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Abstract: 
 
 
 
The purpose of my work is to investigate the experiences in school for pupils with Asperger 
syndrome around the question, what is a good school for them. I´m also interested in what 
experiences the staff has about this question. I made a qualitative interview study. I have 
interviewed three pupils with Asperger syndrome, a teacher and a pupil assistant. To give the 
reader background information I have written about what the researchers say about what it is 
like to have Asperger syndrome. I have also in the literature information about experiences 
from people with Asperger syndrome. The interviewed pupils are in senior level and the 
interviewed staff is their supporting staff. All the pupils in this investigation are included in 
“their own” class. They can leave the class to get support in a small group, either to get help 
in a special subject, or because they decide that they want help or peace and quiet. My results 
show that the interviewed pupils have it rather good at school, except in relations to friends. 
Both the staff and the pupils say that the relationship to the staff is very important. To get an 
even better school the pupils want that the teachers in the class listen carefully what pupils say 
to each other.    
 
Keywords: Asperger Syndrome; Attitudes towards disabilities, Communication Problems; 
Cognitive Development; Emotional development; Social development; Student 
Characteristics; Symptoms (Individual disorder), Autism; Biographies. Self Esteem, Self 
Concept, Gifted 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning: 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka skolerfarenheter hos elever med Aspergers syndrom 
kring frågan hur en bra skola ser ut för dem. Jag är också intresserad av uppfattningarna hos 
personalen. För att nå mitt syfte har jag gjort en kvalitativ intervjuundersökning, där jag har 
intervjuat tre elever med Aspergers syndrom, en lärare och en elevassistent. För att läsaren 
ska få en bakgrundsinformation har jag tagit upp vad forskarna säger om hur det är att ha 
Aspergers syndrom. I litteraturgenomgången finns information om hur personer med 
Aspergers syndrom själva upplever sitt funktionshinder. Eleverna går på högstadiet och den 
intervjuade personalen är deras stödpersonal. Alla elever i den här undersökningen är 
inkluderade i ”sin” klass. De går ifrån till en stödgrupp, antingen för att få hjälp i ett speciellt 
ämne, som är schemalagt, eller för att de själva bestämmer att nu behöver jag hjälp eller lugn 
och ro. Mitt resultat visar att de intervjuade eleverna har det ganska bra i sin skola, förutom 
när det gäller kamratrelationer. Relationen till skolpersonalen är mycket viktig, enligt både 
elever och personal. För att få en ännu bättre skola vill eleverna att lärarna i klassen ska vara 
mer vaksamma på vad som sägs mellan eleverna. 
 

Nyckelord: Aspergers syndrom; attityder mot handikapp, kommunikationsproblem; kognitiv 
utveckling; känslomässig utveckling; social utveckling; elevegenskaper; symtom (individuella 
svårigheter), autism; biografier, självförtroende, självuppfattning, talangfull 
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Bakgrund  

Jag har arbetat som lärare under många år. Jag går nu en 60 poängs utbildning i 

specialpedagogik. Att jag började läsa kurser med den här inriktningen berodde på att jag ville 

lära mig mer om elever som vi stöter på i skolan varje dag och som alla är olika, men 

beroende av att vi lärare gör rätt i mötet med dem. De första tre åren som jag arbetade som 

lärare hade jag en läsklass. 

De elever som hade svårigheter att klara av skolan fick gå i läsklass. De hade gått i ”vanlig” 

klass under lågstadiet, men fick börja i läsklass i årskurs fyra. Då placerades elever med 

problem från flera skolor i kommunen i en gemensam klass. Detta innebar att de flesta elever 

gick på en skola de inte ”hörde” till. Om jag tittar bakåt förstår jag att om eleverna jag mötte i 

läsklassen hade gått i skolan idag är det troligt att flera av dem hade fått en diagnos. Det var 

en utmaning att börja sin lärargärning med elever som hade ett misslyckande i skolan bakom 

sig. Den tjänst jag fick ville inte de mer erfarna lärarna ha. Idag är som tur är inställningen till 

elever i svårigheter annorlunda. De brukar nu dessutom få lärare med stor erfarenhet i 

bagaget.  

 

Idag arbetar jag som speciallärare sedan två år tillbaka och var i början på november 2005 i 

Sunne på en halvdagskurs om elever med diagnosen autism och Aspergers syndrom. De 

engagerade lärarna som berättade om sitt arbetssätt väckte mitt intresse.  

 

Anledningen till att jag väljer att skriva om elever med diagnosen Aspergers syndrom är 

också att om eleverna i svårigheter behandlas fel kan det bli stora problem för dem i skolan 

och det kan ge ett dåligt självförtroende. Alla elever har nytta av att vi får en skola där man tar 

rätt hänsyn till olika elevers svårigheter. Vi har alla något vi har svårigheter med.  Med hjälp 

av aktuell forskning kring elever med diagnosen Aspergers syndrom ska jag lära mig mer om 

detta, så att jag har hjälp av det i skolarbetet.  Vi får fler och fler elever med diagnosen autism 

eller Aspergers syndrom, men fortbildningen för lärarna är knapphändig. Det är viktigt att vi 

förstår och behandlar de här eleverna rätt. Jag hoppas på att det jag fått fram ska vara relevant 

och användbart i vår skolverksamhet. Eleverna med de här diagnoserna finns ofta i den 

”vanliga” skolan och risken att vi lärare ska behandla dessa elever felaktigt är stor, därför 

behövs mer kunskap på området. 
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Hur man ser på specialpedagogiken har betydelse för vilken lösning skolan har på det 

stödbehov som finns för elever i svårigheter. Perspektiven på specialpedagogik kan vara tre, 

enligt Nilholm (2003), det kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet. Det 

kompensatoriska perspektivet innebär att vi betraktar individen som den som ”bär” problem 

och att skolans uppgift är att kompensera för dessa problem. Det kritiska perspektivet 

betraktar specialpedagogiken i sig som utpekande för individen och detta menar man är  

problematiskt, eftersom det förespeglar att alla skolproblem kan försvinna. 

Dilemmaperspektivet ser skolans uppgift med att både fostra, ge alla elever ungefär samma 

kunskaper och anpassa skolan individuellt, efter vars och ens förutsättningar, som en 

svårighet. Det finns inga enkla lösningar.  

 

Ahlberg (2001) påpekar vikten av att inte bara pröva en lösning utan att vara öppen för att 

flera lösningar behöver testas innan man hittar det som fungerar när det gäller barn i 

svårigheter. Skolan måste ta tillvara på alla elevers individuella förutsättningar och ge alla 

lärare specialpedagogisk kunskap. Hon betonar också att inkludering innebär att all 

undervisning sker i gemenskap med klassen. Det är skolan som ska anpassas, inte eleverna. 

 

 

Syfte 

Hur ska vi anpassa skolan så att den passar för alla olika elever? Har lärare och elever samma 

erfarenheter av vad en bra skola är? Jag är särskilt intresserad av hur det är för den grupp av 

elever som har diagnosen Aspergers syndrom. 

 
Studiens syfte är att undersöka hur några elever med diagnosen Aspergers syndrom beskriver 

sina skolerfarenheter. Vidare studeras hur några vuxna som finns i elevernas närhet i skolan 

beskriver elevernas skolerfarenheter.  
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Litteraturgenomgång 

Den litteratur jag har läst bygger i stor utsträckning på ett kompensatoriskt synsätt på 

specialpedagogik, eftersom syftet med min studie är att undersöka skolerfarenheter där 

arbetssättet i stor utsträckning bygger på ett kompensatoriskt perspektiv.   

Aspergers syndrom 

Under denna rubrik ska jag redovisa lite om historiken kring diagnosen Aspergers syndrom 

och vad som kännetecknar syndromet. 

 

På fyrtiotalet skrev den österrikiske barnpsykiatrikern Asperger om barn som var begåvade 

men hade stora svårigheter i sin kontakt med andra. De hade ett pedantiskt språk, speciella 

intressen och de var duktiga inom enstaka områden. Han ansåg att de hade en 

personlighetsstörning som var genetisk. Dessa barn kallade han för autistiska. Hans åsikt var 

att strukturerad inlärning var viktig för deras utveckling. (Steindal, 1997) 

 

På åttiotalet började beteckningen Aspergers syndrom (AS) att användas efter att den brittiska 

forskaren Wing använt denna beteckning. Idag är forskarna eniga om att Aspergers syndrom 

är en del av autismspektrumet. (Steindal, 1997) Tre till fyra barn av tusen födda uppvisar 

typiska symptom på diagnosen Aspergers syndrom. Ungefär lika många är gränsfall för 

Aspergers syndrom. Diagnosen är fem gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Tidigast 

vid fyra års ålder kan diagnosen Aspergers syndrom ställas, men detta görs oftast inte förrän 

barnet har börjat skolan. Vanligt är också att andra diagnoser övervägs om man inte kan se de 

karaktäristiska Aspergerproblemen. Gillberg & Gillberg har ställt upp kriterier för att ställa 

diagnosen Aspergers syndrom. Dessa diagnoskriterier innebär bland annat svårigheter i fråga 

om ömsesidig kommunikation, monotona intressen och tal- och språkproblem (bilaga 1). Det 

finns minst fyra olika definitioner på Aspergers syndrom. (Gillberg, 1997) 

 

Tilläggshandikapp som hörsel- och synnedsättningar och epilepsi är också vanliga. (Heimann 

och Tjus, 1997) Det är inte ovanligt att tics och Tourettes syndrom förekommer som 

tilläggsdiagnoser. Det är i sju – tolvårsåldern som symptomen på Aspergers syndrom märks 

mest. Orsaken till Aspergers syndrom är i cirka 50% av fallen genetisk, men kan också bero 

på en skada under graviditeten, vid förlossningen eller under första levnadsåret. (Gillberg, 
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1997). Om diagnos ska ställas eller inte råder delade meningar om. Levy (2001) beskriver hur 

olika personer kan reagera på att få en diagnos. Reaktionerna kan vara att fortsätta med det 

stora intresset, att få flera ovanliga beteenden eller att förneka diagnosen. Fördelen med en 

diagnos kan vara att det är lättare att bli förstådd och att kräva hjälp i skolan.  

 

Beskrivna symtom 

Jag har funnit många beskrivningar av hur diagnosen Aspergers syndrom kan yttra sig. 

 

Steindal (1997) påpekar att om personer med Aspergers syndrom utsätts för många 

sinnesintryck samtidigt kan det ge svårigheter. Gillberg (1997) menar att nästan alla personer 

med autism eller Aspergers syndrom har problem med något av sina fem sinnen (syn, hörsel, 

känsel, smak och lukt). Han uppger att många har problem med motoriken och kan upplevas 

som klumpiga. Grovmotoriken är klumpig och finmotorisk koordination är besvärlig. 

Gymnastiken kan ställa till med problem, dels för att eleven inte klarar att utföra det läraren 

förväntar sig, på grund av motoriska svårigheter, dels för att elevens sinnesintryck kan ställa 

till problem. Det kan vara svårt att bedöma en bolls hastighet och avstånd. En del elever med 

Asperger syndrom blir yra i huvudet av kullerbyttor och kan även uppleva en rädsla att utföra 

den övningen. Han beskriver också att många med Aspergers syndrom har en annorlunda 

ljudperception där vissa ljud kan upplevas som skärande. Problem med känseln kan till 

exempel visa sig som att kläderna skaver. Lättare beröring kan innebära smärta. En del har 

svårigheter med balansen. Han berättar om att många med Aspergers syndrom har en 

genomträngande blick. Detta var ett viktigt symtom, enligt Asperger. Inte så få har en stelt 

fixerande blick, som ibland kan upplevas som ovanligt hård, vass, granskande eller bara 

stirrande.  ( Gillberg, 1997 s 56) Den märkliga blicken är något som alltid finns där[…]. Man 

får ingen ögonkontakt med dem […] de tycks ta in omvärlden genom korta sidoblickar.( Frith, 

1994 s 21) Gillberg (1997) menar också att personer med Aspergers syndrom ofta går nära när 

de ska prata med andra människor. Vanligt är att de tittar på munnen när någon pratar, i stället 

för att se den andra i ögonen. Andra går i stället alldeles för långt bort när de samtalar med 

någon. 

 



 
 
 
 

5 

Tänkandet och samspelet med andra 

 

Det finns mycket forskning om tänkandet och de sociala svårigheter personer med Aspergers 

syndrom kan ha.  

 

Gillberg (1997) menar att ofta är personer med Aspergers syndrom speciellt intresserade av 

ett visst kunskapsområde. Detta gör att de vet mycket inom det området. Andra styrkor är att 

de ofta är noggranna och gör klart det de har börjat med.  Vanligt är att de vill göra saker på 

ett visst sätt och i en viss ordning. Han berättar att tvångstankar är vanliga, liksom 

tvångshandlingar och rutinbundenhet. Många med beteendestörningar upplever att de måste få 

utföra ett visst beteende Thimon (1998) skriver att personer med Aspergers syndrom lätt 

fastnar i detaljer och inte ser helheten. Detta ger svårigheter att förstå instruktioner och att 

planera och organisera. Söderman och Pertuu (2005) skriver att personer med autism lär sig 

bäst visuellt.  

 

Gillberg (1997) påpekar att tidsuppfattningen kan vara störd. Att passa tider är svårt och 

tidsbegreppet är för abstrakt. Han beskriver att automatiseringen av inlärning är nedsatt. Detta 

kan ge ett långsamt tempo, eller motsatsen. Uppgiften tar lång tid på grund av bristen på 

automatisering. Howlin, Baron-Cohen och Hadwin (2001) påpekar att det är grundläggande 

att förstå vad andra vill och tror för att förstå deras beteende. Många missförstånd uppstår när 

personer med Aspergers syndrom inte kan förstå vad andra personer menar, gör eller ska göra. 

Den empatiska förmågan är störd hos många med Aspergers syndrom, vilket innebär att de 

kan ha svårt att ta någon annans perspektiv och förstå andra personer. Detta förklaras ibland 

med bristande theory of mind. 

 

”Theory of mind” definieras som förmågan att tolka andra personers mentala 

tillstånd (deras tankar, föreställningar, önskningar, avsikter osv.) och förmågan att 

använda denna information för att tolka vad de säger, förstå deras beteende och 

förutsäga vad de kommer att göra härnäst (s 2, Howlin et al. 2001) 

 

Steindal (1997) skriver att genom sin bristande empati uppfattas de ofta som ouppfostrade 

eller ohövliga. Heimann et al. (1997) säger att de kan uppvisa likgiltighet för andra och gör få 

eller inga kontaktförsök. Personer med Aspergers syndrom tar mer kontakt, om det gäller att 
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prata om det han/hon är intresserad av. Om den andre har intresse kring detta ämne eller inte 

upplevs inte så viktigt. Howlin et al. (2001) påpekar att barnet kan ha svårt med samspelet 

med andra barn, men fungerar bättre tillsammans med vuxna. Detta innebär att det blir 

svårigheter i kamratkontakterna. Steindal (1997) berättar att de kan ha svårigheter att variera 

sin kroppshållning och mimik, sitt röstläge och sina gester samt att tolka detta hos andra. De 

blir själva lätt mobbningsoffer, eftersom de är annorlunda. Gillberg (1997) skriver att många 

med Aspergers syndrom är ”sanningssägare”. Detta kan såra andra, men det kan vara så att 

personen med Aspergers syndrom inte förstår det sociala samspelet och de sociala reglerna.  

En del personer med Aspergers syndrom törs göra sådant som andra inte törs. Detta kan bero 

på bristande förståelse för de sociala reglerna.  

 

Språket är vårt viktigaste hjälpmedel i den sociala interaktionen. Thimon (1998) berättar att 

många med Aspergers syndrom har språkliga problem. En del talar till exempel med entonig 

röst. En del som pratar använder ekotal, vilket är en upprepning av vad någon har sagt i ett 

tidigare sammanhang. Gillberg (1997) tar upp att det är vanligt att språkutvecklingen är 

avvikande och försenad. En del personer med Aspergers syndrom har lätt att uttrycka sig med 

ord. Språket kan vara pedantiskt. Det är vanligt att de inte förstår vad en annan person menar 

när den pratar och berättar och att de vill ha ett konkret språk.  

 

Inifrånperspektiv – upplevelsen av att ha själv ha Aspergers 

syndrom 

Det finns gott om beskrivningar av hur symtomen visar sig när man har Aspergers syndrom. 

Jag är intresserad av hur personer med Aspergers syndrom själva upplever sina symtom och 

sin tillvaro och hur de har beskrivit det.  

 

Upplevelser av den egna kroppen  

Gerland, som själv har diagnosen Aspergers syndrom, berättar att hon som liten hade 

motoriska svårigheter. Detta visade sig när hon var liten som svårigheter att tugga och att röra 

sig. Hon var tvungen att tänka ut alla rörelser innan hon gjorde dem. Att gå över gatan kändes 

osäkert. Hon visste inte hur fort bilarna kom och på vilket avstånd de var. Det gick inte att 
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göra två saker samtidigt, till exempel gå och prata. Att åka skidor eller skridskor var omöjligt. 

Hon berättar också att hennes känselsinne var stört. Hon hade bäst känsel i tänderna och var 

mycket känslig i håret och naglarna. Under en period vägrade hon kamma sig, eftersom 

kamningen ”brände”. Längre från huvudet var känseln dålig. Vid dusch upplevdes 

vattendropparna som vassa. Detta gjorde att det aldrig gick att duscha. Hård beröring gick bra, 

men lös beröring var obehaglig (Gerland, 1996). Hall (2001) är en tioårig pojke. Han berättar 

att han är immun mot smärta, men är mycket känslig i håret. Han tycker om att få ett hårt 

tryck mot kroppen. Gerlands (1996) luktsinne var mycket utvecklat. Mörkerseendet fungerade 

inte alls. Det blev bara helt mörkt omkring henne, ögonen anpassade sig inte till mörkret. 

Synen var tvådimensionell och hon tog in alla synintryck, utan att kunna sovra. Vidare säger 

hon att det var svårt att veta hur ofta man skulle äta och hur mycket en portion var. Hon kände 

inte så mycket hunger eller mättnad. Gravander, Widerlöv, Gravander och Widerlöv (1999) 

berätttar om Mattias sju år som upplevde maten som äcklig och då åt han inte.  Hall (2001) 

tyckte också att det var problem att äta, eftersom han upplevde att de flesta maträtter hade en 

hemsk konsistens.  

 

Upplevelser av det egna tänkandet och samspelet med andra 

Under denna rubrik tar jag upp hur personer med Aspergers syndrom funderar kring sitt 

tänkande och kring det sociala samspelet med andra människor. 

 

Gerland (1996) förstod inte att hon hade något med sin familj att göra. Om hon lämnades hos 

andra vuxna trodde hon att hon hade fått nya föräldrar och hade när föräldrarna återkom svårt 

att förstå att det var samma föräldrapar som tidigare. Likheten kunde hon se, men förstod ändå 

inte sammanhanget. Hon kunde inte generalisera. Varje situation upplevdes som helt ny. Hon 

hade även problem med att avläsa människors känslor, men upprörda människor var 

skrämmande för henne. Deras skräck kunde hon avläsa, eftersom hon kände igen den från sig 

själv. Det pågick en ständig kamp med de vuxna, som ansåg henne lat och bortskämd. Hon 

förstod inte vad andra menade och de förstod inte henne. När det gällde talet använde hon 

svårare ord än andra barn och de kunde ha svårt att förstå vad hon sa. Hon kunde inte 

”kallprata”. Att göra om tankar till tal tog tid och då hade tillfället när hon skulle prata 

passerat. Eftersom talet krävde stor koncentration orkade hon oftast inte prata med mer än en 

person åt gången. Dessa problem blev mindre när hon blev vuxen. Gravander et al. (1999) 
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berättar om Mattias, sju år, som har Aspergers syndrom och som var helt autistisk till 

treårsåldern. Han kan bli mycket arg och har svårt att vänta. Brodern Richard har tvångstankar 

på kvällen. Detta innebär att han kontrollerar att hans saker för nästa dag är nerpackade, att 

det är låst, att katten är inne osv. Gerland (1996) fick våldsamma utbrott, då hon upplevde att 

hon fick panik och var rädd för sådant som andra inte var rädda för. Hall (2001) berättar att 

det är omöjligt med koncentrera sig på mer än en sak i taget och han vill inte avbryta när han 

har börjat med något. Att ta beslut är svårt och förändring uppskattas inte. Han tycker om att 

vara ensam. Han är ofta orolig, men vet inte för vad. På skolgården är det svårt att hitta lugn 

och ro. Det är svårt att slappna av, men det tränar han på. Han har även problem med 

depressioner. Han behöver en tydlighet så att han är förberedd på vad som ska hända, 

eftersom han har svårt med att själv organisera. (Hall, 2001). 

 

Gravander et al. (1999) berättar om Mattias, sju år som åker barnvagn till fritids, eftersom han 

inte orkar gå. Han är för trött. Han tycker inte om att se folk i ögonen. Det är ”läskigt”. 

Brodern Richard är stressad och har svårt att sitta stilla. Han har skuldkänslor och har ibland 

känt att han vill dö. Han drömmer mardrömmar och är rädd till exempel för att åka buss och 

hamna på fel ställe. Fulla vuxna är skrämmande. Han är glömsk. Gerland (2003) säger att 

dåligt självförtroende, depression och tvångstankar inte är ovanligt. Hall (2001) påpekar att 

hans mamma tycker att han uppför sig illa. Han har svårt att styra sin ilska, men det har blivit 

lite bättre. Uppförandet fungerar bäst när det finns tydliga regler. 

 

Hall (2001) berättar att han inte kan samarbeta med andra i en grupp. Det går bara att vara 

med en kamrat åt gången. Han har svårt att ha kamrater. Det går bättre att umgås med vuxna. 

Han talar alltid sanning, vilket kan vara sårande för andra människor. Gravander et al, (1999) 

skriver om Richard Gravander som har sociala interaktionssvårigheter, ADHD och uppfyller 

nästan alla kriterier för Aspergers syndrom. Han har svårt att ha kamrater och svårigheter att 

förstå vad folk menar.  

 

I en engelskspråkig artikel om ungdomar med Aspergers syndrom undersöks hur de uppfattar 

vänskap. Ungdomarna hade lättare att förstå vad ordet bekant stod för än vad ordet vän 

betydde. De fick även förklara vilka de inte ville vara vänner med. Resultatet visade att de 

hade kamratsvårigheter. De hade svårt med kommunikation och problem att förstå sociala 

regler. Detta gav ett stort problem i skolan, med risk för depression eller aggressivitet. De 
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hade svårt att avläsa kroppsspråk, att förstå känslor och att förutsäga vad andra skulle göra 

härnäst. De kunde inte förstå att de kunde påverka andra med sitt beteende eller förstå varför 

folk gjorde på ett speciellt sätt. Vem de såg som sin bästa vän kunde växla och relationen till 

andra var ytlig. När de umgicks med vänner höll de på med datorer och dataspel. (Carrington, 

Templeton & Papinczak, 2003) 

 

Skolans ansvar för elever med Aspergers syndrom 

Skolan har ansvar för att det ska fungera för de elever som är i behov av särskilt stöd. Det 

beror mycket på bemötandet hur en elev med problem upplever sin skoltid. Även elever i 

svårigheter har rätt att känna att de inkluderas i ”en skola för alla”. 

 

Hur upplevelsen av ett funktionshinder blir beror mycket på omgivningen. Det är i mötet 

mellan personen och miljön som handikappet uppstår. Bemötandet sker på flera nivåer. En 

nivå är den politiska, nivå två är den organisatoriska, från myndigheternas sida, och den tredje 

nivån är den individuella. Den allmänna attityden i samhället är också viktig. Målet är att 

personer med funktionshinder själva ska bestämma över sina liv. Även människor med 

funktionshinder har rätt till full delaktighet. Sverige har varit ett föregångsland när det gäller 

att ge de funktionshindrade full delaktighet och skapa ett tillgängligt samhälle. (Fransson, 

Lindqvist, Ekensteen, Jönsson, Halldenius, Stolt och Lindgren, 2001). 

 

I läroplanen (Lpo 94) är det tydligt formulerat att skolan ska anpassas efter varje elevs behov. 

 

 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (s 15). 

 Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete (s 16). 

 Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 

  att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla (s 19). 

  (Utbildningsdepartementet, 1994).  

 

Salamancadeklarationen tar upp en internationell samsyn på specialundervisnings framtida 

behov (s 13). Grundtanken i Salamancadeklarationen är ”en skola för alla”. Diskrimineringen 

ska bekämpas genom att det ska vara integrering i den allmänna skolan. (Svenska 

Unescorådet, 2001). 
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Olika sätt att möta behoven hos elever med Aspergers syndrom 

Skolan kan genom sitt sätt att bemöta elever med Aspergers syndrom påverka hur stora och 

vilka konsekvenser som diagnosen för med sig. 

 

Börjesson och Palmblad (2003) tar upp att ”sociala förmåner” ges till de elever som har 

diagnos. Detta ger dem rätt till extra stöd i skolan. Kadesjö (2000) betonar vikten av att eleven 

inte ska misslyckas. Detta ger dåligt självförtroende, bristande motivation och risk för att bli 

deprimerad. Asmervik (1999) skriver att det är viktigt att vi har så normala förväntningar som 

möjligt på eleven, men om inlärningen inte fungerar ska vi anpassa oss till att träna det som är 

viktigt och göra det så roligt som möjligt. 

 

Steindal (1997) anser att en individuell läroplan för elever med Aspergers syndrom, 

inlärningssvårigheter och svårigheter med den sociala utvecklingen behövs. Denna ska ta upp 

målen för årskursen samt de långsiktiga målen. Ett viktigt mål är att barnet blir så 

självständigt som möjligt. Läraren ska ha hjälp med att anpassa undervisningen och få 

fortbildning om syndromet. En bra lösning är att ha två lärare i en klass. Om den ena är borta 

finns ändå tryggheten kvar, men det kan vara besvärligt när två vuxna ska bestämma. 

 

Holmqvist (2004) betonar att undervisningen för dessa personer måste problematiseras. Det är 

väsentligt att de som alla andra utvecklar sitt sätt att tänka. De ska inte bara lära sig att göra 

rätt i en viss situation, utan även att kunna använda denna kunskap i en annan situation. Detta 

har de ofta svårt med, eftersom de har problem att generalisera. Steindal (1997) tycker att om 

andra elever upplever att eleven har ett avvikande beteende kan man vara öppen med 

funktionshindret. Tala då också om elevens starka sidor.  

 

Enligt Gillberg (1997) bör grupparbete undvikas, eftersom det för många är en helt hopplös 

uppgift. De har svårigheter med samarbete med andra och vill gärna ha det på sitt sätt. 

Möjligheten att lära sig utantill är mycket god, vilket innebär att om intresset för skolan kan 

upprätthållas behöver de inte anstränga sig så mycket. Vanligt är mycket god läsförmåga vid 

högläsning, men svårigheter med tyst läsning och läsförståelse. 

 



 
 
 
 

11 

Williams (2001) har förslag på hur vi i skolan kan hjälpa elever med Aspergers syndrom. 

Viktigt är att de förstår varje dags rutiner för att förstå vad som ska hända. Överraskningar ska 

undvikas. Även Alin Åkerman et al. (1999) betonar vikten av att ha kunskap om vad som ska 

hända och när. Detta ger en lugnande effekt, ökad koncentration, självständighet och 

mottaglighet. Det viktigaste när det gäller att de inte förstår den sociala interaktionen är att se 

till att mobbning undviks, påpekar Williams (2001). Alin Åkerman & Liljeroth (1999) skriver 

att eleverna ofta utsätts för stora svårigheter på rasterna. Rasterna är ostrukturerade och risken 

att eleverna utsätts för mobbning är störst då. Personalen måste vara extra uppmärksam på vad 

som händer under rasterna. Howlin et al. (2001) menar att rollspel och dramaövningar 

utvecklar sociala färdigheter, videoinspelningar kan uppmärksamma personen på avvikande 

beteenden som att stirra och göra konstiga ljud.  

 

Steindal (1997) föreslår att en lärare som eleven känner sig trygg med samtalar med eleven 

några timmar varje vecka. Ofta måste konflikter lösas och sociala problem tas upp. Detta är 

viktigast på högstadiet. Elever med Aspergers syndrom kan lätt uppleva sig mobbade, 

eftersom de tolkar de andra elever felaktigt. Det är då viktigt att hjälpa dem att förstå varför 

det blev som det blev i en viss situation och att lära dem hur de kunde ha gjort i stället. Vi 

vuxna måste också få reda på om någon verkligen är mobbad för att kunna stötta och hjälpa. 

Författaren tar också upp vikten av att lära sig att hantera sin ilska. För att förklara hur man 

mår går det att på en skala visa hur stark ilskan är. Denna skala kan till exempel utformas som 

en termometer. 

 

Datorn är ett bra hjälpmedel, både för att skriva och för att ge motivation med pedagogiska 

dataprogram, göra barnet mer självständigt och för att underlätta inlärning. Barnen har ofta 

motoriska svårigheter som gör det svårt att skriva. Heiman et al. (1997) tycker också att barn 

kan träna siffror och mängdbegrepp med enkla dataprogram. En del barn har svårt att behålla 

koncentrationen vid datorn. Datorprogrammen kanske inte ökar inlärningen men de förbättrar 

motivationen och minskar en del beteendeproblem. Datorn är ett bra hjälpmedel för Theory of 

mind-träning, eftersom den inte kräver social kompetens, den är förutsägbar och barnet har 

kontroll över sitt arbete. Vid datorn kan eleverna träna på att förstå hur olika människor 

uppfattade tillvaron. (Heimann et al. 1997) Datorn reagerar aldrig negativt som människor 

kan göra. Den tröttnar inte, utan eleven kan fortsätta så länge det är lämpligt. Vid datorn kan 

man träna på social samvaro med en kamrat åt gången. Om man till exempel spelar ett spel 
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kan eleven med Aspergers syndrom lära sig reglerna i samspel med en person, utan att riskera 

att hamna i konflikt med flera kamrater. ( Riksföreningen Autism - föreläsning i Sunne, 

20051104)  

 

Söderman et al. (2005) skriver om att lärarna tyckte att det viktigaste i skolan var att eleverna 

med Aspergers syndrom skulle ha samma möjligheter att lyckas i skolan som andra elever 

har. Detta innebär att skolan måste anpassas efter elevernas förutsättningar. Viktigt är att 

eleverna själva kan påverka den anpassning skolan genomför. Var och en ska ha en tydlighet i 

sina arbetsuppgifter, arbeta i sin egen takt och bli så självständiga som möjligt. Vid 

genomgångar i klassen är det viktigt att eleven får en visuell information också. Det är lättare 

att ta till sig det som står på papperet. I sin undersökning kommer författarna fram till att 

eleverna brukar ha sin arbetsplats avskärmad. Författarna har gjort en undersökning som även 

innefattar elever på särskolan. 

 

Holmqvist (2004) beskriver TEACCH-metoden. Den går i första hand ut på att lära 

personerna att klara sig själva i så stor utsträckning som möjligt, för att undvika att de hamnar 

på institution. Samarbetet med föräldrarna är viktigt. Bästa effekten får man med tidig hjälp, 

men ingen åldersgräns är satt vid arbete med TEACCH- metoden. Här betraktar man 

handikappgruppen som en kulturgrupp med egna värderingar, vanor och särdrag. Man 

försöker höja deras livskvalitet. Metoden bygger upp deras starka sidor i stället för att försöka 

ändra på personerna. Deras egenheter tränas inte bort. Detta är viktigt för deras självkänsla. 

Ett sätt som rekommenderas är att man pratar med dem om deras specialintressen för att de 

ska upptäcka att de har behov av kommunikation. Persson (2003) tar även upp vikten av att 

personalen har kunskaper om funktionshindret, att de beaktar livsperspektivet och att en 

visuell strukturering finns. Den visuella strukturen innebär att det finns en tydlighet i 

lokalerna, scheman och instruktioner, samt tydlighet när det gäller uppgifterna. Enligt 

Heimann et al. (1997) är en viktig del i TEACCH-metoden är att träna tids- och 

rumsuppfattningen. Frågor att ställa är När? Var? Med vem? Vad?  Hur mycket och hur 

länge? Vad händer sen?  
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Erfarenheter hos elever med diagnosen Aspergers syndrom 

Det finns många idéer från pedagogiskt och medicinskt perspektiv om hur en bra skola bör se 

ut. Jag ser det som intressant att också redovisa litteratur kring hur personer som har 

diagnosen Aspergers syndrom själva upplever sin tillvaro i skolan. 

 

Gerland (1996) tar i sin självbiografiska bok upp att när hon skulle börja lekskolan fick hon 

panik av alla okända ansikten som hon inte kunde lära sig att känna igen och av alla ljud som 

gjorde ont. Barn hon kände igen i klassrummet kände hon inte igen ute.  

 

Gravander et al. (1999) berättar om hur Richard, med flera olika diagnoser, upplever att han 

är mobbad och misslyckad i skolan. Han tycker att alla klagar på honom. Gerland (1996) blev 

mobbad och fick stryk en gång om dagen. Om pojkarna som mobbade henne glömde detta en 

dag var hon och hämtade dem, för hon trodde att det skulle vara så varje dag. Östman (2001) 

skriver om att han blev mobbad under hela sin skoltid, ända från lågstadiet. 

 

Inlärning genom att lära sig utantill fungerade mycket bra. Gunilla Gerland lärde sig själv 

först att skriva och sedan att läsa och kunde detta när hon började lekskolan. Hon hade 

fotografiskt minne för vissa texter, till exempel med bokstavsordning eller med paragrafer. 

(Gerland,1996) 

 

Gerland (1996) berättar att gymnastiken i skolan var skrämmande. Hon klarade inte 

övningarna och hade svårt att bedöma en bolls hastighet och avstånd. Att hitta i skolan var en 

svår uppgift och hon gick ofta fel. Fick hon en uppgift att utföra som hon inte kunde klara på 

grund av sina spatiala svårigheter gick hon hem. Hon kunde inte skillnaden på höger och 

vänster. Detta gjorde det ännu svårare att hitta i lokalerna.  

 

Begåvningsprofilen var mycket ojämn. I språken och i teckning var hon otroligt duktig. I 

historieämnet förväntades hon att se sammanhang. Det gick inte, eftersom det är en del av 

problematiken kring Aspergers syndrom. Matematiken var mycket svår. De fyra räknesätten 

kunde hon lära sig, men hon förstod aldrig varför hon gjorde på ett visst sätt. Övriga moment i 

matematiken var omöjliga. Hon kunde läsa och stava trots att hon inte kunde lyssna på 

lektionerna. I stället för att lyssna gick hon ofta in i sig själv, Gerland (1996). Hall (2001) 

berättar om att han är mycket begåvad, men har sin undervisning hemma sedan han var nio år. 
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Läsning lärde han sig själv och han har ett mycket bra minne för det han har läst, men i skolan 

vägrade han svara på läsförståelsefrågor. Under sin skoltid läste han alla böckerna i 

skolbiblioteket. Han har en extrem matematikbegåvning och mamman fick läsa extra matte 

för att kunna hjälpa honom med uppgifterna. I matematik fick han ta examen sex år tidigare 

än sina jämnåriga och nu är han med i Mensa, eftersom han har så högt IQ. Gerland (1996) 

säger att ett sätt att lyssna bättre var att rita under tiden någon pratade, men det fick hon bara 

ibland. Skolan upplevdes som mycket ointressant. När ett prov skulle göras på högstadiet var 

hon sjuk och fick göra provet i efterhand ensam. Detta var bra för henne, eftersom det då inte 

var så många intryck. Lärarna hade svårt att förstå att hon kunde vara så duktig i vissa ämnen 

och så svag i andra. Kraven blev därför för stora. Hon hade svårt att förstå muntliga 

instruktioner med flera moment. Detta gjorde syslöjden omöjlig. Även Gravander et al. (1999) 

berättar om överkrav i skolan. Alla trodde att Richard kunde bättre om han bara försökte. 

Gerland (1996) ville vara förberedd på vad som skulle hända, överraskningar uppskattades 

inte. Skolan tog all kraft och när hon kom hem var hon utsliten.  

 

Sammanfattning av litteraturen  

När det gäller utifrånperspektivet tar författarna upp att många elever med Aspergers syndrom 

har problem med sina sinnesintryck. De kan även ha svårigheter med motoriken och 

balanssinnet. Ofta är de riktigt kunniga inom ett speciellt ämnesområde. Beteendestörningar 

är vanliga. En del ser lättare detaljer i stället för helheten. Förmågan att förstå andra brukar 

vara störd, då de kan ha problem att avläsa andras kroppsspråk och tolka vad andra säger.  

Detta tillsammans med att de ofta vill göra saker på ett speciellt sätt skapar sociala 

svårigheter. Tidsuppfattningen brukar vara störd. Många av eleverna lär sig bäst om de får 

stoffet presenterat skriftligt. 

 

När det gäller litteraturen som tar upp inifrånperspektivet kan jag konstatera att mobbning och 

misslyckanden i skolan är vanligt. Att lära sig att läsa och skriva är ofta lätt för de här 

eleverna. Idrotten ger ofta svårigheter och den spatiala förmågan kan vara bristfällig. 

Begåvningsprofilen är ojämn och det blir lätt överkrav i skolan. Överraskningar ska undvikas 

och förberedelse inför vad som ska hända är viktigt. Matematiken kan vara besvärlig, men för 

vissa personer med Aspergers syndrom är det tvärt om, ett ämne där personen presterar 

mycket bra.  
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Jag tycker att litteraturen ger en övervägande negativ bild av hur det är att ha Aspergers 

syndrom.  Jag är nyfiken på hur ungdomar med Aspergers syndrom upplever att de har det. 

Ser elever och lärare olika på hur det kan vara att ha denna diagnos?  Jag kan tänka mig att 

deras erfarenheter av vad som är en bra skola för elever med Aspergers syndrom går isär.  

 

Metod 

Fallstudie  

För att undersöka hur några elever med diagnosen Aspergers syndrom själva beskriver en bra 

skola har jag valt att göra en fallstudie och intervjuat elever med diagnosen Aspergers 

syndrom och deras personal i en stödgrupp med frågor kring hur en bra skola är för elever 

med denna diagnos.  

  

Fokus i min undersökning ligger på att upptäcka vilka erfarenheter elever och personal har av 

skolan och inte på att bevisa något i undersökningen. Jag har valt en fallundersökning för att 

undersöka ett avgränsat område med tydliga gränser och undersöka situationen för att få en 

bättre förståelse. Denna undersökningsmetod kan innehålla ”levande” material, till exempel 

citat eller intervjuer och ger en beskrivning och analys av en enda enhet. Den är deskriptiv 

och heuristisk – den lär oss något om det som undersöks. Resultatet kan vara beskrivande, 

tolkande eller värderande. De flesta fallstudier har både beskrivning och tolkning eller 

beskrivning och värdering. Fallundersökningar lämpar sig speciellt bra för pedagogiska 

utvärderingar och skrivs på ”vanlig” svenska. Undersökningen kan då nå en större läsekrets. 

Fördelen med denna metod är att läsaren får ökade kunskaper, nackdelen är att fallstudien kan 

bli för lång och detaljerad för att pedagoger och beslutsfattare ska ta sig tid att läsa den. 

(Merriam, 1988/1994) 
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Intervju som metod 

Jag har arbetat med halvstrukturerade frågor, vilket innebär att jag hade en frågeguide med 

teman och fyllde på med flera frågor, eftersom intervjun fortskred. Halvstrukturerade frågor 

ger en ”intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 

tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997 s 13). En helt strukturerad intervju är 

lättare att analysera, men en mindre strukturerad intervju ger mer av den intervjuades tankar 

och känslor. Kvale menar också att forskaren kontrollerar situationen under intervjun. Detta 

gör att de två inblandade inte är likställda. Det är väsentligt att man lyssnar aktivt, att 

frågandet inte blir ifrågasättande och att man visar empati. En annan sak att uppmärksamma 

är att vi påverkar varandra under intervjun och bäst blir intervjun om personen jag intervjuar 

känner sig så trygg att han eller hon vågar berätta om sina känslor och upplevelser. Jag 

upplevde att eleverna kände sig trygga och de berättade om sina känslor inför skolan och sin 

diagnos.  Svaren är retrospektiva, alltså får jag inte svar på vad som hände, utan hur den 

intervjuade nu upplever att händelseförloppet var  

 

När man intervjuar barn får man pröva sig fram vilken effekt pauser har. Hos vissa kanske det 

fungerar som en tankepaus, andra ser det som en möjlighet att byta ämne. Frågorna ska vara 

konkreta och tydliga (Jacobsen, 1993). Detta är mycket viktigt med tanke på åldern på 

eleverna, men framför allt för att personer med diagnosen Aspergers syndrom har svårt att 

förstå mina frågor om de inte är konkreta. Jag har läst (in mig på forskning) om Aspergers 

syndrom. Enligt Kvale (1997) är det nödvändigt att ha kunskaper för att kunna ställa frågor 

om det man vill veta. 

 

Eleverna med diagnosen Aspergers syndrom har lättare att ta till sig skriftlig information, men 

jag tror att intervjuer är bättre än av enkäter, dessutom är det svårt att få fram tillräckligt 

många elever med Aspergers syndrom för att enkäter skulle vara lämpliga. Skriftliga svar är 

heller ingen lösning, eftersom eleverna ofta har svårt att uttrycka sig både muntligt och 

skriftligt. 
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Urval 

Urvalet i min undersökning innefattar elever med diagnosen Aspergers syndrom, samt 

personal som har specialiserat sig på att hjälpa elever med olika diagnoser. Jag valde elever 

och personal som finns inom en verksamhet där skolan har satsat extraresurser för att hjälpa 

eleverna så mycket som möjligt. Jag fick klartecken från tre högstadieelever, deras lärare som 

arbetar med extra stöd och elevassistenten i stödgruppen. Eleverna är integrerade i vanliga 

klasser, men har stöd i en mindre grupp ibland. I den här gruppen finns det normalt sett två 

vuxna och hit kan eleverna med diagnoser komma och få hjälp, samt lugn och ro. I vissa 

ämnen är tiden för eleven schemalagd här, i andra ämnen kommer eleven när han eller hon 

vill ha hjälp eller när situationen i klassen blir av det slaget att de inte orkar vara i klassen 

längre. Eleverna kan alltså i stor utsträckning själva styra över hur mycket och när de ska 

vistas i den mindre gruppen. 

 

Läraren jag intervjuade, jag kallar honom Per, har arbetat många år som mellanstadielärare, 

men blev tillfrågad om han var intresserad av den här tjänsten. Han tackade ja och har arbetat 

med elever i särskilda behov under ca nio år. Elevassistenten, som jag kallar Lisa, har en 

bakgrund där hon började sin tjänst i skolan som assistent till en elev med annan diagnos. När 

den eleven skulle börja på högstadiet var hon med om att bilda gruppen för extra stöttning till 

elever med diagnoser. Hon har arbetat med elever i svårigheter i ca tio år. 

 

Den första eleven jag intervjuade är en flicka. Att hon har diagnos har varit känt länge, vilket 

innebär att skolan har satt in extraresurser tidigt. Elev nummer två är en flicka. Även i hennes 

fall har skolan satt in extrastöd tidigt, eftersom hon har en diagnos. Elev nummer tre är en 

pojke. Han har också haft extrastöd före högstadiet på grund av sin diagnos. Jag har valt att 

kalla eleverna för Anna, Sara och Linda. Namnen nämns inte i den ordning som jag har 

beskrivit ovan, eftersom det skulle innebära att det är lätt att identifiera pojken i gruppen. 

Under etiska överväganden beskiver jag varför jag väljer detta sätt att skriva om eleverna. 
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Etiska överväganden 

Personalen på skolorna får inte tala om för mig vilka elever som har diagnosen Aspergers 

syndrom. Jag har därför inte tagit den första kontakten med hemmen, utan det fick 

undervisande lärare göra. När han fått svar på att föräldrarna och deras barn med Aspergers 

syndrom var intresserade av att delta, tog jag kontakt med hemmen för att upplysa dem lite 

mera om min undersökning och tala om att jag skickar ett brev hem för godkännande. Detta 

brev var underskrivet av förälder och elev innan intervjuerna började.  

 

Det är viktigt att de forskningsetiska principerna (www.vr.se) följs om att deltagandet är 

frivilligt, om samtycke, om möjligheten att avbryta samarbetet, om att inte bli utsatt för 

påverkan, om att tystnadsplikt gäller och att enskilda deltagare inte kan identifieras. 

Konfidentiellitet gäller. Det som sägs får inte föras vidare. 

 

Innan jag skrev citat ur elevernas intervjuer kontrollerade jag med föräldrar och två av 

eleverna att det var OK. Den tredje eleven behövde inte tillfrågas, eftersom mamman gick i 

god för att jag fick skriva citat. Trots att jag har fått ett medgivande att citera har jag ur etisk 

synpunkt valt att skriva som om alla eleverna har samma kön. Detta gör det svårare att 

identifiera varje elev. Jag är medveten om att det kan finnas könsskillnader när det gäller 

upplevelsen av skolan när eleverna har diagnosen Aspergers syndrom, men väljer detta sätt att 

skriva trots det. Jag är inte i detta arbete intresserad av hur könsskillnaden visar sig. Alla 

namn i min redovisning är fingerade. 

 

Tillvägagångssätt 

Platsen för intervjuerna var i elevernas och personalens skola. Detta kändes hemtamt och 

tryggt för eleverna och jag kom på tider som jag gjort upp med deras lärare, som informerat 

eleverna om detta senast dagen före, så att de var förberedda. Tiderna var anpassade efter hur 

de passade med elevernas scheman. Innan intervjuerna startade berättade jag vem jag är, 

förklarade syftet med intervjun, varför jag ville använda bandspelaren, talade om de etiska 

aspekterna och gav den intervjuade en möjlighet att ställa frågor. De intervjuade gav sitt 

godkännande till att jag spelade in intervjuerna. Även när intervjun var avslutad fanns 
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möjlighet för den intervjuade att ställa ytterligare frågor. För egen del tog jag en stund till 

eftertanke när intervjun var avslutad. Jacobsen (1993) tar upp vikten av att man när 

undersökningen är klar kan visa hur man gjort och att tolkningarna är hållbara. Detta innebär 

att det är bra att intervjuerna är transkriberade. Varje intervju tog mellan femtio och sextiofem 

minuter. Den kortaste gjorde jag med läraren och den längsta med elevassistenten. Jag utgick 

från de frågor jag hade förberett, men spann vidare utifrån vad de intervjuade berättade om. 

Vid utskriften skrev jag inte talspråk, utan ändrade så att orden blev fullständiga och inte 

dialektala. 

 

Tillförlitlighet – giltighet 

Den verksamhet jag ska undersöka är inte helt okänd för mig. Jag har tidigare varit med och 

sett hur de arbetar. Jag känner till verksamheten, men är fokuserad på personernas berättelser 

av egna upplevelser och är medveten om min egen förförståelse.  

 

Efter kontakt med en lärare som har arbetat mycket med barn med diagnosen autism 

funderade jag på om jag skulle ha färdiga svarsalternativ till mina frågor. Läraren stöttar 

elever med diagnoserna autism och Aspergers syndrom på mellanstadiet. Dessa elever klarar 

inte att besvara frågorna utan att ha tillgängliga svarsalternativ, enligt den upplysning jag fick. 

Jag gjorde i ordning skriftliga svarsalternativ, men dessa behövde jag inte använda. Eleven 

som besvarade mina frågor under provintervjun hade inga problem att berätta hur hon tänkte. 

Eftersom hon hade lättare för att uttrycka sig än vad jag hade väntat mig kunde jag använda 

provintervjun i min undersökning. 

 

De intervjuade eleverna är två flickor och en pojke på högstadiet. För att hitta lämpliga elever 

att intervjua har jag fått hjälp av deras lärare. Det kunde ha gått med andra elever också från 

samma verksamhet. Men några har alla tecken på Aspergers syndrom, men ingen diagnos, 

andra har inte specifikt diagnosen Aspergers syndrom, utan bara diagnosen autism. Urvalet 

har alltså blivit de som funnits tillgängliga och som läraren tyckte var mycket olika som 

personer, trots att de alla hade diagnosen Aspergers syndrom. Det kanske skulle ha blivit ett 

annat utfall av min undersökning om en annan elevgrupp valts. Det finns många elever med 

diagnosen Aspergers syndrom eller högfungerande autism i vanliga klasser där inte 
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extraresurser har satts in i lika stor utsträckning. Personalen har i min undersökning mycket 

större kunskaper kring syndromet än de flesta klasslärare har. Detta påverkar givetvis vilka 

resultat jag fått fram i intervjuerna med de vuxna. Jag anser ändå att mina resultat är giltiga, 

på så sätt att jag har mätt det jag har haft för avsikt att mäta när jag gjorde min fallstudie. 

 

Tillförlitligheten i min undersökning hör ihop med att jag har tagit upp de etiska reglerna, 

frågorna jag ställt är lika i intervjuguiden, men följdfrågor har också tagits upp. Svaren är 

registrerade lika för alla, det vill säga med bandspelare och transkribering. Jag har strävat 

efter att mina åsikter inte ska styra intervjun. 

 

Analys 

Vid bearbetningen har jag undersökt vilka likheter och skillnader jag kunde hitta när det gäller  

tankar om hur skolan ska arbeta med de här eleverna för att de ska må så bra som möjligt och 

lära sig så mycket som möjligt. I analysen gällde det för mig att förstå den intervjuades 

erfarenheter. Det innebar att jag lyssnade efter vad som sagts direkt och vad som sagts mellan 

raderna. Viktigt var också att vara kritisk till egna förutfattade meningar. Lanz (1993) påpekar 

att analysen syftar till att skapa en förstålig helhet.  

 

I analysen växlar man mellan delar och helhet. Om några frågor ger motsägelsefulla resultat 

ska man i analysen försöka få fram vad som är mest giltigt. Tolkningen baseras enbart på vad 

som sägs i analysen, inte på vad man kan känna till innan. Man måste vara medveten om att 

den egna förförståelsen påverkar resultatet. Analysen ska öka förståelsen kring fenomenet. I 

analysen söker man likheter och skillnader. Det gäller att söka mönster, där undersökningens 

problemställning och de teoretiska utgångspunkterna avgör vad man letar efter. (Lantz, 1993) 

Jag är väl medveten om att de kategorier jag fått fram i analysen kunde ha varit annorlunda 

om någon annan hade analyserat materialet, vilket Dahlberg (1997) påpekar. 
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Resultat 
Eleverna i min undersökning går på högstadiet. De är integrerade i ”sin” egen klass, men har 

möjlighet att få hjälp i en stödgrupp när behov finns. Det kan antingen vara när de arbetar 

med ett speciellt ämne där det extra stödet är schemalagt eller när de själva känner att de vill 

gå ifrån klassen för att få extrahjälp eller en lugnare miljö.  

 

Jag valde att redovisa nedanstående kategorier därför att de var viktiga för eleverna och de 

framträdde tydligt i min analys. Jag har börjat redovisa det som jag uppfattar ligger eleverna 

som personer närmast. 

 

Elevernas erfarenheter redovisas först och ges ett större utrymme än personalens i 

resultatredovisningen.  Detta beror på att det är elevernas erfarenheter som är viktigast i min 

undersökning, beroende på att jag i första hand vill veta vilka erfarenheter de har av sin skola 

och i andra hand vill undersöka lärarnas erfarenheter. För att vi ska få en så bra skola som 

möjligt för eleverna måste deras erfarenhater lyftas fram i ljuset. 

 

Resultatet av intervjuerna redovisas under följande rubriker : 

Diagnosens betydelse 

Motivation – livslust och lust för skolarbetet 

Kamratkontakter – sociala relationer 

Skolämnen 

Den lilla gruppens betydelse 

Ett bra vuxenstöd i skolan 

Recept på en ännu bättre skola 

 

Diagnosens betydelse 

Elevernas erfarenheter: 

Det eleverna säger är att det är bra att känna till diagnosen för att kunna undvika konflikter 

eller veta att det finns en anledning till att man är annorlunda. Det som är bra med den här 

diagnosen är att man har lätt för att lära sig. Man blir duktig i ett speciellt ämne. Eleverna 
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berättar att de har fotografiskt minne som man kan ha stor nytta av. Beskedet att de har en 

diagnos har varit svårt att ta emot. Det har skapat många funderingar och fortfarande funderar 

de.  

 

Här följer några citat som visar hur eleverna känner inför att ha fått en diagnos och tankar 

kring om andra ska känna till den. 

Monica: Skulle du ha velat veta tidigare? 

Linda: Jag vet inte om jag hade klarat det. Då hade jag väl skrikit ut till mina kamrater eller någon om jag 

hade blivit ledsen eller någonting.  

Monica: Finns det något som är bra med att ha fått reda på att man har diagnos? 

Linda: Ja, att … vad heter det, att ha fått veta att det finns en anledning till att man är lite annorlunda, för 

jag trodde ju hela tiden att det var OK att jag var annorlunda, för då är man sig själv ändå. 

[…] 

Monica: Finns det någon nackdel med att veta att man har en diagnos? 

Linda: Ja, jag vet inte. Jag blev ganska orolig för det … jag fick läsa i en bok att det skulle vara svårare att 

få jobb tack vare det här också, men … det var en av anledningarna att jag började jobba som en galning i 

skolan. 

[…] 

Linda: Precis, jag tänker leva ändå. Bara jag har lite roligare än andra ibland, verkar det som. Visst jag 

kan vara väldigt deprimerad, men sen så skrattar jag väldigt mycket ändå.  

Monica: Är du det, är du deprimerad? 

Linda:  I sjuan var jag det, men nu skrattar jag väldigt mycket.  

[…] 

Linda: Nej, det var i sjuan och sexan som jag fick värsta utbrottet, då jag fick reda på att jag hade 

Aspergers. 

[…] 

Monica: Men du sa en sak till mig förut som jag reagerade på. Du sa: Jag har svårt med ansikten. Det är 

ju en av de beskrivningarna man får ibland. Och det stämmer alltså på dig? 

Linda: Det är att jag har pratat och har haft jättekul med någon person tidigare, någon dag, en dag innan 

och så nästa dag så träffar man den på stan och så: ”Hej!  Är det du igen?”  Och så: ”Ja, hej. Vem är du?” 

Totalt förskräckt!  Den här har jag träffat någonstans och när och var? Är det ett år sedan? 

 

Anna:[…] jag kommer alltid att ha kvar den här egenskapen att jag kommer att lära in grejer, men jag 

kommer även att bli fri från allt annat med sjukdomen. 

Monica: Du märker inte själv något speciellt? 

Anna: Nej. Jag är ju bara som en helt vanlig tjej i skolan. 

Monica: Ja, det är klart det, men tycker du det är bra att ha reda på.. att man får en diagnos eller är det 

bättre att inte veta? 
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Anna: Det är bra att veta. 

Monica: Varför då? 

Anna: Därför att om man kanske har en diagnos på DAMP. Det var inte så fint att säga så, men jag 

kommer inte ihåg vad det heter annars så… om man har en diagnos som DAMP till exempel, då är det bra 

… jag är ju vanemänniska, så du kan stå kvar och träta och så att veta det så att man typ kan springa 

därifrån om man blir arg, annars kan man stå kvar och tänka ja nu. 

Monica: Men du har inga stora bekymmer med det här i alla fall? 

Anna: Jag har inga bekymmer alls. 

[…] 

Anna: Jag glömmer bort nästan jämt att jag har en sjukdom ens. 

 

 

Vi diskuterar om någon kamrat som inte har Aspergers syndrom ska få reda på elevens 

diagnos. Det tyckte inte två av flickorna. 

Monica: Men, du, vad skulle hända om de visste då? Hur skulle du uppleva det? 

Linda: Tja, jag vet inte. För min del skulle det vara otänkbart …för situationen. Jag tänker inte berätta det 

för dem, för de är inte …. Jag tänker inte låta dem bli insatta i mitt liv.  

 

Monica: Klasskamraterna då? 

Anna: Nej, aldrig i livet att jag skulle berätta för dem 

 

En av eleverna förklarar sin ensamhet med att den beror på bristande förståelse från 

kamraterna och att det kanske skulle underlätta att de andra kände till diagnosen. Det kanske 

skulle vara bättre att inte själv ha vetskap om sin diagnos och att man blir duktig i vissa 

ämnen. 

Monica: Har du funderat på varför det har blivit så att du blir lite ensam? 

Sara: Det är väl för att … för att de inte förstår mig.  

Monica: Vad skulle du vilja att de förstår bättre? 

Sara: Att de antingen vet om autismen och så eller att jag står på mig mer.  

[…] 

Monica: Du sa att du skulle vilja att de kanske visste om autismen. Har du talat om för någon? 

Sara: Nej.  

Monica: Ingen alls? Skulle du vilja att lärarna berättade för klasskamraterna? 

Sara: Ja, kanske, men det skulle kännas pinsamt om läraren berättade … berättade när jag var där. 

[…] 

Sara: Det är kanske bättre att inte veta för då behöver man ju inte tänka på att jag kommer att reagera så 

där, och jag kommer att reagera så där. 

[…] 

Monica: Finns det inget bra med att det är så här då? Är det inget bra med autism? 
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Sara: Det är väl mitt… intelligensen. Det är saker man blir mer bra på, ett speciellt ämne. 

 

Personalens erfarenheter: 

Personalen anser att fördelen med en diagnos är att den ger rätt till hjälp, men det skulle vara 

önskvärt att en diagnos inte behövdes i skolan. Det är dock nödvändigt på grund av 

resursbrist. Det är också viktigt att träffa rätt folk, som inte placerar en i fack. Att ställa en 

säker diagnos kan vara svårt, eftersom andra svårigheter hos eleven kan spela in, säger 

personalen. Även personer som inte har Aspergers syndrom kan ha ungefär samma symtom. 

”Man ska inte hälla förtunning i diagnosen” var ett påpekande jag fick. Med detta menar 

personalen att det är viktigt att om ett visst antal kriterier (Gillberg och Gillberg sex av nio) 

ska vara uppfyllda ska man inte rucka på detta. Nackdelen med en diagnos är att i vissa 

sammanhang måste man tala om att man har genomgått en utredning och att man kan få 

sämre försäkringar om man har en Aspergerdiagnos. Stöttningen i tonåren är nödvändig för 

att man ska lära sig vad som krävs för att man ska fungera. Diagnosen ska förhoppningsvis 

även ge en förståelse från omgivningen. När det gäller fördelningen av platserna som finns att 

tillgå i stödverksamheten fungerar det så att de med diagnos får en plats i första hand, enligt 

personalen. Vissa elever kan personalen bedöma som att de tydligt har en diagnos, men de har 

inte fått en utredning. Ibland vill inte föräldrarna ha det eller också behövs det inte för det är 

uppenbart ändå. Dessa elever får hjälp som om de har blivit utredda och har fått en diagnos. 

Elever som inte är utredda och är gränsfall för en diagnos får arbeta i klassen med det stöd 

som ges där.  

 

Läraren förklarar att fördelarna med en diagnos är att eleverna blir handikappmedvetna. 

Monica: Vad är det viktigaste med att man får en diagnos? Vad har man mest nytta av det för? 

Per: För de som är… ja, de blir ju handikappade och de vet inte varför det blir fel[…]. 

 

Motivation – livslust och lust för skolarbete 

Elevernas erfarenheter: 

Eleverna tycker att de har lätt för att lära sig. Läxläsningen genomförs på cirka en halv timme 

eller läxorna läses två gånger. Två elever anser sig ha fotografiskt minne. Betygen varierar, 

trots att de har lätt för att lära sig är betygen inte alltid bra, enligt vad de själva säger. En elev 

har mest mvg, för en annan elev är motivationen låg och eleven känner att skolan är jobbig. 
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Alla eleverna förstår varför de går i skolan och de tycker att man lär sig i stort sett det man 

behöver kunna. 

 

Det är lättare att gå till gruppen om man är trött. Där kan man vila sig. Under dagen behöver 

Sara ett avbrott då hon vilar sig. Detta sker genom att hon går hem på lunchrasten. När skolan 

är slut för dagen finns det inte mycket krafter kvar till läxläsning för Sara. Detta har inneburit 

att många läxor inte är gjorda. Frånvaron är också mycket stor, vilket gör det är svårt att hinna 

med det som ska göras.  

 Monica: I vilka situationer går du hit (den mindre gruppen, förf. anmärkn) när du själv bestämmer?  

Sara: Mest på morgonen, för då är jag väldigt trött och orkar inte vara med i klassen och ibland när jag 

ska hämta böcker, för jag brukar ha böckerna här, för jag har inget skåp. 

[…] 

Monica: När du går hit på morgonen för att du är trött, kan du få mycket gjort då, om du är trött och är här 

uppe eller vilar du dig mer? 

Sara: Jag vilar mer. 

Monica: Vad skulle hända om du i stället ginge ner till klassen vid de tillfällena? 

Sara: Då skulle jag inte få motivation till att arbeta och mest hålla på att dagdrömma. 

[…] 

Sara: Man kan säga…? Det går inte så väldigt bra med läxor. 

Monica: Vad beror det på då? 

Sara: Ja du,… När jag liksom… efter skolan. När jag ska göra läxorna och sånt så är jag så… då är jag 

trött efter skolan, så jag orkar inte göra någonting med skolan.  

[…] 

Monica: Vad går din tid till hemma då? 

Sara: Det är väl mest att vila ifrån skolan.  

Monica: Känner du att skolan är jobbig? 

Sara: Ja, den… jag tycker ibland att den är så lång. Lång in på dagen, så. 

Monica: Får du något tillfälle på dagen när du känner att nu kan jag vila mig? 

Sara: Det är på lunchrasten. 

Monica: Vad gör du då? 

Sara: Jag brukar gå hem då, ja. Bara vara hemma en stund.  

 

Även Linda berättar om att hon inte hade energi för skolarbetet tidigare, men att hon har 

bestämt sig för att klara av skolarbetet nu och att hon koncentrerar sig på skolarbetet i stället 

för att fundera så mycket på vad kamraterna tycker. 

Linda: Ja, till exempel engelska, det var så tråkigt och jag ville absolut inte. Jag tappade all koncentration 

och kraft jag hade liksom, under hela dagen tack vare att jag mådde lite dåligt. Det brukade ofta vara sista 

lektionen eller någonting. 
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[…] 

Linda: Det var inte så hemskt när jag hade ämnena egentligen, jag tyckte bara inte om att göra det. Jag 

hade ingen energi. 

Monica: Vad kommer det sig att det har ändrat sig? 

Linda: Jag har bestämt mig för att strunta i vad de andra… om de andra så där skulle till att få ner mig i 

skoskaften igen. Jag gick och gömde mig bakom böckerna. 

Monica: Handlar det om kamratrelationer, att du mår bättre för att det fungerar med kamrater? 

Linda: Ja, det gällde ämnen också, så där att jag kunde ta det lugnt och koppla bort det där ett tag och 

koncentrera mig på studier så att jag visste inte särskilt mycket när jag kom hit, eftersom jag inte hade 

varit särskilt aktiv ändå. 

Monica: Men hur har de fått dig intresserad här? 

Linda: Det var jag som hade bestämt mig att jag inte ville få de sämsta betygen någonsin i historien. 

 

Personalens erfarenheter: 

Personalen tycker också att eleverna har lätt för att lära sig och att motivationen är låg för den 

ena eleven som har stor frånvaro och inte orkar med skolan riktigt. Det är också uppenbart att 

en elev har fotografiskt minne. Eleverna förstår mycket väl varför de går i skolan, enligt 

personalen. 

 

Kamratkontakter  - sociala relationer 

Elevernas erfarenheter: 

Det som framträdde tydligast i min undersökning var att eleverna tyckte det vara stora 

problem med kamratkontakterna. Två av dem betonar att de går i en bättre klass nu, en klass 

som inte mobbar. Trivseln varierar och tycks höra ihop med hur det fungerar med kamrater. 

För en har kontakten med kamraterna blivit mer positiv på högstadiet. Antalet kamrater har 

ökat. De andra två känner sig mer ensamma nu än på lägre stadier. Alla tre känner sig utsatta 

av andra elever.  

 

Två av eleverna kommenterar detta i nedanstående citat. Anna berättar om att eleverna med 

diagnosen Aspergers syndrom reagerar annorlunda och att de andra märker detta. Sara anser 

att hon har svårt med kommunikationen och att det har blivit svårare med tiden. Även 

relationen till viktiga kamrater under skoltiden tas upp. En person har betytt mycket för Sara 

under lågstadiet och en annan under mellanstadiet. 
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Anna: Jag tror jag vet varför så många inte är snälla, därför att de ser kanske att vi som har autism och så, 

vi kanske reagerar på ett annat sätt än de. De är dumma och vi är inte såna som kanske svarar emot riktigt 

ibland, utan blir mer ledsna och går med nerböjt huvud.   

 

Sara: Jag har svårt att kommunicera med andra. 

Monica: Ja, har det ändrat sig någonting sedan du var yngre tills nu? 

Sara: Det har ändrat sig, det är värre. 

[…] 

Sara: Det var den enda jag hade. I lågstadiet hade jag bara en kompis, en tjej. Sen försvann hon till en 

annan skola och på mellanstadiet var jag kompis med en annan och den personen har gått med till samma 

skola nu, men i en annan klass. 

 

Ett bra forum att träna kamratkontakter i är kill- och tjejgrupper. Dessa grupper anser eleverna 

vara värdefulla för att skapa nya relationer. I grupperna finns en fritidspedagog med och olika 

aktiviteter provas vid olika tillfällen. Eleverna får träna på någon idrottsgren, se en 

hockeymatch eller göra något annat roligt tillsammans.  

 

Sara berättar att det är roligt och att hon går dit ofta.  

Sara: Det är jätteroligt. 

[…] 

Sara:  Ja, frivilligt. Sen spelar det ingen roll om man kommer för det är ju liksom bara att komma upp, 

komma dit någon torsdag och så är man med på de grejerna. 

Monica: Ja, brukar du gå dit då? 

Sara: Ja, väldigt ofta. 

 

Linda säger att det går ganska bra i gruppen och att hon vet hur gruppen har valts ut. Det är de 

med sociala problem som får vara med. 

Monica: Hur fungerar det med tjejgruppen? 

Linda: Det går ju ganska bra. X går där till exempel och jag och hon kommer ju ganska bra överens, på 

det viset.  

Monica: Dit kommer flickor från alla klasser eller alla flickor som vill? 

Linda: Nej, det får bara vara en viss grupp. Jag tror jag förstår nu hur de valde den här lite … konstigt sätt 

att välja, för de satte bara upp mig på en lista där. Så… ska jag betala någonting eller något sånt där? Jag 

blev först ganska misstänksam, tack vare att… inte att de försökte luras, men jag tror jag förstod direkt 

varför de satte ihop den här listan.  

Monica: Hur tror du att det gick till då? 

Linda: De som har lite problem med… sociala problem. Nu såg jag också på TV om tjejgrupper att de lär 

sig det här med sociala grejer, men jag kommer ju dit och det visar sig vara jättekul. 
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Under rasterna vistas eleverna gärna inomhus i den mindre gruppen eller blir sittande i 

trappan tillsammans med andra elever. En elev går hem under lunchrasten, efter att ha ätit 

lunch. En elev går oftare ut nu när hon har fått fler kamrater. Rasterna upplevs som korta. Den 

kortaste är på fem minuter. Under alla raster, utom lunchrasten hinner man bara hämta sina 

saker och förflytta sig, enligt en av eleverna. 

 

Eleverna tycker att det är viktigt att deras relation till lärarna är god. Om man inte är sams 

med någon lärare skapar det oro varje gång man ska gå till den lärarens lektion. De påpekar 

också vikten av att några lärare känner till mer om hur personer med Aspergers syndrom 

brukar fungera. Eleverna anser att det i allmänhet fungerar bra med lärarna på skolan. En elev 

blev osams med en lärare under höstterminen och det kom aldrig till en lösning på konflikten. 

Detta mår eleven dåligt av varje gång det är lektion med den läraren.  

 

Kuratorn kan i vissa fall spela en stor roll när det gäller samtal med elever, men det passar inte 

för alla, därför att kuratorn kan upplevas som en person eleverna inte känner tillräckligt bra 

för att kunna prata med om svårigheter i livet.  

 

Personalens erfarenheter: 

Personalens erfarenheter är också att elever med diagnosen Aspergers syndrom har problem 

med kamrater. De kan missförstå vad andra gör och om det inte är på deras villkor vill de inte 

alltid vara med. De är enstöringar och har ibland tillfälliga kamratkontakter. De kanske vill 

vara med andra elever, men det fungerar inte.  De har också svårt att se sin del i konflikter. 

Personalens erfarenheter är att elever med diagnosen Aspergers syndrom ibland väljer att vara 

ensamma. En idé om varför, var att de redan har misslyckats så många gånger att de drar sig 

undan. Trots att det är svårt med den sociala kompetensen ser personalen en förbättring från 

sjuan till nian. Svårigheterna bearbetas och man lär eleverna att undvika situationer som 

skapar konflikt, missnöje med en själv och negativa tankar.  

 
Personalen berättar hur de arbetar med att lära eleverna de sociala spelreglerna. Detta sker 

bland annat genom att de lär dem att undvika konflikter och bearbetar det som har hänt. 

Per: Vi försöker att bearbeta det, prata om varför det blir fel. Varför blev det fel nu? 

[…] 

Monica: Är det också så att deras specifika svårigheter avtar? 
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Per: Ja, eftersom vi jobbar med att… att vi bearbetar det. Att vi undviker sånt, lär dem att undvika sånt 

som skapar konflikter för dem själva och irritation på sig själva och negativa tankar och så, utan … 

Monica: Finns det alltid någon som har tid att prata när något har hänt? 

Per: Ja, det har vi alltid. 

 

Personalen berättar att tjej- och killgrupperna ordnas tack vare kuratorn, och personalen på 

fritidsgården har hand om aktiviteterna. Dessa aktiviteter sker för att eleverna ska skapa fler 

relationer och de genomförs efter skoldagens slut.  

 

Personalen säger också att eleverna finns i sin klass, men att vara delaktig är något annat än 

att ha en klasstillhörighet. Svåra hemförhållanden har gjort att det gått galet för någon elev 

något år efter nian. Eleverna är inte alltid medvetna om att de gör något fel. Enligt personalen 

kan de lätt hamna i problem genom att de inte har någon omvärldsbild. Andra med sociala 

problem kan upplevas som snälla, för att de pratar med eleverna med Aspergers syndrom. Då 

kan dessa elever lätt bli lurade, eftersom de inte alltid förstår det sociala samspelet. 

 

På skolan finns Friends. Dessa jobbar mot mobbning. Personalen i stödgruppen tar direkt tag i 

uttalad mobbning, men får inte berätta för de andra eleverna om diagnosen hos eleverna med 

Aspergers syndrom, om inte föräldrarna har givit sitt samtycke och eleven vill det. Om någon 

beter sig underligt är det svårt för en fjortonåring att förstå det. En del elever med diagnosen 

Aspergers syndrom missförstår kamraterna och känner sig uttittade på grund av det 

 

Skolämnen 

Elevernas erfarenheter: 

Bild är ett uppskattat ämne. För en elev är de praktiska och estetiska ämnena roligast. Vissa 

moment i idrott skapar problem, till exempel bollspel, där rädslan för bollen orsakar obehag. 

Den ena eleven betonar att det var svårt att förstå regler i lagspel i yngre år. När den inte 

förstod lämnades lektionen. Ibland ges möjlighet att cykla i träningslokalen i stället för att ha 

idrott med klassen. Detta är mycket uppskattat.  

 

För två av eleverna upplevs kullerbyttor som besvärliga. För en av dem ger det huvudvärk och 

yrsel. Yrseln sitter i under flera veckor. 
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Anna: Kullerbyttor, det vill jag aldrig göra för jag får jätteont i huvudet av det och jag blir så yr i flera 

veckor av det. 

 

Den ena tycker bra om bollspel, så länge det inte är lekar. Lekar med indelning i lag upplevs 

som obehagliga. Det blir lätt tävlingsinriktat och på allvar. 

Monica: Är det någon del i gympan som är besvärlig? 

Sara: Det är väl… det är väl när det är såna här… såna här lekar som har lag och sånt där. Jag tycker att 

det känns lite obehagligt. Då blir alla så här tävlingsinriktade och börjar ta det på allvar. 

 

Eleverna berättar att NO-ämnen upplevs som svåra. För att ett ämne ska upplevas som positivt 

är det viktigt att kommas överens med undervisande lärare. Allt för många prov och läxor ska 

inte förekomma, eftersom de stressar eleverna. 

 

Personalens erfarenheter: 

Det är enligt personalen viktigt att erbjuda hjälp med matematiken, eftersom eleverna med 

diagnosen Aspergers syndrom i stor utsträckning upplever svårigheter med matematiken. Om 

hjälp erbjuds i en liten grupp kan de vuxna sitta tillsammans med eleven och fundera på hur 

eleven tänker och vad den förstår av uppgiften. Det finns från de vuxna viss kritik mot 

läroboksförfattarna som gör matten svårare än den behöver vara. Orden i böckerna är för 

svåra. Flera elever har svårt att förstå ordet beräkna. Med erbjuden hjälp kan personalen se en 

utveckling i ämneskunskaperna från sjuan till nian. Ett ämne som påverkar självförtroendet 

mycket är matematiken. När eleverna upptäcker att matten inte är så svår lyfter det 

självförtroendet. 

 

Eleverna trivs bäst om de kommer överens med undervisande lärare berättar läraren. 

Monica: Har du hört något om varför de tycker si eller så om något speciellt ämne i skolan? 

Per: Det kan bero på person. Det är väl oftast det. Ämnet är bra om det är en lärare eller liknande de 

kommer överens med.  

Monica: Har de svårt att komma överens med kamrater och personal? 

Per: Ja. 

Monica: Alltid? 

Per: Ja. 
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Den lilla gruppens betydelse 

Elevernas erfarenheter: 

Eleverna trivs bra med det upplägget skolan har när det gäller extra stöd. De har alltid vuxna 

att tillgå för att få hjälp i undervisningen eller stöttning på annat sätt. Varje elev tillhör ”sin” 

klass, men går iväg för att få hjälp antingen på bestämda tider eller när det behövs. En av 

eleverna i min undersökning vill visa lärarna i klassen vad hon kan, för att få så bra betyg som 

möjligt, därför är hon inte så mycket i gruppen. Hon tycker om att gå till gruppen och tycker 

att hon är effektiv där. Ett stort intresse hon har är att skriva berättelser och dikter. I gruppens 

lokaler finns dator att tillgå på ett annat sätt än i klassen, därför tycker hon att hon kan skriva 

mer om hon skriver i gruppens lokaler. 

 

En mindre grupp har också en viktig social betydelse, enligt eleverna. Kamrater i den mindre 

gruppen betyder mer än andra kamrater under skoltiden. Elever och lärare kommer närmare 

varandra. Hit ska man kunna gå när man inte måste, utan bara för att man har lust. Genom att 

alltid ha vuxna som finns till hands, även på raster, kan eleverna känna sig trygga här. Ingen 

kan komma efter dem hit för att retas. Att lärarna har humor är också betydelsefullt. 

Arbetsuppgifterna ska, enligt eleverna, passa för var och en. Detta kan innebära att någon elev 

går till den mindre gruppen för att vila sig i stället för att bli kvar i klassen och dagdrömma.  

 

Anna berättar om att hon trivs bra i gruppen och är där mer än hon behöver. I gruppen är det 

lättare att reda upp relationsproblem än i klassen. Problemen tas om hand direkt av 

personalen. Det är bra att vara i klassen för betygssättningens skull, men i vissa ämnen går 

hon ifrån klassen ofta. 

Anna: Ja, jag älskar att vara här, för att alla här är trevliga, i alla fall de flesta. Det kan vara någon ibland 

som är lite otrevlig och mobbar en någon gång ibland. Det är ingen som så här är otrevlig så där jämt. 

Monica: Så för dig är det här en bra lösning? 

Anna: Och så är det mycket bättre också, för om det är någon som är otrevlig här så är det bara att säga 

till lärarna, för då har de ju mer makt här, eftersom de går här. För sist när det var någon som var otrevlig 

mot mig berättade jag för Lisa och Per och då sa de ju till honom, för han går ju här. 

Monica: Så här känner du dig tryggare. 

Anna: Ja, mycket. Jag vet att så fort det är något så är det bara att jag berättar för Lisa och Per om de inte 

har hört det. 
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Anna: Jag vet inte för det är väldigt bra att vara i klassen också för då… annars kan ju inte lärarna sätta 

betyg. Jag är här ibland på svenskan, engelskan och SO:n, men det är nog mest SO:n som jag är här, av de 

ämnen som jag egentligen inte ska vara här. 

Monica: Varför är du här i de ämnena? 

Anna: För att det är väldigt stökigt i de ämnena, för då går vi igenom i klassen och så. 

Monica: Och du tycker inte om när det låter och är stökigt …eller får du för lite hjälp? 

Anna: Jag kan koncentrera mig och så, men då så har läraren fullt upp med att skrika tyst hela tiden. Varje 

gång de skriker tyst så hoppar man till så man tappar bort sig. 

Monica: Är det så att du själv har valt att komma hit i de ämnena…och bett om det eller har de vuxna 

bestämt? 

Anna: Jag går bara hit då, för jag får gå hit när jag vill. 

 

 

Flickan säger också att läraren är en perfekt lärare som skojar. En annan elev pratar om att hit 

kan ingen följa efter och retas och att här kan man träffa kompisar. En elev går gärna hit på 

morgonen. Om tiden då skulle tillbringas i klassen skulle inte mycket bli gjort och det är svårt 

att orka med klassen vid den tiden, i stället för arbete skulle det bli dagdrömmeri. Här blir det 

heller inte så mycket gjort på morgonen, men det går att vila sig. Eleven har erfarenheten att 

det fungerar bra med personalen, speciellt med läraren som nog har läst om autism så att han 

förstår eleverna.  

 

Terminen före sjuan får eleverna besöka mottagande högstadieskola. Det ser de som 

värdefullt. Vid det tillfället träffar de personalen som de ska arbeta med i den mindre gruppen. 

Oftast kommer eleven tillsammans med en förälder.  

 

Personalens erfarenheter: 

Enligt personalen är det inte alltid så att eleven själv vill gå till gruppen under höstterminen i 

sjuan, men de brukar dyka upp en bit in på terminen när de inte klarar sig utan hjälpen. 

Verksamheten i den mindre gruppen är ”öppen” under hela dagen, även på raster. I lokalen 

finns elevernas skåp. Det är bra för då träffar de vuxna alla elever varje dag, kan prata lite 

med dem och se om någon är borta. Personalen upplever lokalen som bra. 

 

När det gäller fördelningen av platserna som finns att tillgå i stödverksamheten fungerar det 

så att de med diagnos i första hand får en plats. Vissa elever kan personalen bedöma som att 

de tydligt har en diagnos, men de har inte fått en utredning. Ibland vill inte föräldrarna ha det 
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eller också behövs det inte för det är uppenbart ändå. Dessa elever får hjälp som om de har 

blivit utredda och har fått en diagnos. Elever som inte är utredda och är gränsfall för en 

diagnos får arbeta i klassen med det stöd som ges där. Gruppens uppgift är att hitta sätt att 

arbeta på så att det fungerar i vardagen. Enligt utvärderingar är elever och föräldrar nöjda.  

 

En fördel med att ha eleverna i en liten grupp är att de vuxna lär känna eleverna och låter dem 

få den tid som behövs när de arbetar. Personalen diskuterar elevernas beteende med dem, men 

försöker inte ändra på så mycket.  

Monica: Vad har du själv lärt dig på det här? 

Lisa: O mycket, massor har jag lärt mig på det här. Framför allt har jag lärt mig att vänta ut eleverna. Vi 

har förmånen att kunna sitta och studera eleverna, så vi känner eleverna väldigt väl. Det hinner man ju 

inte i en klass. Och vi låter våra elever vara den de är. Men sen kan vi förklara för dem att så här gör man 

… man gör inte så här som du gör, egentligen. Du kanske får tänka dig för nästa gång. 

 

Läraren betonar värdet av att eleverna inte är exkluderade från klassen. De behöver den 

sociala kontakten för att inte bli ännu mer ensamma. 

Monica: Är det något du direkt kan säga att det här skulle jag inte ändra, utan det här skulle jag ha kvar? 

Per: Jag skulle inte ändra på sättet som vi jobbar här, att de är integrerade med klassen. Jag skulle inte 

sätta dem i en ensam Aspergerklass, till exempel ifrån åtta till tre, aldrig. 

Monica: Varför inte? 

Per: Nej, den kontakt de har… de är redan ensamma när de kommer och inte blir det bättre om de sitter 

instängda där. Det skulle jag inte vilja ändra på. 

 

Eleverna har enligt personalen rimliga krav och förväntningar på sig. Sexton elever är 

inskrivna i verksamheten, varav sju har Aspergers syndrom och det brukar vara högst sex till 

sju stycken elever där samtidigt. Här får eleverna kontakt och trygghet av vuxna. Mycket 

fungerar enligt personalen väldigt bra, men en extrapersonal skulle vara önskvärt att ha. En 

styrka är att om en vuxen inte passar för en elev tar den andra personalen över. En tydlighet i 

upplägget finns, varje elev har ett personligt schema. Det framgår tydligt vad de ska göra, 

alltså ser de en början och ett slut på uppgiften. De får den hjälp som behövs och uppgifterna 

är anpassade och avkortade. Här finns en trygghet som gör att det går bättre för dem. De 

kommer när de inte orkar vara i klassen längre. I sjuan får de extra mycket stöttning, i åttan 

minskar den och i nian ska de försöka att i stor utsträckning klara sig själva. Då har de lärt sig 

arbetssättet och personalen finns som back up. Föräldrakontakten fungerar så att läraren är 
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med på alla föräldrakontakter och han mailar ofta till föräldrarna för att ge information, 

antingen uppföljning av vad eleven gjort under veckan eller positiv respons när det gått bra.  

  

 

Under vårterminen i sexan får elever som ska börja i den mindre gruppen komma på 

studiebesök tillsammans med föräldrar. Första skoldagen på högstadiet ska möjlighet ges att 

träffa personalen i gruppen igen. Detta möte brukar vara cirka en halv timme. 

 

Hur kontakten mellan personalen fungerar är mycket viktigt för hur eleverna har det. Lärarnas 

kunskaper om diagnoser har förbättrats genom att de som arbetar som extrastöd för eleverna 

med diagnoser har utbildat de andra lärarna. Även om information ges är det svårt för lärarna i 

klasserna att förstå den psykologiska sidan av elevernas problem. 

 

Det bästa med den här organisationen är enligt läraren samarbetet mellan mentorerna och 

personalen i den lilla gruppen. 

 

Läraren berättar att han känner stor tillfredsställelse och får mycket tillbaka i arbetet med 

eleverna. De har roligt och om han hade en klass skulle det vara svårt att hinna med de elever 

som har den här problematiken. 

 

Inför gymnasiet är det viktigt att informationen om vad eleverna har för behov förs vidare, så 

att en planering för deras stöd kan göras. Personalen berättar att kontakten med gymnasiet 

fungerar olika, i vissa fall mycket bra, i andra fall sämre.  

 

Personalen vet inte hur det på sikt går med skolans satsning på extraresurser i den mindre 

gruppen. För det första är detta en dyr verksamhet och för det andra kan elever med diagnosen 

Aspergers syndrom börja på lägre stadier med extrastöd inom ett annat upptagningsområde. 

För dessa elever är det inte säkert att det är aktuellt med byte av skola till den skola de 

geografiskt hör till när de börjar högstadiet. Dessa faktorer gör att personalen känner oro för 

att de kanske inte får ha kvar den lilla gruppens stöd till eleverna. 
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Ett bra vuxenstöd i skolan 

Elevernas erfarenheter: 

Viktiga vuxna är de lärare man får bra kontakt med. Om de undervisar i ett ämne eleven 

tycker om är det ännu bättre. Kvinnliga lärare är lättare att prata med. De lyssnar bättre, säger 

en elev. En bra lärare ska se till att alla arbetar i klassen och ge mer hjälp till dem som 

behöver och läraren ska vara snäll. 

 

Anna uppskattar om lärarna är lugna och ser till att alla elever är med i gemenskapen. 

Monica: Om vi tänker oss en lärare, hur skulle en lärare vara för att du skulle tycka att den var så bra som 

möjligt för dig? 

Anna: Den skulle vara lugn, inte högljudd och så sen så skulle han eller hon se till så att ingen elev blev 

utanför eller om någon … så ingen bimbo är dum, går på en och … sa till en och ingen var otrevlig och 

så.  

 

Linda tycker att en bra lärare ska vara trevlig och sams med eleverna. Den ska inte vara sur, 

men kan bli arg ibland. 

Monica: Hur ska en lärare vara för att vara bra för dig? 

Linda: Då ska de vara trevliga mot eleverna. Jag har ju varit väldigt noggrann med att se till att jag 

kommer bra överens med alla, för jag mår inte riktigt bra om jag är i konflikt med någon.  

Monica: Fungerar det bra med alla vuxna runt omkring dig? 

Linda: Ganska bra. Jag kan inte hitta någon som jag är osams med.  

[…] 

Monica: Hur ska läraren vara i humöret för att vara bra? 

Linda: De ska vara… inte så där surmulna eller komma in med ett åskmoln över huvudet eller någonting. 

Monica: Pigga och glada alltså? Spelar det någon roll om det är en person som ibland är arg och ibland är 

glad? 

Linda: Alla har väl rätt att bli arga. Man är väl mänsklig, trots att man är lärare.  

 

Sara anser att det fungerar bäst med läraren i gruppen. Han har stora kunskaper om autism. 

Monica: Fungerar det bra med personalen här uppe? 

 Sara: Ja, bäst med läraren, som inte är här idag. 

Monica: Varför stämmer det bäst med läraren här då? 

[…] 

Sara: Han har antagligen läst om autism och vet hur jag fungerar. 
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Personalens erfarenheter: 

Personalen anser själv att de ska vara lugna, reagera snabbt och kunna hitta lösningar. De ska 

ha tålamod, vara förutsägbara och ha ett jämnt humör. Personligheten är viktigare än 

utbildningen. De ser sig som språkrör för eleverna och de måste ha kunskap om handikappen. 

Sunt förnuft och förståelse för andra människor är viktigt. Förståelse för att människor tänker 

olika är nödvändigt. Samarbetet med övrig personal måste fungera bra och nya lärare måste 

utbildas av personalen i den lilla gruppen. 

 

Läraren betonar vikten av att eleverna vet hur personalen är ifrån dag till dag och att de vuxna 

har ett jämnt humör. De får heller inte får reagera på allt som händer. 

Monica: Vilka egenskaper ska läraren ha om den ska passa bra för de här barnen? 

Per: Den ska ha tålamod, den. Den ska inte ändra sig som en västanfläkt. 

Monica: Den ska alltså vara förutsägbar. 

Per: Samma tjat ska det vara dag ut och dag in. Det ska det vara. 

Monica: Vad säger du om lärarens humör? 

Per: Det måste vara jämnt. Sen måste man ju lära sig det att man får ju inte reagera på allt som man får 

göra i ett klassrum. Vi har en liten devis där ute. Här tänker vi annorlunda. Och det stämmer både på 

vuxna och på barn, brukar jag säga. 

 

Recept på en ännu bättre skola 

Om elever och personal själva finge förändra skolan, vad skulle de då vilja ändra på?  
 

Elevernas erfarenheter: 

Eleverna har svarat på hur de vill ha en ännu bättre skola. Dessa svar hör på något sätt ihop 

med kamratproblem, antingen för egen del eller för kamraternas del. En elev önskar att tjej- 

och killgrupperna hade erbjudits tidigare, innan eleverna hade börjat på högstadiet. Den ena 

eleven tycker att det är svårt att veta vad man ska ändra för att få en ännu bättre skola, men 

hennes vänner behöver få mer hjälp mot mobbning. En antimobbningsgrupp (Friends) finns 

och den fungerar bättre på den här skolan än hon har varit van vid på lägre stadier. En elev är 

inne på att andra elever skulle vara snällare och att lärarna ska vara mer uppmärksamma på 

vad eleverna säger till varandra när de vistas i klasserna. Man känner som att ”man inte har 

någon” på sin sida. Lärarna bryr sig mer om hur högljutt det är, än vad eleverna säger. 
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Eleverna tycker att det är viktigt att lärarna är vaksamma på vad som sägs mellan eleverna 

under lektionerna i klassen och att lärarna måste ha mer kontroll över klassen. I en bra skola 

skulle ingen bli mobbad och alla elever skulle vara snälla. En bra lärare är trevlig mot 

eleverna, ser till att ingen är otrevlig, att alla jobbar och att ingen blir utanför, menar eleverna. 

 

Personalens erfarenheter: 

Personalen önskar att eleverna ska ha kvar sin integrering i en klass och gå ifrån till en 

renodlad grupp med enbart elever med högfungerande autism. Nu finns här elever som inte 

går att placera någon annanstans Önskemål finns om att en liknande verksamhet som den här 

ska finnas redan på mellanstadiet för eleverna inom det här upptagningsområdet. 

Monica: Om du finge förändra skolan så att det skulle passa de här barnen extra mycket, vad skulle du 

vilja förändra då? 

Lisa: […] Det jag skulle ändra på det är ju att vår situation här. Jag skulle ändra på att vi bara skulle ha 

renodlade högfungerande autister. Att de bara skulle vara för sig. Att vi bara skulle jobba med dem. Som 

vi har nu har vi faktiskt en blandning som inte är så… 

Monica: Vad har ni för blandning? 

Lisa: Vi har ju autister och vi har Asperger, men sen har vi sådana som inte har en diagnos, men som vi 

inte kan placera någon annanstans. Det är jättefel. Det är väldigt fel.  

 

 

Här får jag också ett svar på vad som absolut inte får ändras. Det är att eleverna har en 

klasstillhörighet, trots att de har extrahjälp. Att exkludera eleverna är att ge dem större 

problem med den sociala kontakten. 

 

Resultatsammanfattning 

Elevernas erfarenheter: 

Eleverna trivs i det stora hela bra i skolan. Det som är det stora problemet är de sociala 

kontakterna. Alla har i perioder känt sig ensamma och mobbade. De vill ha kamrater, men det 

fungerar bara ibland.  

 

Att få en Aspergerdiagnos skapar ofta funderingar kring varför just jag har fått det här 

handikappet. Det är inte så lätt att ta diagnosbeskedet. Hur öppen man ska vara med sin 
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diagnos är svårt att säga, men två av eleverna jag har intervjuat tycker inte att klasskamraterna 

ska känna till den. Den tredje är osäker på om det är lämpligt. 

  

Deras skola har en organisation som innebär att de har en klasstillhörighet och ett stöd i en 

mindre grupp när de själva vill gå dit eller när vissa ämnen är schemalagda för dem. Det 

innebär att de själva i stor utsträckning kan påverka hur mycket de vistas i klassen och hur 

mycket de går ifrån för att få extrahjälp. Om ett ämne är schemalagt i gruppen är det för att 

eleven behöver extrahjälp i det ämnet. De trivs bra med det upplägget skolan har för det extra 

stödet. Relationen till lärarna har mycket stor betydelse för hur ett ämne upplevs. För att 

förbättra elevernas situation finns det önskemål om att lärarna ska vara mer uppmärksamma 

på vad som händer mellan eleverna. Detta gäller främst vad de säger till varandra.  

 

Personalens erfarenheter: 

Personalen anser att eleverna i det stora hela har det bra i ”sin” skola. Trots detta upplever 

även personalen att eleverna har kamratproblem. De vuxna försöker hjälpa eleverna med den 

sociala kontakten med jämnåriga genom att diskutera hur eleverna skulle ha gjort i stället när 

de hamnar i konflikt. De tar även upp varför det blev fel i kontakten med kamraterna. Den 

organisation som finns för hjälp och stöd för eleverna fungerar bra och eleverna får den hjälp 

de behöver, om de bara talar om när hjälpen behövs. Eleverna kan själva påverka i hur stor 

utsträckning de vill ha hjälp. Detta innebär att alla eleverna med diagnosen Aspergers 

syndrom inte får lika mycket stöd. Även personalen betonar vikten av att eleverna har bra 

relationer med alla lärare, för att skolan ska upplevas som bra för de här eleverna. 
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Diskussion 

Uppfattningar om diagnosen 

Jag kom i min undersökning fram till att det kan vara både positivt och negativt att ha fått sina 

svårigheter diagnostiserade. Det positiva är att eleverna kan förstå sina svårigheter och att de 

lättare kan kräva stöd i skolan. Det negativa är bland annat att det kan vara svårt att få ett 

sådant besked. Det tyckte två av mina elever i den här undersökningen. Den tredje fick sin 

diagnos så tidigt att hon inte fick samma dramatiska upplevelse. Efter beskedet, som två av 

eleverna fick i elva- tolvårsåldern, gick mycket tid till att fundera över varför just de hade 

detta handikapp och hur framtiden skulle bli. Även att kategorisera människor kan vara 

negativt. För det första är det inte så lätt att ställa rätt diagnos och för det andra kan diagnosen 

i sig ställa till svårigheter för eleven, till exempel att den får sämre försäkringar och i vissa 

sammanhang måste ange att en utredning har gjorts. För det tredje kan det också vara så att 

många förväntar sig att bara för att man har fått en Aspergerdiagnos är man på ett speciellt 

sätt, att alla med Aspergers syndrom är ungefär lika.  

 

Nilholm tar upp tre olika perspektiv på specialpedagogik. Att diagnostisera och därmed 

kategorisera människor och försöka kompensera för deras svårigheter stämmer med den 

kompensatoriska synen på specialpedagogik. Ska man överhuvudtaget diagnostisera eleverna? 

Jag är benägen att svara som läraren i min undersökning gjorde. På grund av resursbrist kan 

eleverna behöva en diagnos för att kunna hävda sin rätt till extrahjälp. Det är också så att om 

eleverna får en diagnos blir det tydligare för skolan vilken hjälp och vilket stöd eleven 

behöver ha.  

 

Om en elev får diagnosen Aspergers syndrom ska den då själv vara informerad om sin 

diagnos? En av mina intervjuade elever, som fick reda på sin diagnos när hon var ca elva år, 

hade föräldrar som känt till diagnosen länge. Jag har varit med om att ha en elev som inte 

kände till sin diagnos. Jag tror att han skulle ha förstått sina egna svårigheter om han har haft 

klart för sig att han hade syndromet. Läraren i min undersökning ansåg att om eleven har fått 

en diagnos ska den också känna till sin diagnos. Levy (2001) påpekar att den information 

barnet får ska ligga på en nivå som är möjlig att förstå. Ofta har vetskapen om diagnosen givit 

en ordentlig höjning av självförtroendet. Mottagandet av beskedet om diagnosen har varit på 

tre olika sätt. Den första gruppen har tagit beskedet som en tillåtelse att fortsätta med det som 



 
 
 
 

40 

har intresserat dem mest. Den andra gruppen har fått en ökning av ovanliga beteenden och 

sökt sig till andra med samma syndrom. Den tredje gruppen vill absolut inte uppfattas som 

udda, utan passa in bland andra. För den sista gruppen kan det innebära att de förnekar sin 

diagnos och inte möter förståelse och stöd från omgivningen. Slutsatsen är att kunskapen för 

den enskilde att han/ hon har diagnosen kan vara både positiv och negativ. Det viktiga är att vi 

inte ställer till skada för någon. 

 

Hur ser det i allmänhet ut när det gäller informationen om diagnoserna till eleverna själva? 

Det är ju upp till föräldrarna om de tycker att barnet ska veta om sitt handikapp. När barnet är 

riktigt litet kanske de inte behöver veta det, men jag tycker att de tjänar på att ha den 

kunskapen när de blir i skolåldern. 

Ska klasskamrater och andra elever känna till diagnosen? Det kan vara svårt att svara på. En 

av mina intervjuade elever var inne på att det kanske skulle hjälpa att kamraterna kände till 

den. Eleven tyckte att övriga elever inte förstod henne. De två andra eleverna i min 

undersökning ville absolut inte att kamraterna skulle känna till diagnosen. Min erfarenhet från 

en elev jag hade är att för honom skulle det ha varit bra. Alla i klassen var snälla mot honom, 

men ingen förstod honom. Klasskamraterna fick veta om diagnosen på högstadiet. Nackdelen 

om kamraterna känner till diagnosen är att de kan uppleva eleven med diagnos som mer 

annorlunda än de har tyckt att den var tidigare. 

 

Läraren i min undersökning berättade att eleverna oftast har dubbla diagnoser. Det kan till 

exempel vara högfungerande autism och Aspergers syndrom. Att det är mer vanligt med 

dubbla diagnoser, än med en diagnos, känner enligt min erfarenhet inte skolpersonal i 

allmänhet till. Eleverna nämnde också att de kunde känna sig deprimerade. Gillberg (1997) 

skriver om att i tonåren tillkommer ofta sekundära svårigheter. Depressiva tillstånd är inte 

ovanligt. När det gäller informationen kring vad varje elev har för diagnoser och vilken hjälp 

eleven behöver hoppas jag att tillräcklig tydlig information kommer från utredande 

neuropsykiatriskt team efter diagnostiseringen. Ställer skolan i min undersökning upp med 

stöttning när det gäller depressioner? Kuratorn finns att tillgå för stödsamtal, även om det 

stödet inte passar alla, därför att eleven inte känner henne tillräckligt. Skolsköterskan kan 

också hjälpa till och även hänvisa eleven vidare till skolläkaren. Problemet är ibland att eleven 

inte berättar om att den är deprimerad. 
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Elevernas energi 

Mitt resultat visar att motivationen är mycket låg för en av eleverna.  Gillberg (1997) säger att 

det är vanligt att elever med Aspergers syndrom har låg motivation för skolarbetet i tonåren. 

Detta kan till exempel bero på att eleven inte känner att den är med i gruppgemenskapen eller 

att personen är mobbad. Vad har skolan gjort för att åtgärda detta problem? De har Friends 

som ska hjälpa utsatta elever. Eleverna med diagnosen Aspergers syndrom har möjlighet att få 

hjälp av personalen i liten grupp att lösa kamratproblem. Samtal hos kuratorn erbjuds och 

möjligheter att skapa relationer erbjuds i kill- och tjejgrupperna. 

 

En av eleverna i min undersökning tycker att alla krafter är slut när skoldagen är över. Det 

finns inte kraft till att läsa läxor. Enligt Gerland (1996) är det vanligt att man blir mycket trött 

när man har den här diagnosen. Hon säger att det är det viktigt att man sover tillräckligt. 

Skolan i min undersökning försöker lösa problemen med bristande intresse för läxläsning 

genom att erbjuda läxhjälp.  

 

Relationer 

När skolorganisationen fungerar bra, som det gör i det här fallet, finns det annat som vi i 

skolan måste försöka hjälpa eleverna med. Elevernas största svårighet visar sig i min 

undersökning vara kamratkontakten. Det är viktigt att skolpersonalen, i den mån det går, 

hjälper eleverna att finna strategier för att ta kontakt med andra människor. Gerland (2003) 

och Williams (2001) ger en del tips om hur man går till väga med detta. Gerlands tips är 

utifrån egna erfarenheter. Författarna föreslår bland annat rollspel och mycket diskussion 

kring sociala regler. 

 

Alla tre eleverna jag har intervjuat kände sig utsatta av andra elever. Om de är mobbade eller 

inte är svårt att veta. Oavsett hur det är med den saken, så har de upplevt det så ibland under 

sin skoltid. En av dem kände sig mobbad tidigare, men inte nu. Eleverna med denna diagnos 

kan ibland uppfatta andra personer, i det här fallet kamraterna, som personer som vill dem 

illa, utan att det är så. Detta hör ihop med elevernas svårigheter att tolka andras signaler. 
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Samarbetet med andra är svårt när personerna inte förstår varandra. Det är viktigt att vi som 

arbetar i skolan är uppmärksamma så att dessa elever inte blir mobbade. 

 

Eleverna och personalen verkar inte ha samma åsikt om hur utvecklingen när det gäller 

relationer har varit under de sista åren för de här eleverna. En elev anser sig ha fått fler 

kamratkontakter, den andra eleven uttrycker att hon var mer populär på mellanstadiet än hon 

är nu och den tredje har få kamratkontakter, men har haft en nära vän under lågstadiet och en 

annan under mellanstadiet. Alla tre eleverna är överens om att de har snällare klasskamrater 

nu än tidigare. Ser ungdomarna och de vuxna på relationerna på olika sätt? Det verkar så vid 

en första anblick, men genom att de i den lilla gruppen tränar på hur man ska uppföra sig i 

olika situationer får eleverna en bättre social kompetens. Det är det personalen lyfter fram. 

Ungdomarna med diagnosen Aspergers syndrom har en större handikappmedvetenhet och en 

bättre social kompetens nu än när de var yngre, men trots det svårare att få kamrater. Min 

tolkning är att andra tonåringar i samma klass accepterar den som är annorlunda, men de 

väljer att inte vara tillsammans med dem. Att acceptera någon och att välja någon som kamrat 

är inte samma sak. Ungdomarna med diagnosen Aspergers syndrom känner sig utsatta, men 

inte i första hand från klasskamraterna. De som har lärt känna eleverna med Aspergers 

syndrom under högstadiet är snällare mot dem, än eleverna i andra klasser som inte känner 

dem så väl är. I viss mån känner de sig även utsatta av elever de tidigare har gått i samma 

klass som, när de var yngre. Detta tolkar jag som att yngre elever har svårare att förstå och 

acceptera den som är annorlunda. De elever som i yngre år har känt eleverna med diagnosen 

Aspergers syndrom och inte accepterat dem fullt ut, kan ha svårt att göra det nu också.  

 

Förstår personalen hur eleverna har det i sina relationer till andra? Ja, i stor utsträckning, de 

förstår vilken typ av problem eleverna har och de lär dem strategier för att kamratkontakterna 

ska fungera bättre. Det ingen kan hjälpa dem med är att i en bestämd situation vara med och 

lösa knutar mellan elever om de inte är överens under rasterna när ingen vuxen är tillgänglig. 

Ingen elev på högstadiet skulle vilja ha en vuxen i närheten i alla situationer. Det gäller ju att 

göra eleverna så självständiga som möjligt. De ska klara av sin skola, men de ska också 

utvecklas för att klara av livet efter skolan. 

 

Relationen till personalen är mycket viktig, enligt både elever och personal, för att det ska 

fungera i skolan. Det anser jag att den är på alla stadier och i alla skolformer, men här blir det 
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tydligare, eftersom de här eleverna har svårare att få relationer att fungera. En elev nämnde att 

en konflikt med en lärare inte reddes ut. Detta skapar fortfarande oro hos eleven, fast det 

hände förra terminen. Eleven känner obehag varje gång den ska gå till den lärarens lektion 

och eleven tycker att ämnet är tråkigt. Personalen som arbetar med elever med diagnoser 

måste, som jag ser det, vara medveten om att det är ännu viktigare för dessa elever än för 

andra elever att reda upp det som kan upplevas som obehagligt. 

 

 

Jag har funderat på varför eleverna är så nöjda med det extra stödet de får i skolan. Den 

viktigaste anledningen till detta verkar vara att de får en större trygghet tack vare stödet i lilla 

gruppen. Det finns alltid någon vuxen som kan hjälpa till om något händer. Eleverna känner 

också att de har en reträttplats. Hit kan de gå när de inte orkar med klassen och behöver lugn 

och ro.  

 

Kan man då anse att skolan jag har undersökt har lyckats med att se till att mobbning inte 

förekommer mot de här eleverna? Det är svårt att veta om eleverna känner sig utsatta på 

grund av att de missförstår de andra eleverna eller om de faktiskt är retade, men 

uppenbarligen mår eleverna inte bra på grund av att andra inte är snälla. Skolan har försökt att 

hjälpa eleverna att träna på social kompetens i kill- och tjejgrupper och genom att erbjuda 

samtal med kurator. De pratar också mycket i den mindre gruppen om varför saker hände och 

försöker lära eleverna hur man beter sig för att göra rätt tillsammans med andra. Eleverna lär 

sig alltså alternativa sätt att uppföra sig. En del elever är ensamma. Kanske väljer de det 

ibland, men det framkom i min undersökning att tätare kamratkontakter var önskvärda, men 

det var svårt att få närmare kontakt med till exempel klasskamraterna. Klasserna med den 

sammansättning de har på högstadiet fungerar bättre socialt än på mellanstadiet, enligt 

eleverna. Detta genom att eleverna med diagnosen Aspergers syndrom upplevde att de har 

snällare klasskamrater nu än tidigare. Friends finns på skolan för att hjälpa eleverna när 

kamratkontakterna inte fungerar. 

 

Frågan är om eleven med mycket stor frånvaro skulle gå till skolan om möjligheten att vara i 

liten grupp inte fanns. Alla eleverna betonar att relationer till de vuxna i skolan och till 

kamraterna är viktiga. Kamraterna i den lilla gruppen är mer betydelsefulla under skoltid än 

andra elever är för eleverna med diagnosen Aspergers syndrom och den personal de har i den 
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lilla gruppen står eleverna nära, eftersom de känner eleverna bättre än övrig personal på 

skolan gör. 

 

Undervisningen 

Det framkom att för att ett ämne ska upplevas som positivt är det viktigt att komma överens 

med undervisande lärare. Detta är viktigt att lärarna är införstådda med. När det gäller idrotten 

visade min undersökning att det kan vara problem både med att uppfatta regler och att de 

motoriska svårigheterna visar sig under lektionerna i idrott, dessutom kan det var svårigheter 

med balanssinnet. Flickan som blir yr i huvudet och får yrsel vid kullerbyttor berättar om 

problemen med balanssinnet. Gerland (1996) och Gillberg (1997) skriver också om detta. 

Idrottslärare i allmänhet behöver vara informerade hur diagnosen Aspergers syndrom visar sig 

i deras ämne, för att de ska förstå eleverna och ha lagom stora krav på dem. Vad den skola jag 

har undersökt har gjort för att stötta eleverna när det gäller idrotten vet jag inte så mycket om, 

men en elev gav ett exempel på vad som var bra för henne. Det var att få gå ifrån 

idrottslektionen och gå till träningslokalen och cykla.  

 

Matematik är ett ämne som elever med diagnosen Aspergers syndrom ofta har svårigheter 

med. I den undersökta skolan finns möjlighet för eleverna att ha all sin matematik i den 

mindre gruppen. Den som klarar matematiken bra och inte behöver extrastöd kan få ha sin 

matematik i klassen. Upplägget med extrastöd finns också i andra ämnen, men där är ämnena 

inte lika schemabundna när det gäller stödverksamheten. De som inte har ämnet 

schemabundet kan välja att gå till gruppen och få hjälp. Min tolkning av att NO-ämnen 

upplevs som svåra, är att i dessa ämnen måste eleverna se sammanhang för att förstå ämnena. 

Detta har många elever med diagnosen Aspergers syndrom svårt med. 

 

Kan eleverna ha det lika bra i en skola utan extra stöd? Det extra stödet är viktigt, men hur det 

erbjuds kan variera beroende på vilken skola man undersöker. Många elever med diagnosen 

Aspergers syndrom finns ute i de ”vanliga” klasserna och går inte ifrån för att få hjälp. Om 

detta ska fungera krävs det i allmänhet den tydliga strukturen som all litteratur jag läst 

förespråkar. Det extra stödet kan innebära antingen hjälp med skolarbetet och dess struktur 

eller samtalsstöd för att bearbeta det som känns jobbigt och för att lära sig att fungera socialt 
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så bra som möjligt. Många författare anser att eleverna behöver den extra strukturen som 

skolan kan ge, till exempel Williams (2001), Steindal (1997) och Holmqvist (2004). 

 

Undervisningen i den lilla gruppen, där jag har gjort intervjuerna, är strukturerad. Strukturen 

med den lugna miljön, med en egen arbetsplats, gärna med skärmar på sidorna och med få 

intryck betonas av många forskare. Bland annat Holmqvist (2004), Heimann et al. (1997), 

Alin Åkerman et al. (1999), Gillberg (1997) och Williams (2001) tar upp vikten av 

strukturerad undervisning. Det ska vara en tydlighet som visar vad som ska göras, med vem, 

hur länge och var uppgiften genomförs. Det är viktigt att uppgiften har en tydlig början och ett 

tydligt slut. Idag visar forskning att många med diagnosen Aspergers syndrom blir utbrända 

som vuxna, därför tycker jag att det är viktigt att visa eleverna att det är tillåtet att vila sig när 

de har genomfört det de ska göra. 

 

Har den undersökta skolan lyckats med att få tillräckligt mycket struktur? Eleverna verkar må 

ganska bra, bortsett från svårigheter med kamratkontakter. Alla elever har sitt eget schema. 

Det kan sträcka sig över en dag, flera dagar eller en vecka. När det gäller matematiken är det 

så att de har ett papper uppsatt på sin arbetsplats där det står vad de ska göra. Detta räcker för 

en del elever för att ha tydlighet var de skulle börja och sluta med sitt arbete. Undervisningen 

är tydligt strukturerad med genomgångar i klassen i början av lektionerna, där eleverna är med 

och lyssnar och får sina arbetsuppgifter. Sedan går de till lilla gruppen om de känner behov av 

det. Där arbetar de med samma uppgifter som klasskamraterna. I vissa fall kan 

arbetsuppgifterna anpassas. Även de andra lärarna har ett stöd här. Deras elever kan få hjälp 

med extra genomgångar om lärarna märker att eleven inte har förstått. 

 

Vad händer om verksamheten med det upplägget jag har undersökt läggs ner? Personalen får 

ofta höra att de har den dyraste verksamheten inom skolorganisationen i den här kommunen. 

De känner ibland att de på sikt kanske får lägga ner sin verksamhet på grund av detta, samt på 

grund av att yngre elever med diagnosen Aspergers syndrom ofta börjar i en annan skola med 

stödverksamhet. Detta innebär att en del elever inte förväntas byta skola, även om de skulle 

höra till den undersökta skolans upptagningsområde.  Personalen själva tycker att det är 

mycket viktigt att under tonårstiden satsa tillräckligt med resurser på eleverna med diagnosen 

Aspergers syndrom. Det kan innebära att de klarar sig bättre senare i livet. Min tolkning är att 

om denna satsning uteblir måste skoltiden bli svårare för de här eleverna. Den trygghet och 
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det stöd som ges i skolarbetet blir mindre om eleverna ska vara i en stor klass nästan hela 

tiden. De kommer då att nå sämre skolresultat och känna sig mindre trygga. På sikt tror jag att 

den här extrasatsningen lönar sig för samhället. 

  

 

Den lilla gruppen är också viktig ur social synpunkt. Här känner eleverna varandra bättre och 

här finns en trygghet. I början av sjuan uteblir elever som har erbjudits hjälp i liten grupp. En 

bit in på höstterminen brukar de dyka upp i gruppen. Då har de själva gjort ett val att få 

extrahjälp. Detta verkar vara en fungerande lösning. Det är alltså inte skolpersonalen som 

bestämmer att hjälpen ska ges till en elev, utan de erbjuder hjälp, som det är upp till eleven att 

acceptera. 

 

Eleverna verkar nöjda med mottagandet till sjuan. Läraren besöker klassen under våren i 

sexan och eleverna får komma på besök i lilla gruppen. Första dagen i sjuan träffar de 

personalen igen. Östman (2001) skriver om hur mottagandet till högstadiet ska vara. Han 

betonar vikten av att eleverna får träffa personalen i förväg. Egentligen tycker han att de ska 

träffa all personal. Detta genomförs inte på den undersökta skolan och det behövs nog inte när 

eleverna är så stora att de ska börja sjuan. Att få besöka skolan ger en trygghet. Ingen behöver 

gå och fundera alltför mycket under sommarlovet över hur det ska bli på högstadiet. Östman 

(2001) tycker också att eleverna ska få en karta över skolan, för att lättare hitta i lokalerna. Så 

är det inte på de intervjuades skola, men de lär sig hitta bland annat genom att följa efter 

kamraterna. En elev sa att det var svårt att hitta i början, men efter en och en halv vecka gick 

det bättre.  

 

När det gäller självständigheten hos eleverna är det så att mycket hjälp ges i sjuan, i åttan 

minskar den och i nian ska de klara en hel del själva. Steindal (1997) och Holmqvist (2004) 

betonar vikten av att eleverna blir så självständiga som möjligt. Detta stämmer bra med den 

stöttning som ges på den här skolan. För att bli självständig måste man också ha en möjlighet 

att få instruktionerna skriftligt. Elever med diagnosen Aspergers syndrom lär sig i allmänhet 

lättare när de får visuell information. Detta har personalen på den här skolan tagit fasta på och 

läraren betonar vikten av att man alltid tänker på det. 
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Personalen på den här skolan har ett bra samarbete. Detta underlättar elevernas skolsituation. 

Samarbetet med föräldrarna fungerar bra. Gillberg (1997) skriver  om att det är mycket viktigt 

för att det ska fungera för eleven. 

 

Läraren berättade under intervjun att elever med diagnosen Aspergers syndrom kan ha svårt 

att göra ett prov om läraren är frånvarande. Det går dock om de är förvarnade om att han är 

borta och de vet hur arbetet i gruppen ska lösas. Om lärarna i klassen inte känner till 

diagnosen kan det bli svårt att förstå elevens reaktioner. Gerland (2003) talar om att det är 

svårt med förändring om man inte är förberedd. Detta beror på att personer med Aspergers 

syndrom har svårt att föreställa sig något de inte själva har varit med om.  

 

Eleverna säger att lärarna ska vara trevliga mot dem, snälla och se till att ingen blir utanför. 

Att se till att ingen blir utanför kan inte vara så lätt, eftersom dessa elever har svårt med den 

sociala interaktionen, men personalen gör så gott den kan. Personalen tar upp att de själva 

måste förstå att andra människor kan tänka olika. De ska också vara jämna i humöret, 

förutsägbara och klara över att bara för att man har samma diagnos är man inte lika. Gillberg 

(1997) påpekar vikten av att inte alla elever med Aspergers syndrom förvänts vara lika. De är 

lika olika som människor utan diagnosen är. Då är det viktigt att ta hänsyn till detta, så att vi 

inte placerar eleven i ett fack. Personalen på skolan tänker alltså på det forskaren påpekar. 

 

Detta ger en bättre skola  

En elev var inne på att tjej- och killgrupper skulle erbjudas före högstadietiden. Detta verkar 

vara ett bra förslag, men det kanske faller på att det inte finns fritidspedagoger som kan ta 

hand om denna verksamhet på lägre stadier. Williams (2001) föreslår att man lär eleverna hur 

de beter sig i sociala situationer. Tjej- och killgrupper kan användas för detta ändamål. Den 

här skolan kan inte ta ansvar för att detta börjar tidigare, eftersom lägre stadier inte finns här. 

 

Eleverna tar upp att skolan blir bättre om personalen i klassen är uppmärksam på vad eleverna 

säger till varandra, så att ingen blir sårad. Steindal (1997) säger att dessa elever lätt blir 

mobbningsoffer. På den undersökta skolan upplever eleverna att det är lättare att få hjälp med 

att kamrater inte är snälla när de är i den mindre gruppen än när de är i klassen. Det kan vara 
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svårt att i klassen uppmärksamma allt som händer. En elev sa att lärarna hinner inte med, för 

de har för mycket att göra hela tiden. 

 

Personalen tycker inte att eleverna ska placeras i en renodlad Aspergerklass, eftersom de då 

får färre sociala kontakter. Det är den sociala interaktionen de behöver träna på. Här går inte 

eleverna i en Aspergerklass, men det förekommer på andra ställen. Gillberg (1997) säger att 

man ska anpassa skolformen för varje individ som har diagnosen Aspergers syndrom. Detta 

innebär att en del går i vanliga klasser med lite stöd, andra behöver mer stöd, men alla är inte 

lika. Det viktiga är att lärarna har information om handikappet, så att de anpassar 

undervisningen. Det kan innebära att eleverna med den här diagnosen inte ska delta i 

grupparbeten. På skolan där jag har gjort intervjuer är alla lärare som har med de här eleverna 

att göra, informerade om vad som krävs av dem för att det ska fungera för eleverna. 

 

På den här skolan verkar personalen ha fått utbildning i hur man behandlar elever med olika 

diagnoser. Detta är enligt min erfarenhet inte så vanligt på skolorna. Enligt Gillberg (1997) 

borde skolhälsovårdens personal kunna ta ansvaret för att fortbilda personalen med 

information om diagnosen Aspergers syndrom. Många barn med diagnosen Aspergers 

syndrom kanske arbetar i en stor klass, men lärarna bör känna till diagnosen för att strukturera 

undervisningen tillräckligt och ställa relevanta krav. I vissa ämnen blir kraven lätt för låga, 

medan det i andra situationer blir för stora krav, till exempel i samband med arbete i grupp. 

Det kan ställa till problem om lärarna inte har kunskaper om att eleven har diagnosen 

Aspergers syndrom när eleven förstår språket bokstavligt. Man kanske inte kan säga att vi ska 

hoppa över de här sidorna, eftersom eleven då kan tro att vi ska göra ett hopp. Ett annat 

problem de brukar ha är att inte ha någon tydlig tidsuppfattning. Detta innebär att de kan 

komma för sent. För att inte eleverna ska behöva få skäll vid upprepade för sena ankomster 

behöver läraren ha kunskaperna kring syndromet. Elever med diagnosen Aspergers syndrom 

brukar vara ärliga när de säger något. Det kan upplevas som ohyfsat av andra. Om man 

känner till diagnosen missuppfattas inte det de säger på samma sätt.  

 

Min undersökning visade att samarbetet med hemmen fungerar bra och att tid tas till att klara 

av vardagssituationer genom att man samtalar mycket kring saker som har hänt. Gillberg 

(1997) påpekar vikten av att samarbetet med hemmet för att skolarbetet ska fungera så bra 

som möjligt. Träning i vardagssituationer är viktigt för att förbättrar den sociala interaktionen. 
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Sammanfattande resultatdiskussion 

Mina frågor var: Hur har elever med Aspergers syndrom det i skolan? Hur ser en bra skola ut 

för dem? Min undersökning visar att de har det ganska bra. Det största problemet eleverna har 

är kamratkontakterna, enligt både elever och lärare. Eleverna tycker att klasskamraterna de 

har nu är snällare, men att de själva har svårare att få kamrater, medan lärarna anser att 

eleverna har fått en högre social kompetens och lärt sig att undvika besvärliga situationer. 

Detta borde leda till att det är lättare att få kamrater. Här kan man tyda det som att lärare och 

elever har helt olika uppfattningar om hur eleverna har utvecklats, när det gäller att ha 

relationer. Jag tolkar det som att eleverna är accepterade av klasskamraterna. Att eleverna 

med diagnosen Aspergers syndrom ändå känner sig utsatta, beror enligt min tolkning på, att 

de inte så ofta väljs som vänner, utan blir utanför. De högstadieelever som inte känner dessa 

elever så bra är ibland inte snälla mot dem. Elever och personal beskrev sina erfarenheter på 

liknande sätt i min undersökning. Det som verkar skilja mest är synen på hur elevernas 

relationer har utvecklats under högstadietiden.  

 

 

Jag fick ett mer positivt resultat av elevernas erfarenheter av hur undervisningen fungerar, än 

vad jag hade väntat mig. Eleverna kan i stor utsträckning själva påverka sin skolsituation. Det 

verkar vara en bra lösning.  

 

Min undersökning landar i den kompensatoriska synen på specialpedagogik, eftersom 

eleverna har kategoriserats genom sin diagnos och skolan försöker kompensera för elevernas 

svårigheter. Med det resultat jag har fått anser jag att skolan har en bra lösning på den 

hjälpverksamhet som erbjuds eleverna med diagnosen Aspergers syndrom. Skolans viktigaste 

uppgift när det gäller specialpedagogiken måste vara att eleverna mår så bra som möjligt 

under sin skoltid. Kan skolan lösa deras behov av stöd så att de klarar skolan bra och kan välja 

det de är intresserade av att läsa under gymnasietiden har skolans hjälp fungerat bra, menar 

jag.  
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Metoddiskussion 

 
Min undersökning är en fallstudie. Detta innebär att jag har undersökt en speciell verksamhet. 

Undersökningar av satsningar på den här elevgruppen kan ge skilda resultat beroende på vilka 

satsningar en kommun eller en enskild skola har gjort och hur väl verksamheten fungerar när 

det gäller elevernas stöd. I min undersökning har skolan haft den här typen av stöd under ett 

antal år och utvecklat verksamheten över tid, vilket troligen ger ett bättre resultat nu än för 

några år sedan. 

 
Jag gjorde en intervjuundersökning. Vilka resultat skulle jag ha fått om jag i stället hade gjort 

en enkätundersökning? Jag tror inte att jag hade fått lika mycket information om hur eleverna 

tänker kring mina frågeställningar. Elever med diagnosen Aspergers syndrom har ofta svårt 

att svara på frågor om de inte är konkreta. Nu var det så att om någon inte förstod en fråga 

kunde jag förklara mera. I intervjusituationen kändes det som att eleverna var trygga och 

öppna. En orsak till att det kändes tryggt var att intervjuerna genomfördes i deras skollokaler. 

De behövde alltså inte förflytta sig till ett ställe som var mer obekant för dem. De var 

dessutom förberedda senast dagen före att jag skulle komma. Elever med diagnosen 

Aspergers syndrom behöver vara förberedda för att inte oroa sig.  

 

Om jag skulle ha gjort en enkätundersökning skulle mina frågor eventuellt ha kunnat tolkas på 

olika sätt, utan att jag hade haft en möjlighet att förklara vad jag menar med frågan. Elever 

med diagnosen Aspergers syndrom tolkar ofta verkligheten annorlunda än vi gör. Det skulle 

de ha kunnat göra även i det här fallet. Om en enkätundersökning hade gjorts har jag behövt 

en mycket större grupp att ställa frågor till. I så fall hade jag varit tvungen att fråga elever som 

finns i många olika skolverksamheter och det hade varit svårt att få ett tillräckligt stort antal 

att ställa frågor till. Med den undersökning jag genomförde fick jag både elever och vuxna 

från samma verksamhet. Det gick alltså att utvärdera just denna verksamhet och säga något 

om hur dessa elever har det. Det hade inte varit genomförbart med en enkätundersökning. 

 

Urvalet i undersökningen blev i princip de elever som fanns att tillgå. Detta behöver inte 

betyda att det hade blivit annorlunda med andra elever ur samma verksamhet, men det skulle 

kunna vara så. Även urvalet av personal kan påverka att jag fick bättre resultat än vad jag 
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hade väntat mig när det gäller hur eleverna har det i skolan. De vuxna jag intervjuade har 

jobbat länge med elever med olika diagnoser och de har stor kunskap om hur man ska 

behandla dessa elever, så att eleverna ska ha det så bra som möjligt. En undersökning av hur 

elever med diagnosen Aspergers syndrom har det när de går i ”vanliga” klasser utan extrastöd 

kanske hade givit andra resultat. Vilka resultat jag hade fått med en sån undersökning beror 

mycket på vilken förståelse omgivningen har för dessa elever. 

 

När det gäller tillförlitligheten är jag väl medveten om att jag har vissa förkunskaper när det 

gäller denna verksamhet, men jag anser inte att detta har påverkat mig i min undersökning. 

Det jag var intresserad av att få fram var de intervjuades erfarenheter av fenomenen och då 

har jag lagt min egen förförståelse åt sidan. Jag har utgått från en frågeguide, ungefär lika för 

alla, och fortsatt att ställa följdfrågor utifrån vilka svar jag har fått. För att säkra en hög 

tillförlitlighet har jag spelat in intervjuerna på band och transkriberat dem. Om inte 

bandspelaren hade använts, utan jag i stället hade utgått från de anteckningar jag skulle ha 

hunnit göra, hade min analys blivit sämre. Nu kunde jag analysera hela materialet i stället för 

bara delar, som det skulle ha blivit med enbart anteckningar. När det gäller de etiska 

principerna har jag följt Vetenskapsrådets föreskrifter. Att göra på annat sätt var otänkbart.  

 

I analysen har jag samlat många olika kategorier. Sedan har jag sett vad som har framträtt 

tydligast. Dessa kategorier har jag använt i resultatet och diskussionen. En annan person kan 

ha valt att använda andra kategorier och då fått fram andra svar på den preciserade 

frågeställningen.  

 

Under intervjuerna kände jag ibland att det var svårt att ställa de rätta frågorna. Det var lätt att 

ställa dubbla frågor eller att ställa frågor som kan ge svaren ja eller nej. För att bli en bra 

intervjuare behövs mer träning. 

 

Vidare forskning 

Jag tycker att man skulle forska vidare på hur föräldrar vill ha sitt barns skola när barnet har 

diagnosen Aspergers syndrom. De känner sina barn bättre än vi pedagoger gör. De kan se när 

eleven verkar må bra i skolan och när kraven inte är anpassade efter de svårigheter eleven har. 
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Jag tror att skolpersonalen kan lära sig en hel del av föräldrarnas syn på vilken hjälp eleverna 

behöver ha.  

 

 

En annan tänkbar forskning är kring hur dessa elever klarar gymnasiet och vilken stöttning de 

behöver för att det ska fungera bra. Kan man se skillnad mellan skolor där man har satsat på 

extrahjälp och på skolor där eleven inte har någon hjälp eller anpassning, utan gör samma 

uppgifter som alla andra elever? Hur mår eleverna i dessa skolformer och vilka resultat når 

de? 
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Bilaga 1 

 

Diagnoskriterier för Aspergers syndrom (Gillberg & Gillberg), ( Gillberg, 2001) 

 

1. Stora svårigheter i fråga om ömsesidig social kommunikation: 

(minst två av följande) 

a) nedsatt förmåga till kontakt med jämnåriga 

b) likgiltighet i fråga om kontakt med jämnåriga 

c) nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 

d) socialt och emotionellt opassande beteende 

 

 

2. Monomana snäva intressen: 

(minst ett av följande) 

a) som utesluter andra intressen 

b) som stereotypt upprepas 

c) med inlärd fakta utan djupare mening 

 

 

3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen: 

(minst ett av följande) 

a) som påverkar den egna personens hela tillvaro 

b) som påtvingas andra människor 

 

 

4. Tal- och språkproblem:  

(minst tre av följande) 

a) sen talutveckling 

b) ytligt sett perfekt expressivt språk 

c)  formellt pedantiskt språk 

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

e)  bristande språkförståelse inkl missförstånd ifråga om ordens bokstavliga/ 

underförstådda innebörd 
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5. Problem i fråga om verbal kommunikation: 

(minst ett av följande) 

a) begränsad användning av gester 

b) klumpigt, tafatt kroppsspråk 

c) mimikfattigdom 

d) avvikande ansiktsuttryck 

e) egendomlig, stel blick 

 

 

6. Motorisk klumpighet: 

dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning 
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Bilaga 2  

Till hemmen! 
 
Jag heter Monica Olsson och läser specialpedagogik vid Karlstad Universitet. Jag har arbetat 

som lärare under många år och håller på att fortbilda mig. I skolan arbetar jag som 

speciallärare.   

Min uppgift nu är att skriva en uppsats inom det specialpedagogiska området. Jag har valt att 

skriva om hur skolan kan bli bättre för elever med Aspergers syndrom. Detta innebär att några 

elever med Aspergers syndrom genom intervju ska få säga hur de tänker kring denna 

frågeställning och hur de upplever sin skola. Några lärare ska också intervjuas.  

 

Jag ska välja ut några elever med denna diagnos som ska delta i intervjun. Kan du /ni och ditt/ 

ert barn tänka sig detta? 

 

Jag kan lova att intervjuerna är konfidentiella. Detta innebär att det bara är jag som vet vem 

som har sagt vad och att eleverna aldrig namnges. Uppgifterna används bara av mig.   

Deltagandet är frivilligt och medverkan kan avbrytas om man skulle ångra sig. 

Rapporten kommer att lämnas in till Karlstad Universitet. 

 

Jag / vi tillåter mitt/ vårt barn att delta i undersökningen: 

 

Målsmans namn 

 

Jag som elev vill delta i intervjuundersökningen: 

 

Elevens namn 

 

Vi har tagit del av informationen kring intervjuerna och är inte intresserade av att låta vårt 

barn delta: 

 

___________________________________________________________________________ 

Målsmans namn 
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Bilaga 3 

Frågor till eleverna 

 

Hur trivs du i skolan? 

 

Vad i skolan tycker du bäst om/ sämst om? Varför tycker du så? 

Är det något ämne som du tycker är extra intressant / roligt? Särskilt tråkigt / jobbigt? Varför? 

Finns det något du är bättre på än andra? 

 

Är det något som är svårt? Berätta. 

 

Får du den hjälp du behöver i skolan?  Saknar du hjälp med något? Får du ibland hjälp utan 

att du behöver det? 

 

Vad gör du på rasterna? Berätta. Vad tycker du om rasterna? 

 

Har du något särskilt fritidsintresse? Berätta. 

 

Om du kunde förändra skolan, vad skulle du ändra på då? Vad skulle få vara som det är? 

Varför? 

 

En lärare som är bra just för dig, vilka egenskaper ska en sådan lärare ha? 

 

Hur är en bra kamrat? 

 

Hur är en person du inte vill vara kamrat med? 

 

Hur länge har du haft en diagnos? Vilka för- och nackdelar finns det med att ha fått reda på 

diagnosen? Vet dina kamrater/ vänner om att du har diagnos? Hur? Brukar du berätta det? 

 

Har du upplevt att några personer/ ämnen har betytt särskilt mycket för dig? Beskriv på vilket 

sätt.  
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Berätta om något riktigt roligt du har varit med om i skolan. Har det hänt något riktigt tråkigt 

någon gång? 

 

Hur har du det i skolan idag? Hur känns det när det är söndag och du ska till skolan nästa dag? 

Hur känns det när det är fredag?  

Berätta om hur en skoldag ser ut. Vilken veckodag i skolan tycker du bäst om? Varför? 

 

Varför går man i skolan? Behövs den? Vad är viktigt att lära sig? 

 

Vad vill du göra när du blir stor? Lär du dig om det i skolan? Berätta. 
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Bilaga 4 

 

Frågor till personalen 

 

Hur hamnade du i den här verksamheten? 

 

Tycker du att eleverna med Aspergers syndrom trivs i skolan i skolan? Berätta. 

Verkar de tycka att några skolämnen är särskilt intressanta / roliga? Särskilt tråkiga eller 

jobbiga? Varför? 

 

Verkar något i skolan vara särskilt svårt? Berätta. 

 

Får de den hjälp de behöver i skolan? Anser du att de saknar någon hjälp? Får de ibland hjälp 

när det inte behövs? 

 

Vad gör de på rasterna? Berätta. Vad tycker de om rasterna? 

 

Vet du om de har något speciellt fritidsintresse? Berätta. 

 

Om du kunde förändra skolan, vad skulle du ändra på? Vad skulle få vara som det är? Varför? 

Hur skulle drömskolan vara utformad för elever med AS? 

 

Vilka egenskaper ska en lärare som är bra för de här eleverna ha? 

 

Upplever du att någon speciell vuxen eller något särskilt ämne har haft en speciell betydelse 

för eleverna? 

 

Har du upplevt att det har hänt något riktigt roligt eller riktigt tråkigt för de här eleverna i 

skolan? 

 

Hur har de det i skolan idag? Hur tror du att de känner på söndag när de ska till skolan nästa 

dag? Hur tror du att de känner på fredag?  
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Berätta om hur en skoldag ser ut för dem idag. Vilken dag i veckan tror du att de tycker 

särskilt mycket om? Varför ? 

 

Vad tror du att de skulle svara på frågorna: Varför man går i skolan?  

Behövs den? Vad är viktigt att lära sig?  

 

Har du hört deras funderingar kring vad de ska göra när de blir stora? Lär man sig något om 

detta i skolan? 

 

Hur förbereds mottagandet av de här eleverna när de börjar på högstadiet? Är det ett bra 

mottagande? 

 

Hur förbereder man inför framtiden för dessa elever? 

 

Vad innebär det att vara lärare till elever med Aspergers syndrom? 

 

Vilka kunskaper behöver lärarna ha? 

 

Vilka kännetecken ser du hos eleverna med Aspergers syndrom? 

 

Vilka för- och nackdelar kan du se med att få en diagnos? 

 

Tycker du att det går att ställa en säker diagnos på att en person har Aspergers syndrom?  

Kan personer som inte har Aspergers syndrom visa upp liknande svårigheter? 

Vad är det viktigaste med att få en diagnos?  

 

På vilket sätt tycker du att skolan ska anpassas till elever med Aspergers syndrom? 

 

Hur fungerar det i klasserna för dem? 


