade det. Våra morsor fick komma och så satt vi och pratade om det med 
vår mentor. De tog tag idet, men det reddes aldrig ut. Det höll på att hända flera gånger, men 
jag lyckades avvärja det genom att böna och be, jag ville inte ha det. De försökte ta reda på 
varför det hände, jag fick t.ex. reda på att den här personen hade det jobbigt på det ena eller 
andra sättet,, men det blev aldrig så vi kunde förstå varann. Jag hade insett att jag inte ville 
veta så mycket om de här människorna (som mobbade). Jag önskade dem död och brinna i 
helvetet många gånger innan jag insåg att det var synd om dem, det var då det blev lättare att 
acceptera dem”. 
 
 
Bemötande, skolans krav och särskilda stödåtgärder 
 
Han är inte nöjd med att klassläraren försökte försköna (”släta över”) att han låg efter, inför 
honom och föräldrarna. Han var t.ex. en bok efter i matte och det tog dubbelt så lång tid för 
honom som för de andra. ”Hade jag fått rätt hjälp hade jag kanske inte behövt hamna där jag 
hamnade  på högstadiet”. 
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Att han på Herdeby hade hjälp av en extra resursperson, som var med hela lektionerna, tycker 
David var bra.  
 
Han tyckte alltid om att arbeta tillsammans med andra och tycker att han haft lätt för det på 
något sätt, även om det ibland kunde gå åt skogen till slut, när man skulle komma överens.  
 
Han våndades väldigt över ”veckans ord”. Gympan har alltid varit kul, bollsporter var 
roligast. David spelade fotboll i klubb hela låg och mellanstadiet. 
 
Lärarna på låg/mellan gjorde inget större intryck. Aktiviteter som bröt mönstret kunde vara 
besvärligt, men aktiviteter utanför skolan, t.ex. klassresor, var ofta så väl förberedda att det 
gick bra. Han brukar idag tänka att han får ”deal with it” när saker bryter mönstret, ”ta tag 
med det ock försöka lösa det så bra som möjligt. ”Jag kan ju inte sitta i ett hörn och gråta”.  
 
Den extra resursperson som fanns på de vanliga lektionerna under högstadiet tycker David var 
”fruktansvärt bra”. Men hon inte bara till för honom, utan i första hand till för en annan kille 
(”han var lite underlig han också, men hade inte AS”) i klassen och i andra hand för David. 
 
I sjuan (före Gläntan) när mobbingen hade börjat, sattes David i en ”specialgrupp” för 
extraundervisning i matte. I gruppen fanns också flera av mobbarna. ”Jag tror inte skolan 
tänkte på det”. ”Lärarna sket i hur andra betedde sig mot honom, så länge de lyckades i 
matten var det tummen upp”. Ofta blev de lämnade ensamma i klassrummet och ”då var de 
som arga hundar eller hungriga hyenor”. De kastade sig över honom med förolämpningar, 
ställde frågor som han kunde svara på ”fel sätt” på. Då började han utveckla en önskan att 
skolka. Senare kom han till ett specialställe på skolan som hette Gläntan, där de var jättesnälla 
mot honom, och det var lugnt. Det gick en av killarna som mobbade honom där också, men 
där var de schyssta mot varann. Idag önskar han att han på matten fått sitta i fred, i ett tyst 
rum, hela tiden. 
 
Han gillade språk, men en gång skulle han översätta en spansk mening till svenska. De hade 
just bytt lärare i spanska. Han svarade då ”jag gillar fisk”. Läraren svarar då ”nej, nej nej, 
fisken tilltalar mig!”. Hans intresse för spanska dog då ögonblickligen, idag kommer han inte 
ihåg någon spanska utom den meningen. Ofta har han funderat på varför han ska lära sig saker 
i skolan, men motiverar sig med att han behöver betyg för att gå vidare i livet, han har 
ambitioner och vill bli något. 
 
När David började på ”Gläntan” fick han ofta kopierade lösblad i stället för att läsa direkt ur 
boken. Arbetspassen var korta. Efter att han gjort ett papper i ett ämne fick han göra 
någonting annat. ”Där var det lugnt, avskilt och bra atmosfär, man kunde jobba i fred i egna 
små bås med egen dator. Det fanns en soffa där man kunde ta det lugnt. Man fick spela kort 
och så där”.  
 
”På Gläntan var det annan personal, som alla var bra och trevliga. De förstod mig, de kunde 
se eleven och inte bara ämnet. De kunde sitt jobb, vilket var bra för det hände att någon blev 
förbannad, började bråka och stormade ut och så där”. David tycker det är viktigt att 
personalen är kunniga pedagoger. Med kunnig menar han att de kan ”se eleverna” och förstår 
dem. Han tycker det är viktigt att lärarna kan se ”den sociala rankingen” i en klass. ”Vid t.ex. 
grupparbete måste det funka mellan eleverna för att få ut mesta möjliga av gruppen. De måste 
vara medvetna om den sociala rankingen för att förhindra konflikter”.  
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David insåg tidigt att han behövde extra hjälp, ”jag insåg att jag behövde gå min egen väg och 
inte behövde bry mig om vad andra människor tycker om det”. Det var bättre att vara på 
Gläntan än att sitta i en klass och vara på helspänn hela tiden och be till gud att läraren inte 
ska gå från rummet”. 
 
 
Tid & Rum (ljud, perception, ute- & innemiljö, fysiska villkor) 
 
På högstadiet tycker David att lokalerna och hela skolan var ”rent deprimerande”. ”Det var 
förstöra lokaler, skräpigt överallt trasiga möbler och grå väggar. Dessutom drogs alla ligister 
till vår korridor, så det var stökigt på så vis också. Det var inte så kul att stirra på en grå 
vägg”. 
 
David tycker att skolgården var bra, även om det var ”rena terrorn” att vistas där på vintern 
p.g.a. snöbollarna. De hade lektionerna och skåpen på olika ställen, vilket gjorde att de 
behövde gå över skolgården mellan lektionerna. 
 
De vanliga lektionssalarna hade glasdörrar (dörrar med fönster), som ”folk gick och knackade 
på, det var väldigt lite respekt på den tiden, både mot lärare och andra elever. Efter ett tag 
satte de upp skynken för fönstret, då blev det lugnare”. De vanliga lektionerna gick oftast till 
på samma sätt enligt en rutin, David påpekar att han haft ganska lätt att klara av förändringar. 
 
Den lugnare och anpassade miljön på Gläntan, med egna arbetsplatser och en soffa att ta det 
lugnt i, upplever David som odelat positivt. 
 
 
Diagnos (egen och andras kunskap) 
 
Han har sedan femårsåldern vetat om att han haft en diagnos. Han har ”alltid vetat” att han 
varit annorlunda. Han kände att ”det var ok, jag mår ju inte dåligt av det”, men menar att han 
nog inte förstod vad det var. Han tror att det har varit enklare för honom att acceptera att ”jag 
är annorlunda” än för de som fått diagnos först sent i livet. Han tror att kompisarna upplevde 
honom som ”underlig, men ok”, och upplever att han blivit accepterad hela låg och 
mellanstadiet. 
 
David vet inte riktigt vad de andra eleverna kände till om hans diagnos på högstadiet. Från 
början visste inte klasskompisarna att han hade en diagnos. ”En del förstod nog vad det var 
senare”. Han berättade för de han gått med på lågstadiet (som gick i samma klass på 
högstadiet) och lärde dem om AS efter ett tag.  
 
Han tycker att det är både på gott och ont att andra elever känner till diagnosen. En del 
accepterade att han gjorde saker på annorlunda sätt (”han gör så där för att han har det där”). 
”Men en del såg det som en ursäkt för att tracka en så mycket som möjligt, de kallade mig 
DAMP-David”. Vad de kände till påverkade alltså hur de betedde sig mot honom, men ”på 
olika sätt från person till person”. 
 
Han tror att lärarna var väl informerade om diagnosen. ”Jag tror att de försökte behandla mig 
som alla andra och inte ville peka ut mig så jag skulle smälta in i mängden. Jag tror det var 
bra, det hade nog blivit värre om det pekat ut mig”. 
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7.2 Lovisa, 16 år  

 
Biografi 
 
Lovisa kommer från medelstor stad i Mellansverige. Åk 1-5 gick hon på Grevelundsskolan 
och Åk 6-9 på Fredrikaskolan, som ligger i närheten. 
 
Lovisa fick diagnosen AS tidigt, men hennes föräldrar valde att vänta med att berätta för 
henne eftersom de inte trodde hon skulle förstå vad det innebar. I femman tyckte de hon var 
mogen nog och berättade för henne.  
 
Under låg- och mellanstadiet har Lovisa  oftast upplevt att hon bra haft ”bra lärare, som 
förstår”. Men en ”dålig” lärare i fyran har varit viktig, och har satt tydliga spår i hennes 
upplevelse av mellanstadiet. De flesta lärarna på högstadiet var bra eftersom de hade 
förståelse för henne, några som hon tyckte var mindre bra saknade förståelse. ”De bra förstod 
varför jag var som jag var”. 
 
När hon började på Fredrikaskolan fick hon en assistent som hon tycker varit väldigt bra. 
Assistenten fungerade både som hjälp och som vän. Hon såg det som att hon ”gick omkring 
med en kompis”. 
 
Lovisa upplever att hon har varit mobbad mer eller mindre under hela skoltiden. Samtidigt 
tycker hon inte att det varit ett problem att vara ensam, utan tycker att hon klarat sig ganska 
bra på egen hand. Det var värre när den riktiga mobbingen tog fart på mellanstadiet och andra 
elever retade henne. I sjuan lyckades assistenten och ett mobbingteam på skolan med att få 
mobbingen att upphöra. De arbetade med mobbarna och assistenten var nästan alltid i 
närheten. 
 
Lovisa har väldigt svårt för höga ljud, det blir jättejobbigt i t.ex. matsal och gympasal. Även 
om folk pratar i normal samtalston blir det ”jättemycket” om det är många som pratar 
samtidigt. Hon har också svårt med tidsuppfattningen, och har t.ex. aldrig känt om lektionerna 
varit långa eller korta. ”Jag har inte så värst mycket till tidsbegrepp - jag och min hund har 
ungefär lika bra tidsbegrepp”. Hon upplever också att det kan vara svårt att bryta rutiner. 
 
I grundskolan gillade hon musik, bild och svenska mest. Hon förstod ofta inte, och förstår 
fortfarande ibland inte, vad hon ska ha matte till. 
 
Lovisa går idag första året på ett individuellt gymnasieprogram för elever med Aspergers 
syndrom.  
 
 
Socialt samspel med andra elever 
 
”Det var mer ok att vara annorlunda på lågstadiet, då man inte söker efter vem man är, som 
man gör när man blir äldre”.  
 
I trean - fyran började hon fundera ”men varför är jag så här, reagerar häftigt på sånt andra 
tyckte var jättepyttesmå saker och var extra känslig”. T.ex. tyckte en kille att det var kul att 
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retas med J, och slog henne lite löst på armen som skämt sådär som man ofta gör, men det 
tyckte Lovisa gjorde jätteont. Och då sa andra att ”men det där kan väl inte göra ont”. Hon har 
fått ”lära sig” att tåla lite mer när hon blev äldre. ”Det var en sak som jag lärde mig, att tåla 
lite”. ”När min brorsa använde mig som boxningsboll lärde jag mig till slut att tåla lite”. 
 
På mellanstadiet blev det värre när folk skulle springa till varandra och skvallra. Hon blev 
retad av klasskamraterna.  
 
På rasterna gick Lovisa oftast upp på ett berg i närheten av skolan, där hon gick ensam och 
funderade. Hon kom ofta för sent tillbaka, men försökte hålla koll på klasskamraterna för att 
veta när det var dags att gå in. Läraren visade förståelse för hennes bristande tidsbegrepp om 
när kom sent.  
 
När hon började på Fredrikaskolan i åk 6 upplevde hon att de andra eleverna tyckte hon var en 
väldigt lustig figur, eftersom man ”var tvungen att börja sminka sig och ha modekläder, vilket 
hon vägrade. Lovisa gjorde i stället så som andra upplevde var tvärtemot,  gick i 
allvädersstövlar t.ex. Men det var inte för att vara tvärtemot utan J:s egen väg helt enkelt. En 
väg hon hade gått ändå, även om de andra inte börjat förändra sig. För henne är det viktigast 
att det är bekvämt och att hon själv gillar det, inte att andra ska gilla det. ”De fick ta mig för 
den jag är eller helt enkelt skita i det”. Kompisar hade Lovisa ”noll, zipp, zero” av. 
 
Lovisa blev utsatt för mobbing i sexan, de passade på när assistenten inte såg, kallade henne 
”freak”, stoppade lappar i skåpet, tyckte att hon var konstig och retade henne för att hon var 
annorlunda. Hon tror att de andra retade sig på att hon inte brydde sig om vad de sa om henne, 
vilket hon ”sket fullständigt i”. Tills mobbingen började, då kändes det värre, blev jobbigt att 
”hålla emot”. Det som var jobbigt var inte främst hur mobbingen tog sig uttryck utan känslan 
att andra inte accepterade hur hon var, hon var ju sig själv. De hade ingen förståelse för att 
hon ville gå sin egen väg.  
 
I sjuan lyckades assistenten och ett mobbingteam på skolan få mobbingen att upphöra. De 
arbetade med mobbarna och assistenten var nästan alltid närvarande eller i närheten, vilket var 
tryggt, hon kände sig inte rädd när hon gick ensam eftersom hon visste att han var där 
någonstans. Han dök alltid upp när det behövdes som mest. Det var fortfarande några som 
höll på och retades, genom att följa efter henne, vilket gjorde henne rädd (”vad vill ni mig?”), 
inte arg. Assistenten brukade då ställa sig emellan, be Lovisa att gå till biblioteket, där det 
fanns en bibliotekarie som var snäll och såg till att ingen gav sig på henne. Hon tror att de 
behövde ge sig på henne för att själva må bra, så det är mest synd om dem, tycker hon. 
Eleverna försökte en gång elda upp assistentens skägg med tändare, och  blev ibland slagen 
och sparkad när han gick emellan, Lovisa tyckte då väldigt synd om honom.  
 
Lovisa tycker inte att skolan har gjort något direkt för att öka förståelsen mellan henne och 
andra elever, ”men om jag velat berätta så har jag fått göra det. Men jag blev ju mobbad, bara 
för att jag var annorlunda. Jag önskar att jag får berätta för elever på Fredrikaskolan idag att 
det inte är fel att vara annorlunda, det kan vara jättesvårt, ett rent helvete ibland, men jag 
tycker att det har berikat mitt liv. Folk tror att bara för att man har en diagnos så är man inte 
en vanlig människa. En del kallade mig för ”särbarn”, det är ju ett skällsord som gör mig 
jätteledsen, men det är ju inget fel på att vara annorlunda, särskild. Människan har alltid i alla 
tider varit rädd för det som är annorlunda, så jag kan förstå att folk blir osäkra när de inte 
förstår, men det är ingen ursäkt att utsätta någon för något obehagligt”, säger Lovisa.  
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Hon märkte att hon reagerade annorlunda ibland, t.ex. om hon inte förstod att något var ett 
skämt. En gång i trean skämtade träslöjdläraren att han skulle ta hål i öronen på eleverna med 
en hålslagare. Då ställde sig Lovisa upp och försvarade sina klasskamrater; ”rör du dem åker 
du på en propp!”. När läraren förklarade att det var ett skämt kände hon sig lite dum.  
 
”Det var många gånger det blev missförstånd mellan Lovisa och andra, både elever och lärare, 
men det brukade orda upp sig. ”Det kunde vara att jag tolkade på ett visst sätt och blev 
upprörd och ledsen. Sedan visade det sig att det inte var alls så de menade. Ofta uttryckte de 
sig lite klumpigt, och då tolkade jag det som mer allvarligt än vad det var menat. Jag kunde 
t.ex. inte avgöra om något var ett skämt eller inte. Men det blev bättre med åren, jag lärde mig 
att tolka dem. Jag är nog ganska bra på att läsa av folk, men vissa var svårare att tolka än 
andra. Jag försökte alltid förklara ordentligt vad jag själv menade. Ofta tolkade jag vad andra 
sa helt fel, men jag kunde tolka om de blev ledsna eller upprörda av vad jag sagt, och då 
snabbt rätta till det”. 
 
 
Bemötande, skolans krav och särskilda stödåtgärder 
 
Åk 1-3 var bra, hade en lärare som förstod henne. Det var bra förståelse från lärarna om man 
var lite annorlunda, läraren kunde mycket om ”sånt där” och förstod henne därför. Trots att de 
inte kände till diagnos skapade de förståelse hos klasskamraterna. 
 
I fyran fick hon en lärare som ”inte förstod mig” och inte brydde sig, trots att hon visste om 
att Lovisa hade AS. ”Hon behandlade mig som om jag vore helt dum”.  Då visste Lovisa själv 
inte om diagnosen.  
 
Läraren började ofta skrika åt eleverna om hon blev irriterad. Läraren kunde skrika ”Men nu 
får ni vara tysta”, men det blev det inte bättre av.  
 
Lovisa förstod inte alltid vad hon skulle göra, och när hon inte förstod blev läraren irriterad. 
Hon blev då förvånad över lärarens reaktion, eftersom man inte kan hjälpa att man inte 
förstår, kunde bli ”lite arg” och börja försvara sig, vilket gjorde att läraren ännu mer irriterad 
och började skrika. Det slutade ibland med att hon blev jättearg och ledsen och sprang 
därifrån, för att inte koka över av ilska. ”Jag tycker inte att det var mitt fel, men jag hade 
kanske kunnat stanna kvar”. Lovisa gick då ut och tog luft eller så. Jag började göra så, sätta 
upp det som mål, för att försöka kunna ta kontroll över mig själv. Ofta tog hon några djupa 
andetag och gick sedan in och försökte jobba, trots att hon inte visste vad hon skulle göra.  
 
”Läraren blev nog arg p.g.a. brist på kunskap”. ”Hon kanske inte förstod varför jag blev arg, 
men det konstiga är att mina föräldrar pratade med henne massor av gånger efter att jag 
kommit hem och varit arg o ledsen, men det blev aldrig bättre. Jag tror inte hon brydde sig 
egentligen, men jag förstår nu när jag är äldre att det handlade om brist på kunskap. Ibland 
sov jag dåligt för att jag var orolig för morgondagen”.  
 
Någon gång i femman bytte klassen lärare igen. Mot slutet av femman blev det lugnare på de 
vanliga lektionerna p.g.a. att den nya läraren ”behövde inte skrika för att inge respekt, hon 
fick det i alla fall”. Den nya läraren var ”påläst och visade väldig förståelse”. Hon kunde bli 
lite uppgiven när det var mest hopplöst, vilket det kändes som när Lovisa blev arg eller ledsen 
på sina klasskamrater. Men hon gav aldrig upp och vi kom bra överens, hon var snäll mot 
Lovisa Hon försökte verkligen förstå. 
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I femman åkte de på sant-läger som var spännande och intressant. Det hade förberetts på 
lägret under en lång tid, vilket gjorde att det var lätt att bryta vardagsrutinen, något Lovisa 
annars upplever som en svårighet. 
 
På matematiklektionerna satt Lovisa i grupprum, där hon fick extra hjälp av ”extralärare”. Det 
var bra eftersom det var tystare i grupprummet.  
 
På Fredrikaskolan (6-9) fick hon en bra elevassistent som hon delade med en annan elev med 
högfungerande autism, i samma klass, som faktiskt går i samma klass än idag på gymnasiet. 
Lovisa tycker att elevassistenten var väldigt bra: ”han förstod oss väldigt bra och hjälpte till 
att komma undan när det blev jobbigt”. 
 
Lektionerna på högstadiet gick faktiskt ganska bra, tack vare assistenten. ”När det blev för 
stökigt blev det jobbigt, och då gick jag och min elevassistent iväg. Vi gick utomhus och jag 
fick ta några djupa andetag”. De gick ofta ut när det blev högljutt. Lovisa tycker att det bara 
var bra att få extra hjälp av en assistent, och kände aldrig att det skulle vara något särskilt med 
att hon behövde hjälp. Hon kände sig aldrig utpekad. Assistenten fungerade även som en vän 
samtidigt som hjälp. Hon såg det som att hon ”gick omkring med en kompis”. 
 
Många lärare på högstadiet var bra för att de hade förståelse, de mindre bra lärarna hade inte 
förståelse. ”De bra förstod varför jag var som jag var”. Som dåligt exempel minns Lovisa 
speciellt en lärare i tyska, som ”inte försökte förstå”. Lovisa kom ibland själv med förslag på 
lösningar på de situationer hon upplevde som övermäktiga. Hon kunde föreslå att läraren 
delade upp ett prov i mindre delar (vilket genomfördes) hon kunde berätta att ”jag känner att 
det här blir lite mycket”, och få responsen ”ja då gör vi så här i stället”. 
 
”P.g.a. erfarenheterna från lågstadiet” är Lovisa känslig för när folk höjer rösten. När någon 
lärare höjde rösten på högstadiet, tolkade hon detta på ett sätt som gjorde att hon blev rädd 
och agerade i försvar. Vid något tillfälle höjde en lärare rösten mot en annan elev, ”som inte 
skötte sig”, men eftersom läraren stod nära Lovisa räckte även detta för att ”tända gnistan”, 
dvs. Lovisa blev rädd och trodde det var hennes fel. ”Läraren på lågstadiet gjorde alltid så, 
stod jättenära och höjde rösten mycket, då blev jag rädd och arg”. 
 
De lektioner som fungerade bäst var när hon hade en lärare som var ”väldigt bra på att berätta, 
så man blev så att man verkligen lyssnade. Det finns ju de som har så tråkiga röster. En lät 
som en trasig dammsugare, det var jättejobbigt”. 
 
”Det var rätt så höga krav på högstadiet, men jag klarade kraven ganska bra, utom matten. 
Proven var väldigt jobbiga för jag blev väldigt nervös för att behöva lära in allt och var så 
koncentrerad på att jag behövde klara det att det blev motsatt effekt, jag fick liksom inte in allt 
för jag var upptagen av tänkta på att jag behövde klara det”. 
 
Lovisa tycker också att det kan vara obehagligt med personal som ”överdriver förståelsen, och 
behandlar en som om man var dödligt sjuk eller helt skruvad, det är jättejobbigt”. Hon 
förklarar att hon ”vill bli behandlad normalt men med förståelse för om hon beter sig lite 
annorlunda”. Hon menar att det är ganska vanligt att lärare beter sig ”som om man vore ett 
litet barn, med överdriven omsorg och försiktighet, t.ex. ”hon är ju lite speciell”. ”Det är 
nedtyngande när allt är ok. Jag ser det mest som att jag har en annan synvinkel på det hela och 
beter mig lite speciellt. En del folk tror att vi är helt konstiga”. Om det var lärare på 
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Fredrikaskolan som inte förstod diagnosen så brukade hon och elevassistenten försöka 
förklara. 
 
 ”Behandla mig som vem som helst, men med förståelse för när jag beter mig annorlunda”, 

sammanfattar Lovisa.  
 

De lärare hon haft kontakt med ofta har alltid blivit informerade ordentligt om diagnosen av 
Lovisas föräldrar och har oftast visat henne respekt, vilket har gjort det lättare att ”visa 
respekt tillbaka”. Hon tror och hoppas att hon varit trevlig mot dem. 
 

 

Tid & Rum (ljud, perception, ute- & innemiljö, fysiska  villkor) 
 
Hon har väldigt svårt för höga ljud, det blir jättejobbigt i t.ex. matsal och gympasal. Även om 
folk pratar i normal samtalston blir det jättemycket om det är många. 
 
Gympalektioner har varit ganska dåligt, eftersom höga ljud var jättejobbigt och ”extremt” 
bollrädd. Spelade trots detta klassfotboll i trean. 
 
Det var mest ljud som påverkade. Även om det t.ex. var mycket rörelse runt omkring så var 
det då själva ljudet av springande fötter som störde mest. På Fredrikaskolan var miljön ganska 
stökig överallt, ”när jag gick i sexan fick jag kasta mig mot väggarna och skåpen för att inte 
bli omkullsprungen. Det var folk som skrek och sprang, det var slagsmål rätt som det var och 
folk slängde grejor omkring sig, krossade flaskor och skolgården var som en soptipp. Det var 
stökigt överallt utom i biblioteket, så där höll jag och min elevassistent till mycket. Om jag 
var ute gick jag helst en promenad utanför skolgården, jag var inte gärna på skolgården”. 
 
”En lokal jag aldrig gillade var kemi- salen. Det var konstiga lukter där och jag fick alltid 
fruktansvärd huvudvärk av det. Dessutom var det en trist och instängd sal”. 
 

Lovisa har aldrig känt om lektionerna varit långa eller korta. ”Jag har inte så värst mycket till 
tidsbegrepp - jag och min hund har ungefär lika bra tidsbegrepp”. 
 
Hon kom alltid i tid till lektionerna, men det var tack vara elevassistenten, som ”var som ett 
levande schema och en levande klocka” för Lovisa. Hon lärde sig också att ställa en 
alarmklocka om inte elevassistenten kunde vara där just då. ”Jag lärde mig anpassa mig 
själv”. ”Om någon försökte stressa mig till att göra klart ett arbete fast jag kände att jag 
behövde göra det ordentligt slutade det ofta med att jag inte alls hann klart, jag gjorde det 
hellre bra än fort”. 
 
 

Diagnos (egen och andras kunskap) 
 
Trots att hon fick diagnos tidigt fick hon inte veta om den förrän i femman, p.g.a. att de 
(föräldrar?) inte tyckte hon var mogen. De trodde inte hon skulle förstå vad det innebar. Hon 
blev först besviken på detta, för att hon många gånger undrat ”varför är jag inte som alla 
andra” och har grubblat över ”varför reagerar jag ibland som jag gör”. Men hon vet inte om 
det hade varit bättre att få veta tidigare, hon vet inte om hon skulle förstått vad det var. 
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Lovisa tycker att det har varit både bra och dåligt att andra elever och lärare vetat om 
diagnosen. ”Det har varit bra att det vet att de inte ska ta så allvarligt på allt jag säger och att 
de vet hur de ska ta det om jag blir ledsen eller om jag blir arg. Mina klasskamrater lärde sig 
att inte retas med mig”. Samtidigt var de avvaktande, ”ibland nästan rädda för att det var nåt 
som skulle smitta, kändes det som”. 
 
När Lovisa själv fick reda på sin diagnos fick hon mycket information av sin mamma om AS, 
läste böcker om AS och fick träffa andra med AS i mindre grupper. Hon tror att detta har 
hjälpt henne att klara skolan, eftersom ”jag kan vara mer förstående mot mig själv, varför jag 
ibland gör som jag gör. Ibland driver det mig totalt till vansinne och jag blir inte klok på mig 
själv ens, då är det skönt att veta varför”. 
 
”Det är först när man lär känna mig som man kan se att jag är lite speciell, det syns ju inte 
utanpå. Jag vet inte om det är en fördel eller en nackdel, men jag tror att det är lite fördel att 
det inte syns”. För om det syns utanpå som en med Downs’ syndrom, så dömer folk i förväg. 
Och jag har ju dessutom förmågan att berätta för andra att jag är som vem som helst bara att 
jag är lite annorlunda och har de här svårigheterna”. 
 

Innan klasskamraterna fick veta om att hon hade diagnos, tyckte de nog att hon var ”lite 
vrickad”, men behandlade henne oftast som en av de andra. När hon fått reda på diagnosen 
själv, och ”låtit det sjunka in”, så berättade hon för sina klasskamrater om AS. De tog det bra, 
och det blev skillnad, de lät henne vara efter det. Det verkade som att de fick en aha-
upplevelse, ”jaha, är det därför, men nu förstår vi!”. Det var svårare att berätta för 
klasskompisarna än hennes bästa vänner, som också fick en bok om AS av Lovisas mamma.  
 
 
 
 
 



 

31 

7.3 Alexandra, 17 år 

 
Biografi 
 
Alexandra kommer från samma stad som Lovisa och har gått i grundskolan på samma 
skolområde. Alexandra har, förutom diagnosen AS, även diagnostiserad ADHD. Hon fick 
ADHD-diagnosen redan som 5-åring, men diagnosen AS först i sjuan. Hon upplever att hon 
har blivit mobbad hela sin skoltid, ända sedan dagistiden.  
 
Större delen av sin grundskoletid (åk 2-8) har hon tillhört två parallella skolverksamheter 
samtidigt, vilket hon tycker varit besvärligt. Dessa två verksamheter har hon gått emellan 
dagligen. 
 
Åk 1 gick hon enbart i montessoriskolan Polstjärnan, som har ganska få elever och en klass 
per årgång. 
 
I tvåan började hon även deltid i den särskilda undervisningsgruppen Klarinetten (senare 
Lövkullen), som är belägen i samma stadsdel, på gångavstånd från Polstjärnan. 
Klarinetten/Lövkullen är en liten verksamhet med få elever och hög lärartäthet, Alexandra 
hade också eget arbetsrum. Alexandra gick även i fritidsverksamheten på Klarinetten efter 
skoltid (tom åk 8). De flesta andra fritidseleverna slutade efter åk 3, så hon fick gå ”med en 
massa småbarn”, men hade yngre kompisar.  
 
Klarinetten var då en helt ny verksamhet, som startades samma år som Alexandra började där. 
Hon var kvar där t.o.m. åk 8. Klarinetten/Lövkullen är en av flera särskilda 
undervisningsgrupper som tillhör ett eget specialpedagogiskt verksamhetsområde i 
kommunen. 
 
Hela verksamhetsområdets uppdrag är att på olika sätt stödja skolområdet/elevhälsan i arbetet 
med barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. De särskilda undervisningsgrupperna vänder 
sig till elever i grundskolan som trots åtgärder inte har en fungerande skolgång, och har lite 
olika inriktning. Undervisningsgruppen Lövkullen vänder sig specifikt till elever där 
hemskolans egna åtgärdsprogram inte gett önskvärd utveckling. I verksamheten arbetar man 
specialpedagogiskt utifrån elevernas behov och förmåga. Eleverna får en individualiserad och 
strukturerad undervisning i en lugn miljö. Lövkullen erbjuder också specialfritids. Eleverna 
erbjuds undervisning i alla ämnen utifrån grundskolans kursplan.  
 
Under åren var det stor omsättning på personal på Klarinetten/Lövkullen. Och trots att 
verksamheten vänder sig enbart till elever med särskilda behov, upplever Alexandra att 
personalen oftast inte hade rätt kunskaper, och därför bemötte henne på fel sätt. Det är något 
hon idag tycker är märkligt. 
 
Alexandra gick i Montessorigruppen t.o.m. åk 5. Därefter började hon åk 6 på Fredrikaskolan, 
samma skola som Lovisa gick på under högstadiet, där hon gick t.o.m. åk 9. Hon var 
samtidigt kvar på Klarinetten/Lövkullen t.o.m. åk 8, och fick alltså fortsätta gå mellan två 
verksamheter. 
På Fredrikaskolan var personalen välinformerat om diagnos/er, och hon upplever att lärarna 
anpassade sig efter henne i viss mån, men utan att det var några större förändringar.  
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På fritiden har Alexandra spelat fotboll i en etablerad klubb sedan 6-årsåldern till för två år 
sedan. Då slutade hon till sist, efter att alltid känt sig utanför i laget. På träning skulle man 
ibland gå ihop två och två. Om det var ojämnt blev hon alltid över. Om det var jämnt så stod 
någon över så att hon blev själv eller så gick några ihop och var tre, så blev hon ensam ändå! 
När de nått 14-årsåldern började alla kramas när de sågs inför träningarna, men vände sig om 
så fort Alexandra kom. Hon kände sig väldigt utanför. Hon har alltid känt sig utanför, aldrig 
passat in. ”Jag har alltid känt mig fel liksom”. Anledningen till att hon var kvar så länge är att 
föräldrarna peppade henne att fortsätta. 
 
Alexandra bor i fosterfamilj i mindre ort i närheten av hemstaden sedan 1,5 år vilket är 
jättebra efter som Alexandra och hennes mamma blev för jobbiga mot varann.  
 
Idag mår hon bra, och känner sedan starten på det individuella gymnasieprogrammet för 
elever med AS att hon anstränger sig i skolan. Tack vare flytten från föräldrarna har hon och 
mamman fått bättre relation, ”allting har bara blivit bra”. 
 
 
Socialt samspel med andra elever 
 
Skolan har hon upplevt som krånglig ända sedan dagistiden, hon har inte haft så mycket 
kompisar och tycker inte att lärarna har förstått hennes behov. 
 
Hon tyckte inte om att vara på två ställen av flera anledningar. Dels för att varje gång hon 
gick emellan passerade hon Grevelundsskolan, där alla visste vem hon var, pratade eleverna 
om henne som ”det där CP-barnet”. Det var många gånger hon kom fram till skolan och ”hade 
grinat som fan”. Hon blev alltså mobbad även på vägen mellan skolorna. Hon missade 
dessutom lektioner och umgänge med kompisar p.g.a. detta. Hon undrar idag varför hon hade 
lektioner i alla ämnen i båda verksamheterna, hon misstänker att det handlade om något annat 
än att hjälpa hennes kunskapsinhämtning på bästa sätt. 
 
Hon minns inte mycket av lektionerna från  Polstjärnan. Men hon minns mycket väl hur hon 
kände sig utanför, hon minns hur de andra eleverna gick därifrån när hon kom in i rummet. 
Hon tycker att hon själv var ganska taskig mot de andra, bråkade mycket. En gång stängde 
hon in en tjej på toaletten, en gång välte hon en bokhylla och hon slogs ofta. Hon tror att detta 
berodde på att hon var utanför, att hon bråkade och var dum som en reaktion på att hon inte 
fick vara med. 
 
Hon spelade ofta innebandy ute på rasterna, och hon var ”skitnoga med regler”. Ofta blev hon 
osams med de andra om det hade varit regelbrott eller inte, och då blev hon snabbt arg och 
började ofta slåss med klubban. Hon minns hur de andra ropade ”fröken, nu är det Alexandra 
igen” till lärarna. När hon försökte förklara upplevde hon att lärarna ”sket i det”. ”Det var inte 
viktigt varför jag gjorde det utan bara vad jag hade gjort”. Det har varit det jobbigaste för 
Alexandra i hela skolan, att ingen förstod varför hon gjorde som hon gjorde (”jag var ju 
taskig”). Hon tror idag att det kan ha att göra med kombinationen av diagnoserna AS och 
ADHD (regler - impuls).  
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Alexandra har, till skillnad från de två andra, inte reflekterat över förändringarna på 
högstadiet. Där Lovisa och David upplevt att de andra eleverna förändrat sig medan de ”stod 
kvar”, upplever Alexandra att även hon själv förändrades. 
 
”Jag har aldrig riktigt förstått varför alla skulle göra samma sak och vara lika, se ut på ett visst 
sätt och ha de senaste kläderna. Att gå i nått skitobekvämt bara för att det är snyggt, det har 
jag aldrig förstått mig på”. 
 
Alexandra blev mobbad och kallad ”dampbarn” när de andra eleverna fick veta att hon hade 
en diagnos. Hon tycker att skolan ”inte gjort ett skit” för att andra elever ska förstå henne. 
Hon pratade med lärare och skolsyster om mobbingen men ”det hände aldrig något i alla fall”. 
Hon upplever inte att skolan tagit tag i mobbing alls. 
 
”Om jag blir arg på nånting idag går jag gärna iväg för att jag inte ska bli för arg, då kanske 
folk inte förstår varför jag går och så blir det missförstånd”. 
 
 
Bemötande, skolans krav & särskilt stöd  
 
Under hela skoltiden har Alexandra upplevt att lärarna inte förstått hennes behov. Trots att 
Klarinetten var/är en specialpedagogisk verksamhet, var det inte några ”specialutbildade” 
lärare utan ”vanliga” lärare som hon inte tycker förstod hennes behov. 
 
Hon tycker att hon själv inte varit samarbetsvillig, p.g.a. att hon rymde från skolan mycket. 
Alexandra berättar att hon missade en del lektionstid då hon var tvungen att gå mellan två 
verksamheter. Modellen med två verksamheter var hennes mammas önskemål. Hon hade 
assistent hela högstadiet.  
 
Hon har upplevt att hon varit utanför och inte fått hjälp redan på dagis och under första året i 
skolan. På Klarinetten hade hon eget rum, och de första året var det bara tre elever, mot slutet 
var de 10-12 st. Att ha eget rum var en fördel, men eftersom alla elever som gick där var 
intensiva (F jämför sin egen adhd -diagnos), så var det inte lugnt där. 
 
I Montessorigruppen förstod de inte vad hon behövde hjälp med, hon hade väldiga 
koncentrationssvårigheter, hon åt mediciner för att bli lugnare. Hon blev ofta ”riktigt 
förbannad” utan att lärarna förstod varför, trots att hennes mamma informerat ”massor”. Ofta 
skällde de på henne när hon inte klarade att sitta still, kunde säga ”det ska väl inte vara så 
svårt att sitta still”. På Klarinetten kunde lärarna jämföra henne med andra och säga, Titta,, så 
där gör ju inte hon eller han”. De kunde också jämföra med andra verksamheten, ”så får man 
väl inte göra på Polstjärnan”. Detta hände ofta när hon blivit arg för att det var något hon inte 
klarat av, eller för att hon blivit störd av någon annan elev som kommit in i hennes rum. 
Alexandra upplevde att lärarna vill att hon skulle bete sig ”som alla andra”. ”Så här gör ju 
ingen annan, varför ska du göra så?” kunde de säga. 
 
En gång på sommarlovet följde den lilla fritidsgruppen (2 elever) Klarinetten med en större 
grupp från Grevelundsskolan och badade. På stranden fick eleverna fick 2 kakor var av de 
andra lärarna. När Alexandra snällt frågade om hon fick ta sin andra kaka kommer hon ihåg 
hur de andra lärarna sa ”Nej du har säkert tagit jättemånga”. Hon upplever att det ofta var så 
att hon blev dömd på förhand. Ofta blev hon oskyldigt misstänkt om något var borta eller 
saknades i skolan. 
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Något Alexandra upplevde som positivt med Klarinetten var att man hade aktiviteter utanför 
det vanliga schemat, t.ex. skridskoåkning, film, bakning. Det fanns ett bonussystem, när man 
klarat en lektion bra fick man ”poäng”, och när man kommit upp i en viss summa fick man 
välja en belöning enl. ovan. Alexandra upplevde systemet som bra men minns inte om det 
hjälpte henne att se vad hon själv uppnått eller bara var belöningen i sig som kändes bra. 
 
Det var stor omsättning på lärare på Klarinetten. Några lärare fungerade det bättre med, och 
Alexandra fick en mer nära relation till de som ”förstod lite mer”, de lärarna jämförde henne 
inte med andra. Gemensamt för dem är också att de tillät att man ”fjantade till sig” ibland. 
Alexandra återkommer till att det handlat om att lärarna antingen förstått eller inte förstått 
”varför jag beter mig som jag gör”.  
 
När hon började på Fredrikaskolan började hon skolka mycket (mer). Hon trivdes inte i skolan 
och mådde inte bra. ”De fattade inte, jag behövde mycket hjälp men fick det inte, så det blev 
ju inte mycket gjort”, ”det är nästan ingen i skolan som har förstått vad jag behöver” I åk 6-8 
var hon ”nästan aldrig” på lektionerna. När hon skolkade var det för att slippa både elever och 
lektioner. Hon tyckte inte heller det var någon större idé att vara där, eftersom hon ofta 
”smällde i dörren och gick ut” eller satt sig och ”störde någon”. ”Jag behövde så himla 
mycket hjälp att det inte blev så mycket gjort, därför blev det lättare när jag fick en assistent 
som var med mig hela tiden. Först nu håller jag på och lär mig att göra uppgifter helt själv”. 
 
Alexandra berättar att hon behöver konstant feedback när hon jobbar själv, behöver veta att 
vare rad är ok om hon ska skriva något. ”Om läraren hjälpte mig med en grej så behövde jag 
ändå hjälp med nästa också, och då satt ju trettio andra där som behövde hjälp så det tog 
kanske tjugo minuter innan läraren kom tillbaka. Då tröttnade jag och började störa andra, då 
fick jag skäll och tyckte att då var det ju bättre att jag gick ut”. Hon tycker att hon alltid har 
behövt någon som sitter bredvid. 
 
Först i slutet av åttan fick hon rätt sorts hjälp. Då fick hon en bra assistent, som bara var till 
henne. Tidigare hade skolan satsat på en lärare från Klarinetten som var med henne på 
Fredrikaskolan när hon väl var där, det tyckte hon inte om. Med den nya assistenten blev det 
mycket bättre och först nu fanns en egen vilja att klara av skolan. Hon började tänka på 
framtiden och vad hon skulle kunna jobba med.  
 
Alla ämnen har jobbiga, utom idrott, som varit hennes intresse hela livet. ”Det enda jag hann 
lära mig på spanskan var ”förlåt att jag kommer för sent””. Innan hon  började på IVAS hade 
hon läst 3 böcker i hela sitt liv, Bert-böcker.  
 
I nian var hon inte alls på Lövkullen, utan bara på Fredrikaskolan, och det gick bra tack vare 
att hon hade en assistent, som ”var mig i hälarna hela tiden”. Det har varit väldigt bra att ha en 
assistent. ”På vårterminen i åttan fick jag en riktig assistent (jfr. tidigare när personal från 
Lövkullen var med för att hålla koll). När hon i nian fick vara heltid på Fredrikaskolan hade 
hon en assistent som ”var bara med mig hela nian”.  
 
Tidigare på Fredrikaskolan hade hon en assistent som var ”mer som en vakt”. En personal 
från Lövkullen. ”Hon kunde säga att nu ska du gå däråt och nu ditåt, mer så”. ”Det var inte till 
så mycket till hjälp att ha en sorts polis”. 
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”Min mentor som jag hade i åttan och nian var väldigt bra för att jag kände mig trygg med 
henne, hon gjorde små kort där jag kunde kryssa för vad jag hade gjort. Hon hade verkligen 
förstått. Hon lade upp uppgifter på ett annat sätt. När man skulle skriva av på tavlan fick jag 
färdiga papper, så jag behövde aldrig skriva, jag tycker det är väldigt jobbigt att skriva. Jag 
behöver ju lära mig att skriva bättre, men jag får ont i händerna och till slut blir bokstäverna 
jättestora och jag jättefrustrerad och blir det fel knycklar jag ihop allting och blir stressad över 
att hinna med. Det har varit väldigt bra för mig att jag har sluppit att skriva”. 
 
”De fanns tillfällen när jag gjorde nåt fel och läraren direkt skrek åt mig att gå ut, börjar skälla 
direkt utan att fråga varför, det var inte bra” ”Och samtalen efteråt handlade ofta om att ”så 
där får du inte göra igen” istället för att handla om vad som egentligen hände och varför. Det 
är bättre att lugna ner än att skälla”. 
 
Många gånger när Alexandra helt sonika lämnade lektionssalarna berodde det på att läraren 
inte förstod henne. ”Jag behöver ha det väldigt bra informerat hur man ska göra, bra förklarat, 
och det har varit svårt för lärarna”. 
 
”Jag vet inte hur många gånger jag har missförstått för att läraren varit för otydlig och 
förklarat för dåligt”. 
 
Hon tycker att hon inte fått den hjälpen hon behövt i skolan, ”och det är säkert många som jag 
som inte fått det, och det förstör så väldigt mycket. Skulle jag inte kommit in på det här 
gymnasieprogrammet vet man inte var jag hade suttit idag, liksom”. ”Så känner jag verkligen, 
jag har haft det jättedåligt på grund av att det blev så dåligt i skolan”. ”En del grejer i slutet 
gick ju bra, i nian mest, men hela tiden innan sa lärarna bar att ”så får du inte göra” i stället 
för att fråga vad som varit fel”. Detta trotts att hennes mamma informerat lärarna hon haft 
”jättenoga”. 
 
Det har varit jobbigt att bli utpekad och inte vara en i mängden. ”Det har varit där är klassen 
och här är jag, liksom”. Hon har tycker att det varit bra att ha en assistent när hon väl hade 
ambitioner att lyckas med skolan. Hon tyckte aldrig om att gå till Lövkullen, men tror att det 
ändå kan ha varit bra. ”Jag vet ju inte, eftersom jag inte har något annat att jämföra med”. 
 
 
Tid  & Rum (ljud, perception, ute- & innemiljö,  fysiska villkor) 

 
Att saker ska vara klara vid en viss tid i skolan har varit jobbigt. Därför trivs Alexandra bra 
idag där alla jobbar i sin egen takt. Hon tycker det är jättebra att alla får vara på olika ställen. 
Det har varit väldigt jobbigt bara att veta att vissa saker ska vara klara vid en viss tidpunkt. 
”Även om en sak ska vara färdig om ett halvår blir jag stressad av det, och då blir ofta 
ingenting gjort istället”. 
 
Alexandra har trivts bäst i hemkunskapen och sämst i matsalen. Men detta beror helt enkelt på 
att hon gillat hemkunskap och ogillat skolmaten. Hon har också trivts bra i gymnastiksalen, 
eftersom hon gillade idrott. Att vistas i olika klassrum, korridorer eller matsalar har känts 
”helt lugnt”, och hon tycker om när folk pratar. Men inte på lektionstid. ”På lektion är det 
irriterande när folk pratar, sms:ar, skriver lappar”. ”Jag kan inte säga att jag höll käften själv, 
men det här är saker som varit irriterande”. 
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Alexandra hade möjlighet att få sitta i mindre grupprum, men satt inte där så ofta eftersom 
hon inte tyckte det gjorde så stor skillnad. Detta eftersom de grupprum som fanns på 
högstadiet var mellan salarna så ”folk ryckte i dörrarna och höll på”, samt att de var så dåligt 
ljudisolerade att man hörde vad som sas i klassrummen. ”Men de gånger jag satt där var det 
ändå lite bättre, lite lugnare”.  
 
”Idag behöver jag hela tiden bekräftelse på att jag gör rätt i skolarbetet, men tidigare var det 
så att om jag inte visste vad jag skulle göra så sket jag i det helt och hållet, så det blev ju inte 
så jättemycket gjort”. ”De gånger det gick lättare att jobba var när jag och min assistent satte 
oss i ett eget rum. Då satt ju assistenten med mig hela tiden och hjälpte mig, liksom”. Alltså 
gick det bra när Alexandra fick extra stöd både i form av personal och rum. 
 
 
Diagnos (egen och andras kunskap) 
 
Hon fick veta om sin ADHD-diagnos som 5-åring, men AS-diagnosen kom först i sjuan. Hon 
upplever det som att hon tidigt visste att det varit ”nånting”. Hon har blivit mobbad hela tiden 
från dagis. 
 
Läraren berättade för de andra eleverna i montessoriklassen att Alexandra hade ADHD i 
trean, vilket fick följden att hon blev retad som ”CP-barn” och ”DAMP-barn”.  
 
Både barn och vuxna runt henne kallade diagnosen för sjukdom (!), vilket gjorde att hon 
trodde det ”var något fel på mig”. Och hon trodde att andra kunde se ”IDIOT” skrivet i 
pannan på henne (ej bokstavligt..). Idag säger Alexandra att de ”fattade ingenting”. Hon 
minns särskilt ett tillfälle när en fritidsfröken sa ”Den där sjukdomen du har…”., när hon själv 
fått lära sig att det var ett handikapp, vilket fick stora konsekvenser för hur hon mådde, vad 
hon funderade på. 
 
På Fredrikaskolan var personalen välinformerad om hennes diagnos, och lärarna ”kanske kom 
till mig oftare och förklarade noggrannare”. De anpassade sig lite, men det var inte någon 
jätteförändring. ”Och ofta förstod de inte varför jag gick iväg, eller så”. ”Och på Lövkullen 
var det ju folk från var som helst som jobbade, de hade ingen direkt utbildning för det. En 
fritidspedagog som jobbade där fick den placeringen för att han var utbränd!” ”Det var ingen 
som jobbade där som hade direkt utbildning för att jobba med oss med Aspergers eller ADHD 
eller Autism. Det tycker jag är konstigt. Det var nog därför det inte funkade så bra där. De 
hade inte kunskap och jämförde med elever i normala klasser, som dom sa”.  
 
Alexandra tycker att det är väldigt viktigt att lärarna vet om att eleven har en diagnos. ”För de 
barn som inte agerar som normala barn gör, då är det bra om lärarna vet att det ligger 
någonting bakom”. ”Sedan kanske det är onödigt att hela klassen vet, det var ju då jag började 
bli mobbad” (hon pratar här om lågstadiet). Alexandra poängterar att det inte räcker med ytlig 
information: ”Det är också väldigt viktigt att lärarna får lära sig vad diagnoserna verkligen 
betyder, en bok eller en föreläsning kanske. Det finns ju minst en i varje klass, och det finns 
många som inte har diagnostiserats, men ändå har det här (problematiken - diagnostiserbar). 
Det är ju föräldrar som bestämmer om det ska utredas. T.ex. är det viktigt att lärarna förstår 
att lärarna förstår att mina koncentrationssvårigheter beror på min ADHD, så de inte står och 
tänker ” men vad gör hon?”, utan att de förstår att det är nåt man kan jobba med, men inte kan 
rå så mycket för”. 
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När det handlar om små barn tycker Alexandra att det är onödigt att andra elever vet om 
diagnosen. ”Då leder det lätt till mobbing. Barn fattar ju inte bättre”. På högstadiet var en del 
elever mer accepterande ”ja men hon har ju faktiskt en diagnos”, men en del kunde tvärtom 
utnyttja det och t.ex. kalla henne ”jävla dampbarn”. ”Och då används det ju emot mig som ett 
skällsord, och då kändes det som det är något fel på mig”.  
”Jag tycker inte att det var bra att jag fick veta om diagnosen när jag var så liten. Eftersom det 
kändes som det var något fel på mig”. 
 
”Jag blir verkligen irriterad när barn, och t.o.m. vuxna säger ”jag fick damp””. Sen finns det 
de som säger att ”han fick damp, ja han har ju det”, men det är mycket bättre att de säger ”han 
fick ett utbrott”. 
 
”Jag tycker att folk borde veta mer om sånt här. Det är samma sak med t.ex. invandring, folk 
går och skriker ”neger” utan att veta någonting, och en del säger att de är rasister och 
samtidigt har de utländska kompisar”. 
 
Alexandra fick AS-diagnosen när hon var 12-13 år. Hon kommer inte ihåg att hon fick lära sig 
något om diagnosen då. Hon tycker att det blir lättare att hantera skolan med vetskap om 
diagnosen och pratar om strategier; ibland kan hon känna att det snart är läge att gå ut en 
stund, ”för jag vet ju att antingen blir jag förbannad eller så blir jag förbannad liksom”. ”Det 
gäller ju hela livet med AS: Man får ha olika knep när man gör olika saker, vad man säger, 
var man ska och olika grejer”. 
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8. Diskussion – analys, slutsatser, rekommendationer 
 

8.1 Sammanfattning av resultat (med kommentarer)  

Gemensamt idag för de tre eleverna som jag intervjuat är att de gått ur grundskolan under de 
senaste två åren. Idag går de på samma individuella gymnasieprogram, där samtliga uppger att 
de trivs bättre än någonsin tidigare och har en väl fungerande skolgång.  
 
I berättelserna framgår att mycket är gemensamt i hur David, Lovisa och Alexandra upplevt 
sin grundskoletid. Deras skolgång har sett olika ut och de har haft olika villkor, även om 
Alexandra och Lovisa kommer från samma skolområde. Ändå är mycket gemensamt i 
berättelserna. De framhåller också i stor utsträckning samma faktorer som viktiga och 
uttrycker också liknande åsikter om vad som varit bra eller dåligt. Som motivation i skolan 
anger de att de tänkt framåt, ”vad vill jag bli sen”.  
 
En skillnad ligger i att David berättelse ibland är lite motsägelsefull, kanske p.g.a. 
användandet av språkliga begrepp. Han slänger sig gärna mellan ytterligheter. 
 
 

Socialt samspel med andra elever 

 
Högstadiet och skillnader mellan stadierna. I berättelserna framgår tydliga skillnader mellan 
stadierna och klasserna. Lovisa och David menar att det var mer tillåtet att vara annorlunda på 
lågstadiet. Högstadiets krav på att förändra sig, att anpassa sig till mängden, har de ställt sig 
utanför och oförstående till, och både Alexandra och Lovisa uttrycker oförståelse för att gå i 
obekväma kläder bara för att de är snygga. 
 
Mobbning. Gemensamt för alla tre, och centralt i berättelserna, är upplevelsen av att ha varit 
mobbad. Berättelserna skiljer sig åt om när mobbingen förekommit eller varit som värst. 
Alexandra och Lovisa upplever att de varit mobbade mer eller mindre hela skoltiden. För 
Alexandra startade det redan på dagis och följde henne genom hela skoltiden, för Lovisa på 
mellanstadiet, och David upplevde högstadiet som värst.  
 

Lovisa framstår som stark då hon ”står emot” mobbingen. Kanske kan man se det som en 
”positiv konsekvens” av nedsatt empatiförmåga (AS).  Även David uttrycker detta, men 
grundar det på mer logiska resonemang om att det egentligen är synd om mobbarna. 
 
Ensamhet och utanförskap. Alla tre beskriver att de varit mer eller mindre helt ensamma 
under stora delar av, eller hela, skoltiden. Lovisa berättar att hon gick ensam upp på ett berg i 
närheten på rasterna och hur hon hade ”noll, zipp, zero” kompisar. David berättar att det fanns 
de som var schyssta mot honom för att de förstod att det fanns en anledning till hans 
annorlunda beteende, men att de antagligen inte var kompisar. Alexandra berättar att hon känt 
sig utanför redan från skolstarten och aldrig haft så många kompisar. De har alla känt sig 
utanför och annorlunda. Samtidigt uttrycker de också att de klarat sig bra på egen hand, och 
kanske inte känt samma sociala behov som andra elever. 
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En del tyder på att det besvärliga i att vara ensam kanske är det lättare utifrån ett AS-
perspektiv, med en annorlunda empatisk uppfattning.. Det finns alltså en risk att övertolka 
allvaret i ensamhet och utanförskap, å andra sidan får det ju sociala konsekvenser när man 
ställer sig utanför också, andra tolkar ju det annorlunda. 
 

Missförstånd. Alla tre vittnar om frekventa missförstånd med lärare såväl som elever. 
Alexandra berättar om hur hon ofta missförstått lärarna när de varit för otydliga eller förklarat 
för dåligt. David berättar att andra elever ofta hade svårt att förstå vad han menade, men att 
han med tiden lärde sig ”deras språk” och kunde diskutera med dem på deras sätt. Även 
Lovisa berättar om vanligt förekommande missförstånd, både när andra elever och lärare 
uttryckt sig ”lite klumpigt” och när hon själv blivit missförstådd. Hon ger också exempel på 
sådana situationer, som den gången hon inte förstod  att träslöjdläraren skämtade. Liksom 
David tycker Lovisa att hon med åren lärde sig tolka de andra, och att vara noga med hur hon 
själv uttrycker sig. 
 
En iakttagelse vid intervjutillfällena är att båda tjejerna är noga med att de förstått mina 
frågeställningar rätt, och frågar ibland ”menar du såhär eller såhär?”. 
 
Just att det blir missförstånd därför att man har ett annorlunda ”tänk” och ”språk” stämmer 
även mycket väl in med min erfarenhet. Har man inte kunskapen om detta  kan det vara 
väldigt svårt att kommunicera, t.ex. ge instruktioner, likväl som att förstå och tolka till synes 
”märkliga” beteenden. Det är viktigt att inse graden av allvar i problematiken kring den här 
typen av kommunikativa  missförstånd (som i viss mån liknar den problematik som kan 
uppstå vid kulturskillnader eller rent språkliga brister). 
 
En fungerande kommunikation tycks vara en nyckel till stora delar av problematiken. Och 
lärares förmåga till förståelse samt genuin kunskap om hur eleven fungerar avgörande för att 
nå dit.  
 
 
Bemötande, skolans krav och särskilda stödåtgärder 

 
Kunskap för bemötande av behoven. Helt centralt i deras berättelser är vikten av lärarnas 
kunskap, förståelse och bemötande. Alla tre återkommer gång på gång till vikten av att lärarna 
har ordentlig kunskap för att förståelse för att de kan bete sig annorlunda och ha annorlunda 
behov. Alexandra upplever att hon haft  behov av konstant hjälp, och när hon inte fått detta 
störde andra i stället.  
 
Alla tre menar att de bra lärarna har varit kunniga, pålästa och visat förståelse. Lovisa har 
tycker att hon haft övervägande bra lärare. De har varit bra därför att de ”förstod varför jag 
var som jag var”. De dåliga har inte förstått det. Ett bra exempel är när Lovisa fick anpassade 
prov. Alexandras mentor i åttan gjorde mycket bra. Hon fick färdigskrivna papper och slapp 
frustrationen som själva skrivandet förde med sig. Hon fick kort där hon kunde kryssa för vad 
hon gjort. 
 
Samtliga ger exempel på hur de blivit felaktigt bemötta av lärare och gör också analysen att 
detta berott på okunskap (om deras diagnos och behov). De upplever att de ofta har blivit 
dömda på förhand. Alexandra har närmast katastrofalt dåliga erfarenheter av felaktigt 
bemötande från personalen (troligen p.g.a. okunskap). Hon nämner en rad exempel. Bl.a. har 
lärarna jämfört henne med andra elever ”så gör ju inte de andra”, ställt de två verksamheterna 
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emot varandra ”så får man väl inte göra på Polstjärnan”, dömt henne på förhand ”du har 
säkert redan tagit jättemånga kakor” och till och med talat om hennes diagnos som en 
”sjukdom”! 
 
Under samtalens gång framgår det med all tydlighet hur djupa spår den här typen av felaktigt 
bemötande kan sätta. Det är lika tydligt vilken skada ett felaktigt bemötande hos personalen 
kan göra. I Alexandras fall gäller det personal både på montessoriskolan och på Klarinetten, 
som ju är en ”särskild lösning”. 
 
Alexandra nämner tillfällen där lärare skäller först, utan att ta reda på orsaken till beteendet. 
Jag tror att det är vanligt att lärare som saknar genuin kunskap agerar utifrån att eleverna 
tänker likadant, har samma verklighetsuppfattning (vilket inte alls är fallet vid AS) och alltså 
behöver ”uppfostras”. Resultatet blir en felbehandling som kan få negativa konsekvenser och 
rentav motsatt effekt. 
 
Såväl Lovisa som Alexandra vittnar om situationer där deras föräldrar informerat lärarna om 
deras diagnoser och behov utan att lärarna verkar ha tagit det till sig. Dessa erfarenheter tyder 
på att lärarna inte haft tillräcklig kunskap om diagnoserna, men heller ej viljan, alternativt 
möjligheten, att tillgodogöra sig nödvändig kunskap. 
 
Lovisa berättar att det kav vara obehagligt med lärare som ”överdriver förståelsen” och 
behandlar henne som ”om man var sjuk eller helt skruvad”. Lovisa beskriver sådana 
beteenden som ”omvänd oförståelse”, men även detta är ju snarare ett tecken på okunskap - 
om än med goda intentioner. God vilja räcker alltså inte, det krävs återigen äkta kunskap och 
förståelse. 
 
Särskilda lösningar och extra resurs. Alla tre har gedigen erfarenhet av olika sorters 
stödinsatser och särskilda lösningar, med varierande resultat. David och framförallt Lovisa har 
flera bra exempel på hur skolan försökt och lyckats att anpassa verksamheten.  
 
En bra elevassistent har haft en helt avgörande betydelse för Lovisas välmående på 
högstadiet. Man kan fråga sig om det rimligt att lägga ett sådant ansvar på en elevassistent?  
 
Även David har mycket god erfarenhet av att ha elevassistent, som också tycker det var bra att 
han fick hjälp av en resursperson på låg- och mellanstadiet. Han har sett ett problem i att 
elevassistenten skulle hjälpa två elever samtidigt. David har mycket positiv erfarenhet av den 
anpassade undervisningen i verksamheten ”Gläntan”. Lärarna hade rätt kompetens och även 
det fysiska rummet anpassades. 
 
Alexandra har två totalt olika erfarenheter av att ha elevassistent. I det ena fallet följde en 
personal från Klarinetten med till Fredrikaskolan, men fungerade snarare som en övervakare 
(”polis”), vilket snarare tycks utgjort ytterligare ett problematiskt moment än varit till hjälp. I 
det andra fallet, när Alexandra äntligen upplever att hon fick rätt sorts hjälp så var det ändå 
just med hjälp av en (nyanställd) elevassistent. Samtidigt hade hon då fått en bra mentor och 
blivit mer positiv till skolan. Enligt min erfarenhet av liknande arbete är det oerhört viktigt att 
veta när man ska ”stå tillbaka”. Kanske skulle Alexandra t.o.m. ha klarat sig bättre på 
Fredrikaskolan, i det första fallet, utan ”övervakare”?  
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Alexandra har även dåliga erfarenheter av den organisatoriska speciallösningen att vara på två 
ställen samtidigt, som snarare tycks ha fört med sig ytterligare problem. Att Alexandra hade 
eget rum på Klarinetten var däremot en fördel, tycker hon. 
 
Sammanfattningsvis upplever alla tre extra insatser och speciallösningar som odelat positivt 
när dessa byggt på kunskap om deras behov, exempelvis tycker samtliga att det har varit bra 
att ha en kunnig elevassistent. Däremot nämner de också på olika sätt att det varit jobbigt att 
bli ”utpekad”. Återigen är min egen erfarenhet att det gäller att ”stå tillbaka” vid rätt tillfällen.  
 
Helt centralt i bemötande och särskilda åtgärder är kunskap och förståelse. De varierande 
resultaten av olika insatser tycks vara intimt förknippat med personalens kunskap och 
bemötande. Det verkar också vara oerhört viktigt att tillräckliga resurser sätts in. 
Sammantaget tycks resurs +  kunskap + förståelse vara en formel. Bara en eller två av dessa 
tre faktorer räcker inte.  Även adekvat anpassning av undervisningsmiljön är centralt, men 
räcker inte ensamt.  
 

 

Tid & rum 
 
Tid. Att uppgifter ska vara klara vid en viss tidpunkt har varit problematiskt, berättar 
Alexandra, som berättar att hon kan bli stressad av uppgifter även om de ska vara klara ”om 
ett halvår”.  
 
Lovisa har ”ungefär lika bra tidsbegrepp som min hund”  och har aldrig känt om lektioner 
varit långa eller korta. Hon har haft svårt att komma i tid efter rasterna.  
 
Rum. Alexandra hade möjlighet att sitta i grupprum på Fredrikaskolan, men de var så dåligt 
ljudisolerade att det inte var någon hjälp. Sådana förhållanden är riktigt problematiska, och 
allvaret i problemet troligen underskattad i många fall. Det handlar ju om att skapa en 
arbetsmiljö; en miljö som möjliggör, och är anpassad för, arbete. Undervisningen fungerade 
som allra bäst för Alexandra när hon fått en bra elevassistent och de tillsammans fick sitta i ett 
eget rum.  
 
När David fick undervisning i den lugna och anpassade miljön på ”Gläntan” fungerade 
undervisningen som bäst. 
 
Lovisa berättar att hon är väldigt känslig för ljud. Det vanliga klassrummet, och vissa lärare, 
har ibland varit ett problem. Gympasal och matsal besvärliga miljöer. Även den stökiga 
miljön i korridorerna, och ljudet av springande fötter, har varit problematisk. 
 
Det är tydligt hur bra det kan vara med en anpassad miljö. Bra arbetsmiljö är viktig för alla 
elever, men särskilt viktig för elever med annorlunda perception. Just perceptionsstörningar är 
centralt i de delar av mitt arbete som behandlar tid och rum. 
 
 
Diagnos 
 

Diagnostisering. Samtliga tycker att det varit bra att få diagnos, dvs. en förklaring till varför 
de varit annorlunda. Lovisa förklarar att hon lärt sig vara mer förstående mot sig själv och sitt 
eget beteende, ”ibland blir jag inte klok på mig själv och då är det skönt att veta varför”. Hon 
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hade grubblat mycket på varför hon ”var som hon var” när hon fick reda på diagnosen. David 
tror att det varit enklare för honom att acceptera att han är annorlunda. 
 
Alexandra och Lovisa tror att det är klokt att vänta med att berätta för barnet självt till lämplig 
ålder. Lovisa fick reda på sin diagnos först i femman, när föräldrarna tyckte hon var mogen. 
Hon vet inte om det var bra eller dåligt att vänta och påpekar att hon inte har något att jämföra 
med, men hon tror det kan ha varit bra. Alexandra och David fick veta om sin ADHD resp. 
AS-diagnos i femårsåldern. Alexandra tycker inte att det var bra att hon fick veta om sin 
diagnos så tidigt, då det kändes som det var något fel på henne. David tyckte att det var ”ok, 
jag mår ju inte dåligt av det”, men menar att han inte förstod vad det betydde förrän senare.  
 
Alla tre tycker att lärarna ska veta så mycket som möjligt om diagnosen för att kunna bemöta 
på bästa sätt. För att lärarna ska kunna visa förståelse inför vissa beteenden så måste de känna 
till diagnosen, resonerar de. Alexandra poängterar att det måste vara verklig kunskap (”en bok 
eller en kurs kanske”) och inte bara ytlig kännedom. 
 
Alla tre vittnar om att det varit på både gott och ont att andra elever känt till diagnoser. Det 
verkar i första hand leda till att eleverna blir mer accepterande, men även  till att de blir 
osäkra, avvaktande och i värsta fall utnyttjar det.  
 
Eventuella tråkiga konsekvenser som en ”biprodukt” vid  diagnostisering måste skolan ta 
hand om. Bästa vägen kan vara mer information och mer kunskap, till alla. Alla tre har blivit 
kallade öknamn som syftar på diagnoser, men detta tycks ha skett utan vetskap om egentlig 
diagnos och grundat på särskilda (annorlunda) beteenden som de andra eleverna iakttagit. 
Mobbing är en central organisatorisk fråga oavsett vilka ”tillhyggen” som används. 
 
Alexandra menar också att det är dumt om andra elever får veta för tidigt (lågstadiet), då de är 
för små för att förstå och det kan leda till mobbing. Vilket hon själv fick uppleva, då hon blev 
kallad ”CP-barn” och ”DAMP-barn” efter att läraren i montessoriklassen berättat för de andra 
eleverna redan i trean. 
 

”Jag tycker folk borde veta mer om sånt här” säger Alexandra, som också uttrycker irritation 
över när barn, och t.o.m. vuxna, slarvigt säger ”jag fick damp”.  
 
Jag tycker att resultaten talar för att Widerlöv (2000) har rätt, som menar att det är viktigt att 
barnet blir ordentligt utrett och diagnostiserat av flera olika orsaker, där det viktigaste är att 
förståelsen för barnets behov och  beteende kan ökas. 
 

 

Läroplanen, Lpo94 
 
Några av strävnadsmålen i Lpo94 är typiskt problematiska vid AS/ADHD. Att kunna ”leva 
sig in i och förstå andra människors situation”, hamnar i ett annat ljus då detta är typiska 
svårigheter, och centralt i diagnoskriterierna för AS.  Just därför är det också viktigt att skolan 
prioriterar området i undervisningen, och detta på ett sådant sätt att formen för undervisningen 
anpassas efter de specifika förutsättningarna och behoven. Att arbeta mot ovanstående 
strävnadsmål med en elev med AS blir annorlunda.  
 
Men man måste också fundera på; hur upplever dessa elever att de själva bemöts? Inbyggt i 
målet är att vi som lärare ska sträva mot att majoriteten elever förstår elever som är 
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”annorlunda”. Barn gör som bekant som vuxna gör. En del i undervisningen på dessa 
områden handlar om att som lärare vara en god förebild. Och hur upplever elever med AS  att 
de själva bemöter andra? 
 
Kanske kan det  vara så att strävnadsmålen, som ska genomsyra undervisningen, upplevs som 
krav skolan ställer på eleverna. Och kan dessa i så fall vara av betydelse för hur eleverna 
upplever sig bli bemötta i skolan? Alla strävnadsmål är knappast rimliga för varje elev, och 
vissa särskilt orimliga för elever med AS. Som beskrivet i avsnittet om 
grundskoleförordningen finns paragraf, undantagsbestämmelsen, som behandlar detta. 
 
I Lpo94 finns flera formuleringar som berör viktiga områden när det gäller elever med 
AS/ADHD. Att förstå hur dessa elever tänker och fungerar är nödvändigt för att kunna följa 
läroplanen. Arbetssätt och arbetsformer är viktigt att anpassa efter de specifika individuella 
förutsättningarna och behoven vid AS/ADHD. Att hjälpa elever i behov i särskilt stöd kan 
tyckas självklart, men hur agerar lärare om det i situationen handikappande tillståndet inte är 
känt? Om det inte är diagnostiserat? Och dessutom inte syns utanpå, och kräver särskild 
kunskap för att tolka på rätt sätt?  
 
 

8.2 Hållbarhet 

Berättelserna bygger på samtal med tre frivilliga elever. Det är ett begränsat underlag. Samtal 
har skett vid två tillfällen, vilket tycks ha varit tillräckligt då det samlade stoffet varit relevant 
och eleverna själva inte önskat tillägga något. Berättelserna hade också varit svåra att få fram 
på annat sätt. 
 
Det som beskrivits är elevernas berättelser om sina upplevelser. Syftet har varit att beskriva 
deras subjektiva upplevelse, och denna är ju deras sanning. Beskrivningarna kan mycket väl 
komma att förändras över tid och inbyggd i metoden är att eleverna ges tillfälle att reflektera.  
 
Deras skolgång har sett olika ut, men många av upplevelserna är liknande. Berättelserna 
stämmer även väl in med mina egna erfarenheter av arbete med elever med NPFN i 
grundskolan. Många upplevelser som varit anmärkningsvärda kan enligt min mening anses 
vara fullt trovärdiga, det finns ingen anledning att ifrågasätta deras upplevelser. Det finns all 
anledning att ifrågasätta hur skolan förstått och tillmötesgått elevernas behov. Tillgång till, 
eller brist på, tillräcklig kunskap om behoven genomsyrar både positiva och negativa 
upplevelser. 
 
De senaste åren har i svenska medier ideologisk kritik riktats mot diagnosbegreppen DAMP 
och ADHD. I den ännu pågående debatten argumenteras att ADHD och DAMP ska vara 
politiska och inte vetenskapliga konstruktioner. Bl.a. har Gillbergs forskningsmetoder i den 
tidiga forskningen kring DAMP ifrågasatts. Stora delar av debatten tar avstamp i en 
diskussion om huruvida symptombilden vid ADHD är genetiskt betingad eller inte, vilket den 
enligt forskningen idag i hög grad tycks vara. En iakttagelse i sammanhanget är att viktiga 
aktörer som Riksföreningen Autism och intresseorganisationen Riksförbundet Attention helt 
sluter upp bakom Gillberg i debatten. Båda föreningarna har exempelvis anmält tv-
dokumentären ”Fördärvet”, som sändes i Sveriges Television och i vilken Gillbergs forskning 
ifrågasattes, till granskningsnämnden för radio och TV för osaklighet och partiskhet.  
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8.3 Slutsatser och rekommendationer 

Sammanfattningsvis blir slutsatsen att kunskap och förståelse krävs för att inse hur elever med 
NPFN fungerar och upplever situationer i skolan. I begreppet förståelse finns inbyggt en 
inställning, en attityd; det krävs en vilja att förstå. För en väl fungerande skolgång krävs från 
skolans sida anpassning och resurser efter de individuella behoven. 
 
Slutsatsen kan delas upp i tre punkter, som här kompletteras med en fjärde om den något 
förvirrande mängd begrepp som används i litteraturen: 
 
1. Vikten av gedigen kunskap hos personal för att kunna bemöta eleverna på rätt sätt kan inte 

underskattas. Det är viktigt att heller inte underskatta de konsekvenser ett felaktigt bemötande 
kan få. Att som lärare bemöta annorlunda beteenden med metoder som fungerar i arbetet med 
majoriteten elever kan få motsatt effekt och innebära att man bidrar till att förvärra läget. 
Bemötandet är helt centralt och måste synliggöras. En reflektion är att det krävs ”högt i tak” 
på arbetsplatser för att sprida kunskapen och åtgärda felaktiga bemötanden. 
 
Man kan också fråga sig om det är rimligt att kräva att varje lärare har den komplexa och 
omfattande kunskap om NPFN som bevisligen krävs. Är det alls möjligt att få plats med 
motsvarande studier i lärarutbildningen? Kanske krävs snarare organisatoriska förändringar. 
Idag talar man om det orimliga i att elevassistenter, utan krav på utbildning, ges några av de 
svåraste arbetsuppgifterna. På vissa håll anställs samtidigt utbildade lärare, som också har 
erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov, som stödpedagoger. Det kan vara en 
väg. 
 

2. Särskilda lösningar och anpassningar efter elevens behov är bra och viktiga. De måste 
bygga på genuin kunskap om den enskilde elevens behov.  Särskilda resurser behövs och ger 
resultat om kunskapen är tillräcklig och bemötandet riktigt. Grundskolan ställer krav på 
socialt samspel (även i läroplanen) och krav på anpassning till tidsmässiga och rumsliga 
förutsättningar. Dessa krav har i många fall varit problematiska. 
 
3. Vikten av diagnostisering, dvs. kunskap, är uppenbar. Som en följd av detta blir det idag 
något oklara sambandet mellan ADHD och AS, och hur detta diagnostiseras, en viktig fråga. 
Widerlöv (2000) påpekar att ”diagnos” betyder ”genom kunskap” på grekiska, och menar att 
vi ska använda oss av diagnoser som en genväg till visdom. Att utelämna information vid 
diagnostisering kan innebära att man skapar en ”fallgrop”. 
 
Min erfarenhet är att de typiska svårigheterna vid AS och de typiska svårigheterna vid ADHD 
ibland interagerar. En svårighet inom den ena diagnosen kan ibland orsaka situationer där 
svårigheter som är typiska för den andra diagnosen innebär ett handikapp. Vilket innebär ett 
argument för en fullständig diagnostisering.  
 
Jag har även erfarenhet av att man vid utredning först enbart diagnostiserat AS, vilket sedan 
fått kompletteras med ADHD efter utlåtande från barn och ungdomspsykiatrin. Jag har även 
erfarenhet av att man valt att  inte diagnostisera - ”etikettera” -  alla delar i problembilden. 
Detta för att föräldrarna helt enkelt ska orka med att ta emot och hantera informationen på 
bästa sätt. I de fall man gör bedömningen att föräldrarna inte klarar att ta emot en för komplex 
beskrivning tycker jag det kan vara motiverat att förenkla, åtminstone initialt. 
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Exempelvis kan David explosiva beteende (”ryck”) bero på bristande impulskontroll, vilket 
gör det tänkbart, om inte sannolikt, att han uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos. 
Gillberg menar ju att nästan alla som får diagnosen AS uppfyller kriterierna för ADHD. Idag 
kan David ”skratta” åt att de andra eleverna kallade honom för ”något han inte har”. Om han, 
liksom andra med diagnosen AS, även  uppfyller kriterierna för ADHD kan alltså bristen på 
komplett diagnos medföra en förvirrande problematik. 
 
Man måste också fråga sig varför man ibland väljer att inte diagnostisera ADHD vid AS. 
Kanske kan det vara en  i mina ögon föråldrad rädsla för ”stämplar” och ”etiketter”. 
 
4. Begreppsförvirring; störningar, hinder, nedsättningar och avvikelser. I inledningen 
berättas att författaren Malin Widerlöv (2000), som själv har diagnosen AS, ser fördelar med 
att bunta ihop diagnoserna inom spektrat till den övergripande termen ”neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar” och förkortningen NPF.  Både Widerlöv (2000) och Dahlgren (2007) 
poängterar skillnaderna inom det mångfacetterade spektrat och inom de olika diagnoserna, 
vilket även jag anser vara en central aspekt. Ett problem inom forskningen kan vara att man 
sökt alltför allmängiltiga svar inom ett mångfacetterat spektra. 
 
Widerlöv (2000) menar att de individer som finns inom spektrat representerar så stora 
olikheter sinsemellan att det inte går att definiera ett särskilt förhållningssätt som passar alla. 
Och att det enda de har gemensamt är att de representerar någon form av neurologisk 
avvikelse som psykiska och sociala konsekvenser som omgivningen bör känna till. 
 

Den term som vanligen anses vara den mest korrekta idag är ”nedsättningar”. Men den 
överlägset vanligast förekommande är ”hinder”. Även det tidigare begreppet ”störningar” 
används fortfarande, också i dagsaktuell medicinsk litteratur. En sökning på internet (Google) 
avslöjar snabbt i vilken omfattning begreppen förekommer i dagsläget. "Neuropsykiatriska 
funktionshinder" får ca 30 000 träffar, "neuropsykiatriska funktionsnedsättningar" får ca 1 
200 träffar och "neuropsykiatriska störningar" ca 3 500 träffar. 
 
I diskussionen kring begreppen finns argument för och, främst, emot samtliga. Ett problem 
med samtliga är att de beskriver otillräcklighet, samtidigt som forskningen och debatten 
snarare talar om avvikelser, att vara annorlunda. Exempelvis är personer som får diagnosen 
AS normalbegåvade eller högt begåvade, och har ofta särskilda begåvningar på vissa områden 
parallellt med nedsättningar inom andra områden.  
 
Det går att dra en parallell till förändringen av MBD-begreppet. Redan på 50-talet ändrade 
man begreppet ”Minimal Brain Damage” till ”Minimal Brain Dysfunktion”. Ordet 
dysfunktion avser alltså en avvikelse, i stället för en skada. (Dahlgren 2007).  
 
Den mest korrekta termen borde således vara ”avvikelse”, vilket följaktligen ger begreppet 
”neuropsykiatriska funktionsavvikelser”. En fördel med ett sådant begrepp är också att det i 
lägre grad än de som idag vanligen används kan upplevas som värderande. 
 

De upplevelser av grundskolan som behandlas i texten kommer från elever med 
diagnostiserade NPFN; AS/ADHD. Men upplevelserna kan säkerligen vara likartade för en 
större grupp elever, inkluderande alla de som uppvisar liknande beteenden. De avvikande och 
annorlunda. Med eller utan diagnos.  
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Ross W. Greene (2005) skriver att den metod och vision han utvecklat under sina år av arbete 
med ”explosiva” barn vägleds av en enkel filosofi: Barn gör så gott de kan. När de inte kan 
bättre måste vi komma på varför, så att vi kan hjälpa dem. 
 
Det finns alltid en förklaring.  
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