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Studien är gjord i form av en kvalitativ studie där syftet är att genom berättelser från personer 
med Aspergers syndrom förstå vilken betydelse just detta funktionshinder kan ha för 
skolgången. Studien bygger på livsberättelser från en kille och en tjej som beskriver sin syn 
på sitt funktionshinder samt vilka svårigheter och möjligheter de har stött på under skolåren. I 
studien redovisas även relevant litteratur om Aspergers syndrom och olika metoder samt 
strategier läraren kan använda sig av i undervisningen. Dessa metoder och strategier kan bilda 
en grund för strukturering och planering av skoldagen och skolmiljön så att eleverna får det 
stöd deras funktionshinder kräver och sina behov mötta. Resultatet visar att tydlighet och 
struktur är viktiga delar för personer med Aspergers syndrom. Vidare visar resultatet att 
skolan har svårt att anpassa undervisningen, materialet och miljön efter respondenternas 
funktionshinder. Slutsatsen av studien är att det behövs mer kunskap om vilka svårigheter 
elever med Aspergers syndrom upplever i skolan och vardagen. Vi valde att skriva om detta 
ämne för att vi personligen vill få större kunskap om hur vi som pedagoger kan stötta elever i 
behov av särskilt stöd. 
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This is a qualitative study where the objective is to give the reader an understanding of how 
people with Aspergers syndrome experience their disability and their time in school by 
listening to two peoples stories. The study is built on the stories of a boy and a girl who 
describes their view of their disability and the difficulties and possibilities they have 
encountered during their years in school. The study also brings up relevant literature about 
Aspergers syndrome and the different methods and strategies the teacher can use in the 
education. These methods and strategies can form a base for structuring and planning the 
school day and the school environment so the pupils can get the support their disability 
demands, and get their needs met. The result shows that directness and structure is important 
parts for people with Aspergers syndrome. Further more the result shows that the school has 
difficulties to adapt the education, material and environment for the respondents disabilities. 
The conclusion of the study is that more knowledge, about the difficulties pupils with 
Aspergers syndrome faces in every day life and in school, is necessary. We chose to write 
about this subject because we personally want a bigger knowledge of how we as 
educationalists can support pupils in need of special support. 
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1. Inledning/Bakgrund 
 
 
 
Genom verksamhetsförlagda lärarutbildningen (VFU) har vi upplevt att det finns elever i 
behov av särskilt stöd. Vi har träffat på elever med olika svårigheter vilket har gjort att vi 
intresserat oss för hur vi kan stötta och hjälpa dessa elever för att göra deras skolgång så 
trivsam som möjlig. Via bekantskap har en av oss även träffat på en person med Aspergers 
syndrom som har upplevt sin skolgång som negativ för att han ansett att skolan inte sett till 
hans särskilda behov. Detta är en av anledningarna som har väckt vårt intresse att undersöka 
hur elever med Aspergers syndrom upplever sin skolgång.   
 
Steindal (1997) beskriver syndromet och menar att eftersom det inte är ett synligt 
funktionshinder är det svårt för föräldrarna att misstänka att barnen har AS . Barn med AS är 
precis som andra barn, nästan. De har ett välutvecklat tal och kan vara duktiga speciellt inom 
sitt specialområde. Det som under en längre tid brukar göra föräldrar oroliga är att barnen inte 
har kamrater. För personer med AS kan känslan av att stå utanför den sociala gemenskapen 
vara förödande. Det kan vara svårt speciellt på rasterna då de har svårigheter i samspela med 
andra. På lektionen har de svårt att förstå att de regler som gäller för hela klassen gäller även 
för dem. 
 
Gerland (2007) har skrivit en roman om sina upplevelser om den hårfina gränsdragningen 
mellan friskt och sjukt, normal och onormalt, icke diagnos och diagnos samt om dolda 
handikapp.  
 

På många områden fungerade jag tvärtom jämfört med andra barn, medan jag i andra sammanhang var 
precis som vilket barn som helst. Vissa saker jag förväntades kunna fungerade inte alls, och några var 
tvärtom ena dagen men inte den andra. Men så kunde det inte vara, det verkade ju helt oförklarligt. Om 
något var oförklarligt så var det tjafs, jag hittade på eller så ville jag göra mig intressant. Jag var lat och 
trotsig. Så måste det vara. Det var mina föräldrar säkra på för de satt inne med måttet på människan, 
den universella form som de visste att alla människor måste var gjutna i. (Gerland (2007), s 18) 
 

Hur gör vi då om vi får en elev med Aspergers syndrom i klassen? Detta är en anledning till 
varför vi har valt att göra en studie om personer med Asperger syndrom. I läroplanen 
poängteras att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 
94 s 4). Detta innebär att undervisningen inte kan utformas och planeras lika för alla. Enligt 
läroplanen har skolan och föräldrarna gemensamt ansvar för elevernas skolgång. De 
tillsammans ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barnets utveckling och lärande. 
Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka rättigheter och skyldigheter skolan har.  
Skolan ska vara tydlig när det gäller målen, innehåll och arbetsformer. Det behövs specifika 
kunskaper och förståelse för att anpassa undervisningen till elever med funktionshinder (Lpo 
94). 
 
Genom denna studie kommer vi och förhoppningsvis även läsarna att få större kunskap och 
förståelse för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd genom skoltiden. 
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2. Syfte 
 
 
 
Syftet med studien är att genom berättelser från personer med Aspergers syndrom förstå 
vilken betydelse just detta funktionshinder kan ha för skolgången. 
 
 

2.2 Frågeställningar 
 
 

- Vilken bild av Aspergers syndrom ger personer som själva har den 
diagnosen? 

- Vilken bild ger de av sin skolgång? 
- Vilka hinder samt möjligheter har de upplevt under sin skolgång? 
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3. Litteraturgenomgång 
 
 
 
Nedan presenteras relevant litteratur för att belysa kunskapsläget kring personer med 
Aspergers syndrom. 
 
 

3.1 Historik 
 
Personer med Aspergers syndrom (AS) har antagligen funnits under hela människans historia 
Larsson Abbad (2007). Det har alltid skrivits om barn med annorlunda beteenden men deras 
beteende har bortförklarats genom olika myter. Det var genom Hans Asperger som personer 
med Aspergers syndrom fick sin första tydliga beskrivning. Han var läkare och anställd på en 
pediatrisk klinik. Där skrev han sin doktorsavhandling om autistisk psykopati. Han 
publicerade 1944 en artikel på tyska om barn och ungdomar som han mött. Han upptäckte att 
dessa barn saknade förmågan att binda samman sina erfarenheter och kunskaper så att de 
kunde skapa meningsfulla sammanhang. Dock var det inte Hans Asperger som var först med 
att använda termen Aspergers syndrom.  Lorna Wing var först med att använda termen 
Aspergers syndrom i en publicerad artikel. Hon beskrev människor som i stor grad liknade 
den begåvningsprofil och det beteendemönstret som Hans Asperger ursprungligen hade 
beskrivit (Atwood 2000). 
 
Frith (1994) skriver att Hans Asperger beskrev fyra stycken killar med en annorlunda social, 
språklig samt kognitiv stil. Han använde sig då av termen autistisk psykopati. Det var en 
beteckning för vad han ansåg vara en personlighetsstörning. Han menar att autism eller 
Aspergers syndrom inte är någon progredierande sjukdom, utan betonar att hans patienter 
visade upp en ökad anpassning och förbättring, till skillnad från den försämring som är vanlig 
bland vuxna psykiska sjuka.  
 
Samtidigt med Asperger levde en annan österrikare, Leo Kanner, som i sin artikel från 1943 
beskrev barn med symtom som nu benämns som autism (Larsson Abbad 2007). Kanner hade 
mött många barn i sin kliniska verksamhet som läkare. I sin artikel beskriver han elva barn 
som alla hade gemensamma symtom. Kanner menar att symtomen skulle ha funnits med vid 
födelsen eller framträtt för första gången under de första 30 månaderna i barnens liv. Hon 
skriver vidare att trots att Leo Kanner och Hans Asperger aldrig har träffats beskriver de 
oberoende av varandra exakt samma typ av störning hos barn, en störning som ingen tidigare 
visat något större intresse för (Larsson Abbad 2007). Atwood (2000) påpekar att det som 
skiljer dem åt är att Leo Kanners barn visar en starkare form av autism medan Hans Aspergers 
barn visar på en mildare form. 
 
Larsson Abbad (2007) tar upp att Lorna Wing och Gould har gjort en undersökning där de 
beskriver de grundläggande funktionsstörningarna som kan utgöra problem för personer med 
autism. De menar att svårigheterna grupperar sig och bildar tre områden:  
 

� bristande socialt samspel 
� bristande kommunikativ förmåga 
� bristande föreställningsförmåga 
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Svårighetsgraden kan variera inom områdena och personer kan även ha svårigheter i ett eller 
flera områden. Svårigheterna kan även ändras under livstiden, beroende på utvecklingen. För 
att få diagnosen autism måste personen ha svårigheter inom alla tre områden men för att få 
diagnosen Aspergers syndrom ska personen inte ha begränsad kommunikation (Larsson 
Abbad 2007).  
 

3.1.1 Orsak och diagnos 
Gillberg (2000) skriver att killar diagnostiseras oftare än vad tjejer gör.  Killarnas 
funktionshinder kan vara 3-6 gånger vanligare om man jämför med tjejernas. Vidare skriver 
Gillberg att det inte är uteslutet att tjejerna kan ha ett likartat funktionshinder med mindre 
typiska uttryck. 
 
Larsson Abbad (2007) tar upp att i jämförande med autism finns det lite studier om AS. Det 
experter har kommit fram till om AS är att det är ett biologiskt funktionshinder som beror på 
en neurologisk avvikelse eller skada i hjärnan. Gillberg (2000) skriver att ibland kan en lätt 
genetisk disposition kombineras med hjärnskada och detta kan leda till ett svårt Aspergers 
syndrom. Atwood (2000) beskriver att redan 1981 konstaterade Wing att i hälften av de fall 
hon studerat fanns skador som hade uppkommit under fostertiden, förlossningen eller under 
de första levnadsåren och dessa kan ha orsakat hjärnskador. I flera andra studier har senare 
bekräftas att Aspergers syndrom kan ha orsakats genom händelser som kan medföra 
hjärnskador under graviditeten, förlossningen eller den tidiga spädbarnsåldern. En annan 
orsak till AS är virusinfektioner eller bakteriella infektioner före eller direkt efter 
förlossningen, men det behövs mer forskning kring detta. 
 
Forskare som har gjort studier av barn med Aspergers syndrom är överens om att det saknas 
psykologiska orsaker (Gillberg 2000). Syndromer beror inte på att barnen har varit med om 
trauma eller om att miljön har påverka honom eller henne till att få Aspergers syndrom. AS 
har inget att göra med om barnen har fått en dålig barnuppfostran, övergrepp eller bristande 
kärlek från föräldrarna. Dock betyder det inte att dessa faktorer inte har betydelse för hur 
barnet skall utvecklas i fortsättningen eller att forskning inte behöver ta hänsyn till dessa 
faktorer i framtiden (Gillberg 2000). 
 
 

3.2 Konsekvenser av Aspergers syndrom 
 
Litteraturen tar här upp konsekvenser av AS som socialt samspel, specialintresse och rutiner, 
avvikande kommunikativ utveckling och motorik.  
  

3.2.1 Socialt samspel 
Barn med AS uppfattas som snälla nöjda men oftast ensamma under spädbarnåren (Gillberg 
2000). Det är först i 2- till 4-årsåldern som man kan märka att dessa barn är ointresserade av 
att leka med andra barn. Här börjar föräldrar och även andra i släkten reagera och undra om 
barnet är avvikande. Om barnet inte vistas tillsammans med andra barn kan det dröja länge, 
kanske till skolåldern innan man börjar uppfatta att barnen har ett funktionshinder (Gillberg 
2000).  
 
Personer med AS kan dra sig undan eller kan till och med gripas av panik om de tvingas delta 
i en grupp med andra personer Atwood (2000). Barn vet inte hur de ska vara tillsammans med 
andra barn. De är inte själviska men de kan ses som självcentrerade. När de leker med andra 



5 

barn tar de gärna över och vill styra lekarna. Leken fungerar så länge de andra barnen leker 
efter deras regler. Deras behov av att kontrollera leken försvårar ytterligare det sociala 
samspelet (Atwood 2000). 
 
Atwood (2000) tar upp att barn med AS intresserar sig oftast inte för samma saker som andra 
barn. De är heller inte intresserade av att beskriva vad de själva gör. De väljer att leka själva 
och vill inte heller släppa in någon annan i sin lek. Barn blir ofta nyfikna på vad andra barn 
leker med och vill gärna vara delaktiga, men barn med AS kan då uppträda aggressivt för att 
skydda sin ensamhet. Även i skolan drar sig elever med AS undan för att även här få vara 
ifred från andra. De kan däremot söka sig till vuxna eftersom de uppfattas som intressantare, 
kunnigare samt mer toleranta till skillnad mot andra elever. Även Gillberg (2000) menar att 
personer med Aspergers syndrom har svårt att inse att andra människor tänker och känner. 
Personer med AS har nedsatt eller ingen förmåga i samspelet med andra. De har svårt att 
förstå andras tankar, avsikter och känslor. De har också svårt att förstå och tolka vad 
samtalspartnern känner eller funderar över. Detta leder till att de upplevs vara känslokalla och 
inte känner någon empati för den andra individen. Ett exempel kan vara en mammas sorg över 
att hennes 13 årige son inte visar medkänsla då hon berättar att hon lider av en svår sjukdom. 
Sonen kan inte inse följderna av mammans sjukdom. Atwood (2000) tar upp idrotten som ett 
annat exempel. Elever med AS har svårt med idrotten i skolan eftersom de inte har något 
intresse för idrottsgrenar som bygger på konkurrens eller lagspel. Personer med AS har svårt 
att se hur någon kan bli tillfredställd över insikten om att motståndarna känner sig 
underlägsna.  
 
Gerland (2004) berättar att personer med AS har svårt att riktigt förstå meningen med 
relationer. Atwood (2000) skriver att de har svårt att få riktiga vänner. Yngre personer är ofta 
helt oberörda av detta medan äldre personer är medvetna om sin isolering och gärna vill söka 
kontakt med andra personer i samma ålder. Svårigheter uppstår då i deras omogenhet och 
annorlunda beteende ofta avvisas de av andra personer. Personer med AS förstår inte de 
oskrivna lagarna i socialt uppträdande. Oavsiktligt kan de göra saker eller säga något som 
sårar eller irriterar andra människor. 
 
Atwood (2000) menar att förklarar man uppträdanderegler för barn med AS följer de reglerna 
bokstavligt och på ett mekaniskt sätt, de blir gärna ”poliser” som tillrättavisar minsta lilla sak, 
vilket även det bryter mot en annan handlingsregel. Barn tänjer gärna och bryter mot regler 
medan barn med AS upprätthåller dem in i minsta detalj. Barn med AS är impulsiva och 
omedvetna om konsekvenserna som kan uppstå när de säger det som faller dem in. För 
främmande människor kan de verka oförskämda, taktlösa och bortskämda. Det är därför 
viktigt att andra människor förstår att barnen inte känner till de oskrivna reglerna och att de 
inte heller kan förstå vilka följder deras handlingar kan ha på andra. Barnet behöver få träna 
på lekar som jämnåriga barn leker, detta kan göras med en förälder. Syftet med träningen är 
att visa och imitera vad barnet kan säga och göra och hur barnet kan få med andra i sina 
aktiviteter.  
 
Alla regler behöver förklaras även de grundläggande som vi kan uppfatta som självklara 
(Atwood 2000). Trots detta är det inte säkert att andra barn har tålamod att leka med ett barn 
med AS. Det är därför viktigt att föräldern även blir barnets bästa vän och kan leka med sitt 
barn som om han/hon vore en jämnårig kompis. Barnet behöver lära sig hur han/hon ska göra 
och behöver mycket uppmuntran i leken. 
 



6 

3.3.2  Specialintresse och rutiner 
Gillberg (2000) menar att personer med AS ofta kan bli engagerade till att samla på saker. 
Detta tar även Atwood (2000) upp. Samlingarna kan omfatta föremål som öletiketter, fjärilar 
eller nyckelringar. Även udda saker kan samlas på som dammsugare, röda pennor eller 
toalettborstar. Driften att samla på dessa föremål är stark och personerna lever ut sitt intresse 
så fort möjligheten ges. När de får syn på sitt intresse är det omöjligt att distrahera eller 
övertala persone om att inte lägga beslag på ytterligare ett samlarföremål. Samlarintresset 
utvecklas oftast till ett specialintresse. Vanliga ämnen är här tåg, långtradare, dinosaurier, 
elektronik eller vetenskap. Intresset är en ensam sysselsättning och berör inte vad andra 
kompisar engagerar sig i. Ett gemensamt drag hos särintressena är en fascination för statistik, 
ordning och symmetri. Gillberg (2000) skriver att specialintressen är mycket viktiga för 
personer med AS och de kan ”tråka ut” andra genom alltid prata om det. Gerland (2003) 
skriver också att personer med Aspergers syndrom har särskilda intressen som de vill hålla på 
med jämt.  Intresset hos personer med Aspergers syndrom kan vara ovanligt, något som inte 
andra i samma ålder brukar vara intresserade av.  Gillberg (2000) skriver att specialintressen 
kan vara vad som helst, några exempel är språk och rim. Atwood (2000) påpekar noga att 
specialintressena inte är av tvångsmässig karaktär eftersom personerna njuter av sitt intresse 
och inte försöker kämpa emot det. 
 
Personer med AS har även en benägenhet att utveckla och upprätthålla vissa rutiner (Atwood 
2000). Får de inte utföra sina rutiner kan de drabbas av ångest eller stark oro. Tyvärr ökar 
delarna gärna i dessa rutiner med tiden. Exempelvis kan läggdagsrutinerna börja med att 
personen vill ha tre bilar uppradade på ett visst sätt vid sängen, men det utvecklas så 
småningom till kanske 20 – 30 bilar som måste radas upp efter vissa regler samt i en speciell 
ordning (Atwood 2000). Gillberg (2000) skriver att många personer med Aspergers syndrom 
har tvångshandlingar, även kallade rutiner. Rutinerna ger struktur på livet och skapar ordning. 
Gerland (2003) tar upp att personer med AS har svårt för förändringar om de inte har blivit 
väl förberedda på dem. En del personer med Aspergers syndrom utför tvångsbeteenden som 
till exempel att öppnar alla dörrar eller stänga alla lådor på ett mycket speciellt sätt. 
 

3.3.3 Avvikande kommunikativ utveckling och motorik 
Forskning visar att nästan hälften av de barnen med AS är sena i sin språkutveckling, men vid 
femårsålder talar de flytande (Atwood (2000).  Även Gillberg (2000) har konstaterat att barn 
med Aspergers syndrom har ett välutvecklat språk. Det finns de som talar två eller tre språk 
flytande. Till skillnad från denna ytliga språkliga säkerhet finns det svårigheter till 
språkförståelsen. Gerland (2003) påpekar att personer med AS kan ha svårt att förstå vissa 
delar av språket och detta kan leda till att det blir missförstånd.  
 
Atwood (2000) tar upp att språksvårigheterna för personer med Aspergers syndrom ligger i:  
 

���� pragmatiken, hur språket ska användas i sociala sammanhang  
���� semantiken, att ord och meningar kan ha olika betydelser 
���� prosodin, att personer med Aspergers syndrom har ett annat röstläge eller 

röstmelodi 
 
Vidare menar Atwood att personer med AS kan fälla en kommentar som är helt irrelevant för 
samtalet. Exempelvis kan ett barn gå fram till en främmande människa i affären och fråga om 
han/hon har någon gräsklippare? Barnet fortsätter sedan att hålla ett långt samtal om 
trädgårdsmaskiner där barnet visar mycket goda kunskaper i ämnet. Barnet slutar först när 
hans/hennes förutbestämda ”manuskript” har fullbordats. Barn och tonåringar med AS har 
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svårigheter med att säga att de inte vet svaret på en fråga. De blir oftast tysta eller byter helt 
samtalsämne istället. Barn kan därför vara ovilliga att svara på en fråga om de inte vet svaret, 
de saknar självförtroende och behöver lära sig hur de ska göra för att den andre ska förstå 
deras förvirring. En anledning till varför de alltid vill prata om sina intressen är för att de har 
en enorm kunskap och ett enormt ordförråd som gör att språket flyter och förståelsen 
underlättas. 
    
Gerland (2003) nämner att personer med Aspergers syndrom har svårigheter med att förstå 
liknelser, ordspråk och uttryck som inte är exakta. Det finns de som bli bättre på det när de 
blir äldre, men det kan variera från person till person beroende på hur stora svårigheterna kan 
vara. Även Atwood (2000) tar upp att personer med AS har en förmåga att tolka andra 
personers yttrande bokstavligt. Exempelvis sa en lärare till en elev att ta sig i kragen. Eleven 
var mycket förvirrade men gjorde till slut som läraren sa och tog tag i sin skjortkrage. Denna 
typ av uttryck skapar förvirring och missuppfattningar och måste förklaras, att det bara är ett 
talesätt. Även röstläget tas upp som en svårighet. Personer med AS saknar variation i röstläge, 
tonhöjd, betoning och rytm. Talet blir gärna monotont och entonigt och det kan bli märkliga 
övergångar och förändringar. De har även svårt att förstå relevansen i att ändra tonfall och 
röstläge. 
 
Atwood (2000) förklarar även att personer med AS är ljudkänsliga. Det finns tre sorters ljud 
som de är extra känsliga för. 
 

1. Oväntade/plötsliga ljud (t.ex. en hund som skäller) 
2. Ljud med högt tonläge (t.ex. köksapparater) 
3. Förvirrande eller sammansatta ljud (t.ex. varuhus eller stimmiga lokaler) 

 
Det är svårt för oss andra att sätta oss in i hur ljuden plågar personer med Aspergers syndrom. 
En del personer kan lära sig att stänga ute dessa ljud genom att nynna, klottra eller 
koncentrera sig på ett visst föremål. Lyssna på musik i hörlurar är även det ett bra sätt 
(Atwood 2000). 
 
Gillberg (2000) påpekar att barn med Aspergers syndrom tidigt uppfattas som klumpiga och 
fumliga. Man kan se hur dessa barn snubblar på sina egna ben, spiller, sölar och ofrivilligt 
stöter emot andra och så vidare. Atwood (2000) beskriver att motorisk klumpighet inte är 
något unikt för Aspergers syndrom utan förekommer i samband med andra störningar i 
utvecklingen. Forskning visar dock att mellan 50 och 90 procent av alla barn och vuxna med 
Aspergers syndrom har problem med den motoriska koordinationen. Atwood anser även att 
barnen bör genomgås av en sjukgymnast eller arbetsterapeut så att man kan få en klar bild av 
de motoriska problemens art och svårighetsgrad.  
 
 

3.4 Vad kan skolan göra? 
 
Steindal (1997) menar att för elever med inlärningssvårigheter krävs individuellt anpassade 
läroplaner. All planering måste utgå från elevens behov och det är viktigt att i planeringen ta 
med långsiktiga mål. Redan på högstadiet är det bra att planera för vuxenlivet exempelvis 
fundera på yrkesval. 
 
Steindal (1997) tar upp att elever med AS har olika behov. En del elever behöver mycket 
personligt stöd och uppföljning medan andra elever kanske behöver struktur, anpassningar av 
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omgivningen eller andra hjälpmedel. Målet för dessa elever ska vara att de lär sig arbeta 
självständigt. Läraren behöver hjälp med att anpassa undervisningen till elevens individuella 
behov. Förutom råd och handledning som läraren behöver är det viktigt att hon/han via 
facklitteratur och utbildning får större kunskaper kring AS. Går det elever med AS i klassen är 
det klokt om antal inte är så stor. Det kan även vara bra med två lärare i klassen. Det är bra att 
avsätta några timmar i veckan för samtal med en lärare som eleven har förtroende för. Om 
man anser att eleven är i behov av att få enskild undervisning av en specialpedagog kan det 
vara bra att diskutera om dessa timmar kan läggas utöver klassens övriga timmar. Detta för att 
eleven inte ska tappa kontakten med de övriga i klassen. 
 
Elever med AS kan ha mycket svårigheter med handmotorik och handstil, därför är det bra att 
man använder hjälpmedel. Exempel på hjälpmedel kan vara datorer eller pedagogiska 
dataprogram, till exempel i matematik. På så sätt kan inlärningen bli lättare för dem och 
motivationen för arbetet ökas (Steindal 1997).  
 
Atwood (2000) skriver att planering av övergång mellan klasser är en viktig del som skolan 
och lärarna måste engagera sig i. Det är bra om den nya läraren kan delta i undervisningen 
några månader i förväg och lära känna eleven och det extra stöd som just denna individ 
kräver. Skolledningen måste även vara medveten om vilka problem som uppstår när en 
vikarie sätts in, vare sig det är långsiktigt eller kortsiktigt. Allt som är en förändring stör 
elevens rutiner. 
 
 

3.5 Vad kan läraren göra? 
 
Under denna rubrik har vi delat upp hur läraren kan arbeta för att hjälpa elever med Aspergers 
syndrom så att de kan få en trivsam skoldag. 
 

3.5.1 Olika strategier i arbetet för barn med Aspergers syndrom 
Atwood (2000) beskriver några strategier som läraren kan använda sig av. Den första är att 
använda andra elever för att visa hur man ska uppträda. Läraren kan be eleven iaktta hur de 
andra eleverna gör och berätta för eleven att han/hon måste observera och ta efter de andra 
elevernas beteende i uppförande. Det andra är att läraren kan uppmuntra till lekar som bygger 
på samarbete. Elever med Aspergers syndrom kan behöva få vägledning om hur man väntar 
på sin tur och hur man kan anpassa sig så att alla får en chans att vara delaktiga. Spela spel är 
till exempel ett bra sätt att träna detta på. Det tredje är att vara en modell för hur man ska 
förhålla sig till eleven. De andra eleverna är kanske osäkra på hur de ska bemöta sin kompis, 
men om de kan observera läraren och ta efter lärarens uppförande underlättar det för eleverna. 
Det är därför av stor vikt att läraren visar tolerans, uppmuntrar och är en vägvisare i sociala 
färdigheter. Det fjärde är läraren förklarar alternativa sätt att be om hjälp. Uppstår det problem 
kan eleverna vända sig till varandra och inte alltid söka sig till läraren. Det är bra om läraren 
kan uppmuntra potentiella vänskapsband. Eleverna kan försöka uppmuntra varandra, ta 
kontakt och skydda varandra mot mobbning. 
 

3.5.2 Språk och kommunikation 
Steindal (1997) tar up att vid undervisning är det viktigt att använda språket funktionellt i 
sociala sammanhang. Det är också viktigt att förstå att det finns stora skillnader mellan 
elevens förmåga att förstå och förmåga att uttrycka sig. Svårigheterna kan man se tydligt när 
en situation kräver god förmåga till tolkning. Därför krävs att en lärare gör situationer och 
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kulturella ramar tydliga. Elever med AS ska också bli uppmärksamma på att ord kan ha flera 
olika betydelser och tolkningar. Många elever med AS har svårigheter med att välja ett 
passande samtalsämne. Ibland kan de ge för mycket information eller för lite. Det är viktigt att 
läraren blir medveten om detta och hjälper dem. Dessa elever måste också lära sig turtagning, 
hur man börjar och slutar ett samtal och hur man klarar av missförstånd. Detta behöver 
eleverna särskild undervisning i samt vissa språkhandlingar t.ex. att fråga, svara, informera, 
kommentera, berätta och protestera och be om ursäkt. Det behövs även specialundervisning 
till träning för känslor och sociala händelser. 
 

3.5.3 Raster 
Rasterna är det svåraste för många elever i skolan. Under tiden eleverna har rast pågår en 
intensiv social samvaro där aktiviteter inte är strukturerade och inte har klara regler (Steindal 
1997). För elever med Aspergers syndrom är rasterna oftast plågsamma. På rasterna är de som 
mest sårbara på grund av sin brist i social kompetens (Atwood 2000). Många elever går undan 
och är mycket ensamma under rasterna, andra försöker få kontakt men utan resultat, de kan 
göra bort sig och bli avvisade. Många blir utsatta för mobbning och är inte i stånd att försvara 
sig (Steindal 1997). 
 
Det är viktigt att det finns mycket stöd under rasterna och en lärare bör se till att det finns 
övervakning hela tiden (Steindal 1997) och (Atwood 2000). Steindal (1997) fortsätter skriva 
att det har stor betydelse för självkänslan och känslan av tillhörighet om man klarar av 
rasternas aktiviteter. En del elever bör inte gå ut varje rast, deras välbefinnande måste gå före 
skolan regler. Atwood (2000) tar upp att rastvakterna måste känna till de svårigheter som 
dessa elever har samt se till att de får vara med i lekar, eller bli respekterade för att de vill vara 
ensamma. Läraren behöver även vara medveten om eleverna dubbla karaktär. Elever med AS 
kan vara väl medvetna om nödvändigheten att följa regler och de försöker kanske verkligen 
anstränga sig till att flyta in i klassrummet, men denna press skapar även emotionella 
spänningar. Spänningarna kanske inte släpper förrän eleven kommer hem och visar då en helt 
annan sida av sig själv. Läraren kan hjälpa till genom att anordna avslappnande aktiviteter 
eller att eleven får en stund för sig själv innan han/hon går hem. Även föräldrarna kan hjälpa 
till genom att ge sitt barn möjlighet att slappna av när han/hon kommer hem. 
 

3.5.4 Inlärningsmetoder 
Steindal (1997) menar att direkta och indirekt metoder kan och bör kombineras. Direkt metod 
kan vara då läraren är pådrivande och är direkt med krav och belöning. Den indirekta metoden 
handlar om att vara känslig för elevens reaktion och att se hans/hennes utveckling. När eleven 
har löst uppgiften rätt så räcker det med att sakligt kommentera det. Trygghet skapas med 
regelbunden struktur på dagen och bestämd ordningsföljd i de dagliga aktiviteterna. 
Dagsschema, klockor och kalendrar är bra hjälpmedel för elever med AS. Om en elev lär sig 
användning av dagboken på ett bra sätt kan det bidra till en ökad känsla av personlig kontroll. 
Atwood (2000) beskriver också att det underlättar för eleven om han/hon kan få en dagbok 
och tidsschema där eleven kan följa dagen och vet när aktiviteterna ska inträffa. Dagen blir då 
förutsägbar för eleven.  
 
Elever med AS behöver lära sig kontrollera sin uppmärksamhet (Steindal 1997). Stress och 
osäkerhet hämmar ofta uppmärksamheten. Därför är det bra att börja samtalen med att inleda 
... lyssna nu, titta här... eller nu ska du få lära dig något. Det är bra att ge eleven något i 
handen, skriva på tavlan eller ta fram en blankett som man skriver på i samband med den 
muntliga förklaringen. Det är ett sätt att se vart elevens uppmärksamhet ligger, vilket inte 
alltid är så lätt. Vidare skriver Steindal att undervisningen behöver vara på ett sätt så att 
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eleven kan bli mer medveten om sin egen inlärningsprocess. Istället för att läraren säger gör 
så kan hon säga kommer du ihåg hur du gjorde det här igår?  För att eleven så småningom 
ska kunna ta större ansvar för sitt lärande är det viktigt att eleven reflektera över och 
summerar sin insats och vilken kunskap han/hon har uppnått. Det kan vara svårt för en lärare 
att förstå dessa elever då de kan ha omfattande kunskaper i särskilda ämnen, men även en 
oförmåga att klara enkla uppgifter (Steindal 1997). 
 
Atwood (2000) påpekar att det är viktigt att det finns tillgång till assistenter eller speciallärare 
som kan undervisa eleven individuellt eller i mindre grupp för att förbättra deras sociala 
kompetens. 
 
 

3.6 Litteratursammanfattning 
 
I litteraturgenomgången beskrivs hur viktigt det är att anpassa skolsituationen så att elever 
med Aspergers syndrom kan uppleva skolan mer positivt. Personer med AS har svårigheter 
med den sociala interaktionen exempelvis i samspel med andra människor och det uppstår lätt 
kommunikationsproblem med omgivningen. Forskarna tar upp vikten av att en lärare gör 
situationer och kulturella ramar tydliga. Personalen behöver även förstå att det finns stora 
skillnader mellan elevens förmåga att förstå och elevens förmåga att uttrycka sig. Rasterna är 
det svåraste för många elever i skolan och därför är det viktigt att skolan ser till att det finns 
mycket stöd under rasterna. 
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4. Metod 
 
 
I studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod baserad på intervjuer av elever med 
As för att få svar på syftet. Starrin och Renck (1996) menar att i en kvalitativ studie vill man 
karaktärisera och hitta mönster medan man i en kvantitativ studie vill hitta samband och 
skillnader. I den kvalitativa metoden lägger man fokus på att söka kategorier, beskrivningar 
eller modeller som bäst beskriver ett fenomen. Kvalitativ metod kan inte användas i försök att 
beskriva storlek, mängd eller kvantitet i en studie. Olsson och Sörensen (2007) skriver att en 
kvalitativ metod avser att samla in information och ge en djupare förståelse av ett fenomen 
eller beskriva helheten av de sammanhang det ryms i. För att motsvara vårt syfte samt få svar 
på forskningsfrågorna har vi använt oss av en kvalitativ metod i denna undersökning. Vi har 
även använt oss av en narrativ metod, vilket innebär att berättelser analyseras för att besvara 
syfte och frågeställningar (Friberg 2006). 
 
I analysen har vi inspirerats av hermeneutiken. Hermeneutiken beskrivs som en typ av filosofi 
där språk, kommunikation och tolkning av texter studeras (Olsson och Sörensen 2007). De 
menar att en hermeneutisk vetenskapsinriktning utgår från en intentionalitet i människors 
livsmöten, vilket menas att människors motiv förmedlas i handlingar, språk och gester. 
Genom språket, delvis tal och skrift, kan vi tolka och förstå omvärlden. Språket gör så att vi 
kan förstå hur de definierar sin värld, sina upplevelser samt sina reaktioner på likartat sätt med 
varandra. Sjöström (1996) tar upp att med ett hermeneutiskt synsätt kan tänkande och 
förståelse inte studeras isolerat utan det är alltid en människa med bakgrund och tidiga 
erfarenheter som tänker och förstår någonting. Varje förståelse bygger på en bestämd 
förståelse som kan bestå av olika former av kunskap som till exempel teorier och olika slags 
erfarenheter, insikt och färdigheter. Olsson och Sörensen (2007) beskriver att det 
hermeneutiska forskningsperspektivets ändamål är att fånga upplevelser, uttrycka, tolka, 
förstå sammanhang och ha möjlighet att förklara. I forskningsprocessen är det inte en annan 
människas tankar man sätter sig in i, utan vad deras tankar handlar om. Det är även vad vi 
försöker göra i denna studie. Vi försöker sätta oss in i vad respondenternas tankar och känslor 
handlar om. 
 
Olsson och Sörensen (2007) skriver att i den hermeneutiska tolkningen av ett material betonas 
vikten av att se helheten. I en hermeneutisk analys av kvalitativa intervjuer är det därför 
vanligt att man först läser igenom hela intervjun för att skaffa sig en helhetsuppfattning. 
Förståelsen av texten sker genom en process där de enskilda delarnas mening bestäms av 
textens helhetliga mening. För att kunna förstå en enskild mening måste man ha tillgång till 
helheten, vilket gör att den enskilda meningen är beroende av helheten. Olika tolkningar 
prövas fram och tillbaka mellan del och helhet i materialet och den avslutas när man har 
kommit fram till ett rimligt mönster som ingår i en sammanhängande enhet. Växlingen mellan 
delar och helhet kan ses som en cirkel eller spiral. 
 
Kvale (1997) menar att hermeneutiken är dubbelt relevant för intervjuforskning eftersom man 
först studerar den dialog som sker och sedan studeras intervjutexterna. 
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4.2 Intervju som metod 
 
Eftersom syftet med studien är att ta del av elevers upplevelser faller sig djupintervju som 
mest lämplig för undersökningen. Starrin och Renck (1996) definierar intervju som en form 
av samtal med det specifika syftet att samla information.  Kvale (1997) och Bell (1993) 
beskriver flexibiliteten som den stora fördelen med intervjuer. I intervjuer kan man följa upp 
idéer, utforska svar och följa upp respondenternas svar på ett sätt som inte är möjligt i en 
enkät. 
 
 

4.3 Urval 
 
En gymnasieskola för elever med Aspergers syndrom kontaktades för att finna respondenter, 
dessa elever fick dock inte intervjuas på grund av skolans policy. Vi har även försökt att 
komma i kontakt med personer privat som har Aspergers syndrom men det har vart svårt. En 
17 årig tjej som går andra året på gymnasiet ställde upp på en intervju samt en 30 årig kille 
som arbetar och som ställde upp att svara på intervjun via mail.  
 
Något urval i denna studie har alltså inte gjorts eftersom det har vart svårt att komma i kontakt 
med personer med AS. Tjejen går på ett individuellt program på gymnasiet och killen arbetar 
som datatekniker. Vi ville ha äldre personer som kunde se tillbaka på vad de upplevt istället 
för personer som går i grundskolan nu eftersom ämnet kan vara känsligt. Vi tror inte att de 
elever som går i grundskolan nu kan se tillbaka som de äldre personerna kan och reflektera 
över skoltiden. Vi blev nöjda med att det blev en spridning på åldern samt att det blev en kille 
och en tjej med tanke på genusperspektivet, även om det inte är fokus i vår studie.   
 
 

4.4 Genomförande 
 
Intervjun med tjejen genomfördes av oss båda. Intervjun spelades in samtidigt som en av oss 
skrev och en av oss hade huvudansvaret för att hålla samtalet flytande. Vi var i ett mindre 
kontorsrum, där det fanns ett bord och tre stolar i ett hörn. Tjejen fick frågan om hon ville 
sitta i ett klassrum istället eftersom det blev lite trångt, men hon kände sig tryggare inne på 
kontoret. Trost (1993) skriver att det finns både för- och nackdelar med att vara två som 
intervjuar. Fördelarna med att vara två kan bland annat vara att det är ett bra stöd om 
intervjuarna är samspelta eftersom de då kan utföra bättre intervjuer med större förståelse än 
vad endast en person skulle kunna göra. Som nackdel nämner Trost risken att den intervjuade 
känner ett slags maktövergrepp och hamnar i underläge. 
 
Vi förberedde oss väl inför intervjun genom att komma i god tid och genom att prova ut 
tekniken så att den säkert skulle fungera. Ejvegård (1993) förklarar vikten av att intervjuarna 
inte kommer stressade och nervösa till intervjun då det lätt kan smitta av sig och påverka 
resultatet. Vi var måna om att inte boka in intervjun på lektionstid utan träffades efter skoltid. 
Intervjun spelades in för att en av oss skulle kunna koncentrera sig på samtalet och för att det 
är svårt att skriva ner allt personen säger utan att avbryta flödet i samtalet. En fördel är även 
att kunna lyssna på ord och tonfall i efterhand. Vi valde även att skriva ner vad respondenten 
sa eftersom vi var två personer och ville inte att hon skulle känna sig i underläge om båda höll 
i samtalet samt även för att ha en backup. Vi är medvetna om att en mp3 (som i detta fall 
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användes) kan vara hämmande för en del personer, därför frågade vi efter intervjupersonens 
samtycke innan intervjun. Innan intervjun började berättade vi om oss själva och lät henne 
berätta om sig själv eftersom hon var och hade vart nervös. Syftet med detta var att hon skulle 
få känna sig bekväm i situationen. Vi förklarade sedan att vi började spela in och hon fick 
berätta om sitt liv. Hon fick berätta fritt och följdfrågor ställdes ibland för att samtalet skulle 
fortlöpa. Intervjun avslutades med att fråga om det var något mer som hon ville säga. Vi 
frågade om hon ville att intervjun skulle läsa upp men det ansåg hon inte nödvändigt eftersom 
hon hade följt med och sett vad som skrivit i hela intervjun. 
 
Intervjun med killen skedde via mail. Intervjufrågorna skickades till honom och vi bad honom 
skriva ner sin berättelse om sig själv och skoltiden. Vi förklarade att frågorna kunde ses som 
en hjälp om han inte visste vad han skulle skriva, men att det var viktigast att han skrev det 
han kom på och hur han kände det. Han skulle inte sitta och besvara frågorna rakt upp och 
ner. Intervjufrågorna skickades så fort som möjligt, tre veckor innan svar behövdes för att 
analysera materialet. Fredrik tyckte det var roligt att få berätta om sitt liv men önskade att han 
hade haft mer tid för det var mycket mer han ville ha sagt. Fredrik mailade sedan tillbaka 
svaren och vi kontaktade honom igen via telefon för att få djupare svar i några av frågorna 
som behövdes följas upp. Fredrik erbjöds även att ta del av hela uppsatsen senare vilket han 
tackade för.  
 
 

4.5 Analys 
 
Intervjun har blivit transkriberad, vilket betyder att texten skrivits ned ordagrant.  När 
materialet analyserades försökte vi inta ett forskarperspektiv där förförståelsen och kunskapen 
finns kvar. Vi gick vidare från upptäckta teman för att försöka utveckla deras mening. Starrin 
och Renck (1996) beskriver att vi inte får glömma att människan alltid tolkar och att vi aldrig 
möter något eller någon förutsättningslöst. Resultatet analyserades genom att finna olika 
teman i respondenternas berättelser. Teman som vi fann när vi läste igenom berättelserna var 
möte med skolan, möte med lärarna, socialt samspel samt rutiner och specialintresse. De olika 
temana delades in i olika färger och berättelserna lästes igenom ytterligare några gånger för 
att färglägga vilka delar som hörde till vilka teman. Citat togs ut som vi anser är viktiga och 
som visar hur respondenterna upplevt olika situationer.  
 
 

4.6 Forskningsetik 
 
Vi kommer i denna studie följa Vetenskapsrådets fyra huvudkrav på forskning (www.vr.se). 
Enligt informationskravet ska undersökningsdeltagare informeras om den aktuella 
undersökningens syfte. Vi förklarade för respondenterna om syftet med uppsatsen och 
intervjun. Enligt Olsson och Sörensen (2007) är det viktigt att som intervjuare vara neutral 
men ändå nära och känslig för intervjupersonens budskap. I samtyckeskravet framgår att 
deltagare har rätten att själva bestämma över sin medverkan. Tjejen träffade vi och gjorde en 
djupintervju med. Båda respondenterna ställde upp frivilligt. Enligt  konfidentialitetskravet ska 
undersökningsdeltagarna ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. För att skydda personernas 
anonymitet kommer deras namn vara fingerade i studien. För att respondenterna skulle känna 
sig trygga och våga öppna sig samt dela med sig av sina upplevelser berättade vi om deras 
anonymitet i uppsatsen. De fick beskrivet för sig att vi säkrar konfidentialiteten genom att inte 
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uppge stad, skola, arbetsplats eller deras namn, inte heller hur vi kommit i kontakt med dem. 
Det sista kravet är nyttjandekravet, som säger att uppgifter insamlade om enskilda personer 
endast får användas för forskningsändamål. 
 
 

4.7 Trovärdighet 
 
Resultatet i denna studie utgår från två intervjuer i form av livsberättelser. Livsberättelserna 
beskriver enbart personens egen upplevelse och kan inte ses som någon mall för andras 
upplevelser. Alla personer är olika och har olika upplevelser, detta är något vi är väl medvetna 
om. Lantz (1993) menar att om en intervju har genomförts professionellt ska den möjliggöra 
ett resultat som är tillförlitligt, giltigt, nyttigt och användbart även för andra. Vad som ses som 
användbar kunskap eller vad som kan betraktas som ”sann” kunskap är värdemässigt bestämt 
och det finns inget facit (Lantz, 1993).  När åsikter efterfrågas av en person finns det många 
faktorer som kan påverka svaren. Exempelvis kan respondenterna precis vart med om en 
händelse som påverkar hans/hennes åsikter (Bell, 1993). Det tunna urvalet gör även att 
resultat blir mindre trovärdigt. I Resultatanalysen har vi använt oss av ganska långa citat från 
respondenterna för att läsarna ska kunna se hur vi har tolkat deras berättelser. Studien kan 
endast lyfta fram dessa två personers åsikter vilket är mestadels negativa. Litteraturen stärker 
dock att det kan finnas svårigheter för personer med AS att få uppleva en trivsam skolgång.  
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5. Resultat 
 
 
Nedan följer livsberättelser från Linda 17 år och Fredrik 30 år. Berättelserna beskriver deras 
liv och hur de har upplevt skolan och lärarna. 
 
 

5.1 Lindas livsberättelse 
 
Linda kommer från en mindre stad i Mellansverige där hon fortfarande bor med sin pappa. 
När hon har slutat skolan vill hon flytta härifrån. Hon vill arbeta på distans och tjäna mycket 
pengar så att hon kan ut och resa, till Barcelona och Kreta. Linda beskriver att hon vill åka bil 
när hon ska ut och resa för att hon är flygrädd.  
 
Linda beskriver att när hon var 4 år skiljde sig hennes föräldrar och mamman flyttade iväg till 
en närliggande ort. I början bodde hon bara hos sin mamma men trivdes inte där, hon blev 
bland annat mobbad i skolan. Hon flyttade då till sin pappa där hon trivs bättre. Skilsmässan 
har påverkat henne mycket som person. I framtiden när skolan är slut beskriver hon att hon 
helst vill bo en vecka hos mamma och en vecka hos pappa. Linda är ensamt barn och trivs bra 
med det, men beskriver sig själv som bortskämd och får saker och ting lätt. Linda tjänar även 
egna pengar genom att arbeta på sin mammas arbetsplats. 
 
Linda fick sin diagnos när hon var i 15-16 års ålder. Hon tyckte inte om namnet på diagnosen 
men hon har döpt om det och använder ett eget påhittat namn istället. Hon tyckte det kändes 
bra att få veta att hon har en diagnos, eftersom hon är medveten om att hon är annorlunda. 
Hon önskar att hon hade fått reda på diagnosen tidigare så att hon hade fått hjälp tidigare. 
Linda tror att många saker kunde ha blivit annorlunda då.  

 
Skolan är inte anpassad efter elever med Asperger syndrom menar Linda. Böckerna är för 
svåra och hon vill ha mer hjälp. Först i årskurs 7 fick hon hjälp genom en elevassistent samt 
mer anpassat material. I högstadiet fick hon även gå i en specialklass med 11 killar där hon 
var ensam tjej, det tyckte hon var roligt.  

 
Linda beskriver grundskolan som en jobbig tid och att hon blev retad. Linda minns att det 
aldrig var någon lärare som brydde sig. Hon beskriver en lärare i mellanstadiet som var elak 
mot henne. Läraren jämförde Linda med sin son som hade en autistisk diagnos. Linda 
upplevde det som att läraren hela tiden försökte få henne att inse att hon också hade en 
autistisk diagnos. Hon fortsätter med att hon inte har bra självförtroende och att hon har vart 
med om hemska saker.  
 
Linda förklarar att det inte bara är lätt att ha assistenter. Hon berättar om en assistent som hon 
haft som hon än idag är rädd för och som finns kvar i skolan. Assistenten får inte lov att prata 
med henne men Linda är ändå orolig för att stöta på henne eller vad assistenten skulle kunna 
göra mot henne. Assistenten har enligt Linda begått många tjänstefel och struntade i henne 
och hon kunde aldrig lita på henne. Idag har Linda en assistent som hon tycker mycket om. 
Hon litar på henne, hon är rolig, hjälper till mycket och pratar mycket. Linda säger att om det 
blir tyst ibland börjar hennes assistent att prata och får igång Linda att prata igen och det gillar 
hon. Linda känner sig trygg med henne. 
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Vi frågade Linda hur hon anser att en bra lärare ska vara och hon anser att en lärare ska vara 
snäll, sträng mot andra, inte mot henne och att läraren ska ha erfarenhet. Läraren ska vara bra 
på det hon gör och hjälpa till samt vara förstående. Läraren ska kunna förklara på ett bra sätt 
så att eleverna förstår och kunna se när eleverna vill ha hjälp genom att de bara ska behöva 
göra ett litet tecken. När vi frågar hur Linda skulle vilja förändra skolan förklarar hon att hon 
vill ha kortare dagar, högst 3 lektioner. Skoldagarna borde vara mellan klockan 9.00 – 12.00 
eftersom hon blir så trött. En annan anledning till att skoldagarna borde vara kortare är för 
Linda tycker det är besvärligt att äta i skolan. Hon äter bara vissa maträtter och hon tycker det 
är svårt att äta i skolan, ibland hinner hon inte och då blir hon hungrig i skolan men måste 
ändå vänta länge tills hon kommer hem och kan äta. Skolorna borde ha bättre miljö och bättre 
salar. Klasserna ska inte vara så stora, 7 elever i en klass är lagom. Linda ville gärna läsa 
Barn- och fritid men det innebar att hon skulle ha fått gå i en stor klass med 30 elever och det 
klarade hon inte av så därför valde hon det Individuella programmet. Klasserna borde även 
bara ha en lärare. Linda tycker det är påfrestande att ha många olika lärare men tycker också 
det är bra att lära känna nytt folk. 

 
Linda beskriver sig själv som onormal. Hon säger att hon vet att hon är annorlunda och 
knäpp. Hon förklarar att när hon blir arg eller upprörd slår hon sig själv med knytnävarna på 
armar och ben. Hon slår hårt och får många blåmärken. Linda gör detta när hon är ensam och 
ingen kan stoppa henne. Hon menar att hon vill få ur sig all ilska och det kan ibland ta flera 
timmar. Hon berättar att beroende på hur arg eller upprörd hon är så kan hon slå sig själv i 1-7 
timmar. Linda tror inte att det går att hjälpa henne mot detta, det går inte att stoppa, dessutom 
vill hon slå sig själv, så hon får ur sig allt. Hon berättar att personer i hennes omgivning vet att 
hon slår sig själv, hon har inte svårt för att berätta det för andra. Hennes föräldrar och vänner 
säger till henne att hon ska ringa till dem när hon känner att hon vill slå sig själv. De tycker 
också Linda ska försöka fokusera på något hon tycker om, som att skriva texter eller slå på 
något annat. Linda menar att hon tycker det skulle vara knäppt att ringa till någon och säga att 
hon vill slå sig själv. Ett exempel på när hon blir arg kan vara när hon blir sugen på någon 
maträtt men den inte finns hemma. Ett annat exempel är när hon gör någonting som inte går 
som hon har tänkt sig, då blir hon arg och slår sig själv. Linda berättar även att hon gråter 
mycket och har sömnproblem. Linda tar medicin för att kunna sova samt även annan medicin 
för att orka med dagarna, hon blir annars trött av alla intryck. Hon mår dåligt vissa perioder 
och framförallt på hösten. Hösten är den årstid hon upplever som värst. 
 
Linda pratar mycket om hur viktigt det är med kärleken. Hon vill gifta sig och skaffa 4 barn 
men är medveten om att hon måste ha en pojkvän först. Linda har aldrig haft en pojkvän och 
hon beskriver att det är för att det är svårt att vara tillsammans med henne eftersom hon är 
annorlunda. Hon vill hitta någon som älskar henne för den hon är. Hon beskriver att hon är 
tveksam till att hon någonsin kommer hitta någon. Linda säger även att hon upplevt kärlek 
genom att hon är kär i en kille som gick på samma skola som hon. Hon vågade inte prata med 
honom men hon hoppades ändå på att de skulle få kontakt. 
 
Linda beskriver att när hon var mindre så var hon mobbad. Många barn retades med henne 
och kastade bollar på henne under lektionerna och hon sa till läraren flera gånger utan att 
något hände. Hon förklarade även att när hon berättade för läraren om vad som hade hänt som 
blev hon aldrig trodd. Detta upplevde Linda som jobbigt. Idag trivs Linda bättre, hon har 
kompisar som hon inte skulle klara sig utan. Det är kompisarna som gör skolan rolig. När 
Linda umgås med sina kompisar så är hon oftast tyst, hon pratar bara om de försöker dra in 
henne i samtalet. Gör hennes kompisar detta känner sig Linda tryggare och vågar prata mer. 
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Linda förklarar ändå att hon inte kan lita på sina kompisar, men hon har svårt att lita på alla 
människor. Hon är rädd för att träffa nya människor för att hon inte vet hur de är och hur de 
kan se ut. Linda beskriver att något som kan få henne rädd är om en person har till exempel en 
skada i ansiktet, detta upplever hon som mycket obehagligt. 
 
Linda tar upp att rasterna är jobbiga. Hon är rädd för att vissa personer i skolan ska komma 
fram till henne och hon vet inte vad de kan göra mot henne. Ser Linda någon som hon är rädd 
för blir hon alldeles skakig och kan inte få fram några ord hon vill bara springa iväg bort ifrån 
allt.  
 
Linda säger att hon har svårt att förstå hur folk tänker. Hon missförstår ofta skämt och förstår 
inte riktigt ironi. Hon tycker även det är jobbigt med stora folksamlingar, till exempel är det 
jobbigt att gå i affärer och handla. 

 
Linda förklarar att hon är i stort behov av rutiner. Hon gör samma sak varje morgon innan hon 
går till skolan och har speciella rutiner som hon gör innan hon går och lägger sig. Dessa 
rutiner tar även ganska lång tid, därför behöver hon gå upp tidigt, redan tre timmar i förväg på 
morgnarna för att hinna. Hon beskriver att hon gärna vill att skolan ska börja senare för att 
hon blir så trött.  
 
Förändringar är något som är jobbigt för Linda. Hon måste vara väl förberedd inför 
förändringar. Som exempel beskriver hon att om de en dag i skolan ska gå till aulan, behöver 
hon få reda på detta flera veckor innan så att hon kan förbereda sig inför det. Oftast väljer hon 
ändå att stanna hemma den dagen för att hon tycker det är så jobbigt. Skulle hon få reda på det 
samma dag så kan hon inte stanna hemma och då blir det så jobbigt att hon vill slå sig själv. 
 
Linda gillar att skriva texter, hon håller på att skriva en egen bok som handlar om en flicka 
som går igenom många svårigheter i livet. Linda säger att hon inte är lik tjejen i boken men att 
hon önskar att hon var det. Linda beräknar att bli klar med sin bok till nästa år. Linda gillar 
även att baka och laga mat. Hon anser inte att hon är bra på att laga mat men beskriver att 
andra tycker hon är bra på det. Musik är även en stor del av hennes liv, hon nämner Britney 
Spears som en av idolerna. Linda är extra bra på datorer, hon har även bra minne, hon kan 
memorera menyerna i datorn, bra sifferminne och kan känna igen ansikten bara efter att sett 
dem en kort stund. Linda berättar för oss att hon är bra på engelska men att hon inte tycker 
hon är bra på matematik.  
 
Linda gillar även små barn. Hon beskriver att hon har vart på två praktikplatser, ett 
äldreboende och en förskola. Äldreboendet trivdes hon inte så bra på, hon var rädd för en del 
människor där, men på förskolan trivdes hon mycket bra. Hon kan tänka sig att arbeta på en 
förskola i framtiden så länge det är små barn hon får arbeta med. Linda säger att små barn är 
lättare att forma och de bemöter henne som den hon är. De har inga förutfattade meningar. 
 
 

5.2 Fredriks livsberättelse 
 
Fredrik kommer från en mellanstor stad i södra Sverige där han bor i en egen lägenhet. Hans 
föräldrar är skilda men bor i samma stad som han själv. Han arbetar som datatekniker, vilket 
även är hans stora intresse. När Fredrik var 17 år fick han diagnosen DAMP, och när han var 
22 år fick han diagnosen Aspergers syndrom. Fredrik menar att han då fick namn på sitt 
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fungerande eller inte fungerande, han visste att han var annorlunda långt innan. Efter beskedet 
om diagnoserna började han mamma förstå hans beteende mer och började läsa fakta om 
funktionshindren. Fredrik förklarar att hans flickvän ganska nyligen gjorde slut efter ett fem 
års långt förhållande. Han försöker nu få ordning på sitt liv igen efter detta. Han har skaffat 
sig en ny egen lägenhet som behöver komma i ordning. Han säger även att han har ett intresse 
i att dyka. 

 
Fredrik förklarar att han hade flera olika dagmammor när han var liten, men ingen ville ha 
med honom att göra. Han var bråkig och bets och stökade omkring mycket. Han beskriver 
förskolan som bråkig och stökig. Fredrik förklarar vidare att de andra barnen på förskolan 
kom på att de alltid kunde skylla på honom. Det spelade ingen roll om han var där eller inte 
när något hände, han fick skulden i alla fall. Personalen brydde sig inte eller trodde inte på 
honom utan lyssnade på de andra barnen. Fredrik tar upp ett par exempel där ett annat barn 
satt och lekte med maten. Fredrik blev irriterad på att killen inte kunde uppföra sig vid 
matbordet, men killen började skrika att Fredrik slagit honom. Det slutade med att Fredrik 
fick skäll och det andra barnet fick byta bord. Ett annat exempel är ett barn som kastar sand på 
en praktikant som har ryggen mot barnen. När praktikanten vänder sig om pekar alla de andra 
barnen ut Fredrik som syndabock och han får skäll. 
 
Fredrik beskriver sin skoltid som mycket strulig. Han fick gå på många olika skolor eftersom 
hans mamma tyckte han skulle byta skola när det hade uppstått en incident. Han flyttades 
därför fram och tillbaka mellan ett par skolor. Fredriks situation underlättades inte på grund 
av detta. Det blev hela tiden nya människor, antingen lärare eller klasskamrater. Det var två 
andra elever i hans klass som han inte fungerade med i grundskolan. En av killarna var 
Fredrik nog lite rädd för. Han förklara att hans mamma såg till att Fredrik och den här killen 
fick träffas och lära känna varandra utanför skolan. Fredrik fortsätter med att tillsammans blev 
de dock en farlig kombination. De hittade på allt möjligt som man inte ska göra. Men han 
förklara att han inte ville vara med killen när han gjorde mer allvarliga saker. 
 
Fredrik beskriver även matsituationerna som ett mycket dåligt minne. Alla var tvungna att 
smaka på allt. Fredrik hade svårt för mat innan och det blev inte bättre av att han blev itvingad 
mat. Det var personal vid varje bord och det fanns ingen möjlighet att bli av med maten utan 
han var tvungen att äta den. Eftersom matsituationen tog så lång tid kom Fredrik oftast för 
sent till lektionen efter eller till taxin han skulle med hem och då fick han skäll även för det.  
 
När Fredrik började i klass 5 blev det en ny klass och där vände det och blev lugnt och tyst. 
Han fick även resurstimmar i engelska och det är han mycket glad för. Under de timmarna 
hann han lära sig mycket. I den vanliga klassen pratade läraren engelska hela tiden och det var 
svårt att följa med när han inte förstod vad läraren sa. 

 
Fredrik beskriver Maja som en av de bästa lärarna han haft. Maja arbetade på skoldaghemmet. 
Maja var speciell på många sätt. Maja anordnade utflykt varje vecka och hon hade ett system 
där eleverna fick belöning om de skötte sig och indrag av belöning om de inte skötte sig. Maja 
kunde även i ena stunden vara arg och skälla på en elev men i nästa stund vända sig om och 
vara helt lugn och sansad med nästa elev. Fredrik förklarar att han såg det som en positiv sida 
hos Maja eftersom den eleven som gjort fel fick skäll men de andra eleverna behövde inte 
drabbas av hennes ilska. Eftersom Fredrik hade erfarenheten att allting bara blev värre om han 
försökte få hjälp berättade han aldrig för Maja vad som hände på rasterna. När han efter 
avslutad skola träffat henne igen och pratat om hur skoltiden var önskade han att han hade 



19 

kunnat berätta för henne hur han kände för hon berättade för honom att hon inte hade 
accepterat det som hänt under rasterna om hon haft vetskapen om det. 
 
Fredrik minns även Martin som en bra lärare. Martin var ganska hård och hade tankar och 
idéer som Fredrik inte alltid uppskattade men han var den lärare som fick Fredrik att börja 
tänka på flera olika sätt. Det blev numera konsekvenser för vad man gjorde och hur man 
uppförde sig. 
 
Fredriks minne av lärare är mestadels negativa. Lärarna brukade hämta rektorn som drog ut 
honom och en bänk som han ofta höll sig fast i ut till korridoren. Detta hände mer eller mindre 
var och varannan lektion. Fredrik minns en lärare som han anser skulle ha blivit anmäld för 
mobbning av elev, särbehandlad i dagens läge. Läraren var hårdhänt mot Fredrik och kastade 
stolar/inredning. Läraren brukade även hålla kvar Fredrik i minst 15 minuter efter att alla 
andra elever gått för att han skulle skriva i Fredriks kontaktbok. Fredrik menar att läraren 
gjorde detta med flit så att han blev tvungen att gå ensam från skolgården. Ibland blev han 
även hemskickad för att han inte uppförde sig. Fredrik brukade då stanna kvar på skolgården 
för att vänta på att hans kompis skulle sluta, men då anmälde läraren det som skolk till 
Fredriks föräldrar istället.  
 
Fredrik minns även att det var många lärare som brukade slänga ut honom i korridoren när 
han var jobbig och sen låsa dörren så att han inte kunde komma in igen. Det var ingen lärare 
som orkade med Fredrik. Han berättar att en vän till hans mamma inte kunde förstå hur alla 
kunde prata så illa om Fredrik tills hon själv fick honom som elev. Hon var även den enda 
som någonsin dragit honom i örat. Fredrik förklara att hans skoltid mest spenderades i 
korridoren. Fredrik anser att lärarna är extremt obildade i diagnossammanhang och från hans 
skolgång finns inte många positiva minnen. 

 
Fredrik beskriver att han har svårigheter med socialt samspel. Han anser att han behöver träna 
mer på det. Det är svårt att läsa av andra i vissa situationer. Fredrik tycker det är viktigt att 
kompisar finns där om man behöver det, man ska ha utbyte av varandra. Han förklarar även 
att han inte vill vara kompis med någon som ljuger eller ändrar sina åsikter beroende på vilka 
personer hon/han umgås med. Han får inte ut något av sådana relationer. Han menar att han 
blir utnyttjad eftersom han är alldeles för snäll. 
 
Fredrik minns rasterna som obehagliga. Det var olika personal på lektionstid och rast. Fredrik 
var mycket utsatt och mobbad. De andra eleverna var elaka mot honom. Fredrik var även rädd 
för tjejerna som slogs och var elaka. Personalen som hade hand om rasterna ansåg att han fick 
skylla sig själv. De största bestämde på skolan och de yngre fick följa det eller bli utsatta för 
det ena eller det andra som gjorde ont. Fredrik beskriver att det bara handlade om makt. 
Fredrik fortsätter förklara att han liksom många andra blev påverkade av omgivningen. Till 
slut kom han till klass 6 och fick då vara den som bestämde. Han menar att en del blev brutalt 
utsatta för vad han tyckte och tänkte om dem. Personalen menade att Fredrik bara var 
avundsjuk på de andra barnen, som personalen fortfarande idag påstår när någon blir mobbad 
menar Fredrik. Än idag förstår inte Fredrik vad han skulle vart avundsjuk på, men han har 
insett att det inte var snällt att bete sig som han gjorde. Vidare förklarar Fredrik att när han 
kom till högstadiet blev det en ny skola och då började allt om igen. 
 
Fredrik har även träffat några av sina klasskamrater senare i livet där de då har berättat för 
honom att den tiden då han var med i klassen var den roligaste skoltiden. 
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5.3 Resultatanalys 
 
Utifrån vår analys av intervjuerna har vi funnit olika teman i våra respondenters svar; betydelse 
av kontinuitet och trygghet i relationer, behovet av konkret och detaljerad struktur samt 
konsekvenser med egen regelstyrning. Vi har valt ut olika citat som förstärker vår analys.  
 

5.3.1 Betydelse av kontinuitet och trygghet i relationer 
Både Linda och Fredrik upplever sin tid i grundskolan som jobbig. De anser inte att 
skolan var anpassad till deras behov. Skolmaterialet var för svårt och Linda och 
Fredrik tyckte inte lärarna kunde ge dem det stöd de behövde. Linda och Fredrik tror 
att om de hade fått sin diagnos tidigare hade skolan kanske kunnat sätta in resurser så 
de fått hjälp tidigare. Första gången Linda fick en assistent var i årskurs sju. Hon gick 
då i en specialklass med 11 killar, där hon var ensam tjej. Det tyckte hon var roligt. 
 
Linda och Fredrik berättar att de hade olika lärare i olika ämnen i skolan vilket de 
upplevde som påfrestande.  
 

”Klasserna borde bara ha en lärare, det är jobbigt att ha 
många olika lärare men det är också bra att lära känna nytt 
folk.” Linda 

 
”Fick en ny lärare, största skitstöveln som finns i ett par 
skor. Idag hade han blivit anmäld för mobbning, 
särbehandling. Han var hårdhänt, kasta med 
stolar/inredning. Han höll kvar mig i minst 15 minuter efter 
att alla andra elever gått hem för att han skulle skriva i min 
kontaktbok. Det gjorde han så pass länge så att jag säkert 
skulle komma från skolgården ensam.” Fredrik 

 
Genom intervjuerna har det framkommit att Linda och Fredrik upplever rasterna som 
obehagliga. Linda är rädd för att vissa personer i skolan ska komma fram till henne 
och hon vet inte vad de kan göra mot henne.  
 

”Ser jag någon som jag är rädd för blir jag alldeles skakig 
och kan inte få fram några ord.  Jag känner att jag har svårt 
för att andas och vill bara springa iväg bort från allt.” Linda 

 
Linda och Fredrik beskriver att relationer har stor betydelse för att samarbetet ska 
fungera. Ibland fungerar inte personkemin och det kan bli ett hinder i samarbetet. 
Linda upplever att det inte alltid är lätt att ha en assistent. Linda tycker att assistenten 
ibland saknar kunskaper om diagnosen och pedagogiken. Linda berättar om hur hon 
känner inför en assistent som hon hade förra året. 
 

”Jag är väldigt rädd för att möta henne i korridoren. Om jag 
ser henne springer jag i väg fort som blixten.” Linda  

 
Vi frågade Linda varför hon blir så rädd.  
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”Hon har gjort tjänstefel och får inte komma i närheten av 
mig. Jag är rädd för allt hon kan göra.” Linda 

 
Linda och Fredrik har också positiva minnen från skolans personal. Linda berätta om 
en lärare från mellanstadiet som hon tyckte om.  
 

”Hon förstod mig på ett bra sätt. Jag har fortfarande kontakt 
med henne. Vi skriver brev till varandra.”  Linda  

 
”Maja var speciell på många sätt. En av de bästa lärarna jag 
har haft. Belöning när man skötte sig, indrag av belöning om 
man inte skötte sig. Hon kunde skilja på person och person – 
ARG och skälla på en elev i nästa sekund vända sig om och 
vara HELT lugn och sansad med nästa elev.” Fredrik 

 
”Martin var en annan lärare som jag hade. Det var då slut 
på att göra vad man ville när man var klar med betinget. Han 
ansåg man skulle räkna eller göra annat skoljobb. Han hade 
sina tankar och idéer som jag inte alltid uppskattade, men 
han var den som fick mig att börja TÄNKA på flera olika sätt. 
Konsekvenser av vad man gjorde/hur man uppförde sig. Att 
säga jag tänkte inte dög inte att komma med.” Fredrik  

 
Idag är Linda glad över att ha en assistent som stödjer och hjälper henne. När det 
fungerar är det till stor hjälp att ha en assistent. 
 

”Jag litar på henne, hon är rolig och hjälper till. Om det blir 
tyst ibland börjar hon prata och får igång mig till att prata och 
det gillar jag. Jag känner mig trygg med henne.” Linda  

 

5.3.2 Behovet av konkret och detaljerad struktur 
Linda påpekar hur jobbigt det är med så långa dagar i skolan. Dagarna är inte 
anpassade efter hennes behov. 
 

”Jag vill ha kortare dagar, högst 3 lektioner. Skoldagarna 
borde vara mellan kockan 9.00 – 12.00.  Jag äter inte vissa 
maträtter och jag tycker det är svårt att äta i skolan. Ibland 
hinner jag inte och då blir jag hungrig i skolan men måste 
ändå vänta tills jag kommer hem och kan äta.”  Linda 

 
Fredrik tar också upp matsituationen i skolan som ett stort problem. 
 

”Alla ska smaka på allt! En matsked, ett ägg är en matsked. 
En tomat är en matsked. Jag hade svårt för mat innan och det 
blev inte bättre av att bli i tvingad mat.”  Fredrik 

 
Linda tycker även att miljön i skolan måste förbättras. 
 

”Miljön och salarna måste förbättras. Klasserna ska inte 
vara så stora. Sju stycken elever i en klass är lagom.” Linda 
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Linda och Fredrik förklarar att de är i stort behov av rutiner. De beskriver att deras 
rutiner tar lång tid. 
 

”Jag gör samma sak varje morgon innan jag går till skolan 
och därför måste jag gå upp klockan fem på morgonen för att 
hinna med allt jag måste göra. Jag har speciella rutiner som 
jag gör innan jag går och lägger mig.”  Linda 

 
”Jag måste gå upp väldigt tidigt på morgonen för att hinna 
med allt jag ska göra innan jobbet. Jag arbetar bara halvdar 
för att jag ska orka med.” Fredrik 

 
Linda beskriver att förändringar som sker i skolan är jobbigt. Hon menar att hon 
behöver vara väl förberedd inför förändringar som ska ske.  
 

”Om vi ska gå till aulan, behöver jag få reda på det flera 
veckor i förväg så jag kan förbereda mig inför det. Oftast 
väljer jag ändå att stanna hemma den dagen för jag tycker 
det är så jobbigt. Om jag får reda på det en dag innan vi ska 
till aulan ljuger jag och säger att jag är sjuk. Svårast blir det 
om jag får reda på det samma dag, då blir jag tvungen att 
följa med och jag kan inte ljuga.” Linda 

 
Både Linda och Fredrik har specialintressen. De berättar att de är extra duktiga på 
datorer. De har även väldigt bra minne och kan memorera menyerna i datorn. Linda 
beskriver även att: 
 

”Jag har bra sifferminne och jag kan känna igen ansikten 
bara efter att sett dem en kort stund. Om jag ser er om några 
år kommer jag att känna igen era ansikten.” Linda 

 

5.3.3 Konsekvenser med egen regelstyrning 
Rasterna har tidigare beskrivits som jobbiga för Linda och Fredrik. Linda tyckte 
rasterna var obehagliga och var rädd för en del personer. Fredrik var istället 
utåtagerande i sitt beteende och säger: 
 

”En del blev brutalt utsatta för vad jag tyckte och tänkte om 
dem. En del personal sa att jag var avundsjuk, som så många 
säger även i dagens samhälle när någon mobbar eller stör 
någon annan. Än idag förstår jag inte vad jag skulle vart 
avundsjuk på när det gäller mina gamla offer, men har insett 
att det inte var snällt att bete sig som jag gjorde.”  Fredrik 

 
Fredrik anser att personalen inte gjorde sitt jobb och inte stöttade honom på rasterna. 
 

”Personalen som hade hand om rasterna tyckte att vi fick 
skylla oss själva. De största bestämde vad de ville och vi 
yngre fick följa det eller bli utsatta för det ena eller det andra 
som gjorde ont.”  Fredrik 
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Linda och Fredrik berättar om olika situationer där de upplever att läraren inte har 
förstått eller brytt sig. Linda beskriver en situation då hon anser att läraren i 
mellanstadiet var elak mot henne. Linda säger att läraren hade en son som har autism 
och läraren jämförde sin son med Linda. Läraren sa enligt Linda: 
 

”Du är också sån där. Det vet jag.” Linda  
 
Fredrik tycker att han ibland blivit orättvist behandlad och illa bemött av lärare. 
 

”Jag blev hemskickad men stannade kvar på skolgården tills 
en polare slutade. Lärarskrället anmälde det då som skolk till 
mina föräldrar.” Fredrik 

 
Han beskriver vidare: 
 

”Vissa lärare låste dörren efter att jag blivit utslängd, 
annars gick jag in igen.” Fredrik 

 
”Läraren hämtade rektorn, som DRAR ut mig och en bänk 
som jag hållet mig fast i ut i korridoren, mer eller mindre var 
och var annan lektion.” Fredrik 

 
Fredrik anser att: 
 

”Lärarna är extremt outbildade i diagnossammanhang.”  
Fredrik 

 
Både Linda och Fredrik har känt sig ensamma och inte haft så många vänner i grundskolan. 
Båda menar att när de var mindre så var de väldigt utsatta och mobbade. 
 

”Många barn retades med mig, de kastade bollar på mig. 
Jag berättade för läraren men hon brydde sig inte, hon 
trodde inte på mig.” Linda 

 
”Jag var väldigt utsatt, mobbad. En kille stod på min sida, 
han gick en årskurs upp.” Fredrik 

 
Fredrik berättar vidare om en klasskamrat som han var rädd för och inte fungerade 
tillsammans med. 
 

”Jag och en av killarna i klassen funkade inte, jag var nog 
lite rädd för honom. Mamma såg till att han och jag träffades 
och lärde känna varandra utanför skolan, detta var en teknik 
mamma hade. Bättre vara vän med buset än okänd, ovän med 
dem.” Fredrik 

 
Linda och Fredrik tycker att det är väldigt viktigt med vänner.  
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”Flera av dem i klassen har efteråt kommit och sagt att den 
tiden som jag var med i klassen var den roligaste tiden i 
skolan.” Fredrik  

 
  ”Det är kompisarna som gör skolan rolig.” Linda 

 
Samtidigt förklarar Linda att hon inte kan lita på sina kompisar, men hon har väldigt 
svårt att lita på alla människor.  
 

”Jag brukar oftast vara tyst. Jag pratar bara om de försöker 
drar in mig i samtalet. Om mina kompisar gör det känner jag 
mig tryggare och våga prata mer.” Linda            

 
Vidare beskriver Linda att hon är väldigt rädd för att träffa nya människor. Hon vet 
inte hur de är och hur de kan se ut.  
 

”Jag är väldigt rädd om en person till exempel har en skada 
i ansiktet, detta upplever jag som mycket obehagligt.”  Linda 

 
Linda beskriver för oss hur en bra lärare borde vara. 
 

”Läraren ska vara snäll mot mig och sträng mot de andra. 
Läraren ska även ha erfarenhet, hon ska vara duktig på det 
hon gör, hjälpa till och förstå när man vill ha hjälp genom att 
man bara behöver göra ett litet tecken.” Linda 

 
Det sociala samspelet är en svårt för Linda och Fredrik. De beskriver svårigheterna 
med det. 
 

”Jag har väldigt svårt att förstå hur folk tänker. Jag 
missförstår ofta skämt och förstår inte riktigt ironi. Jag 
tycker det är väldigt jobbigt med stora folksamlingar, till 
exempel är det jobbigt att gå i affärer och handla.” Linda 

 
”Jag behöver träna på det sociala samspelet, läsa av andra i 
vissa situationer.” Fredrik 

 
 

5.4 Resultatsammanfattning 
 
Studien visar att skolan har svårt att anpassa sig till elevernas olika förutsättningar. Elever 
med AS uppfattas som annorlunda och bråkiga. De två personer som intervjuats har reagerat 
helt olika i mötet med skolan. Linda blev inåtvänd och tillbakadragen medan Fredrik blev 
utåtagerande och bråkig, men ändå har de mycket gemensamt. Elever med Aspergers 
syndrom har ofta känslan av utanförskap genom hela skoltiden. De har svårigheter med den 
sociala interaktionen exempelvis i samspel med andra människor och det uppstår lätt 
kommunikationsproblem med omgivningen. Elever med AS mår bra av struktur, tydliga 
visuella instruktioner och en lugn skolmiljö. Kunskap och pedagogiska strategier är viktiga 
för att lärarna ska kunna bemöta elevernas olikheter. 
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6. Diskussion 
 
 
I detta avsnitt kommer vi först att diskutera metoden och därefter resultatet. 
 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
I denna studie valde vi en kvalitativ och narrativ metod för att undersöka hur vi kan få en 
större förståelse för personer med Aspergers syndrom samt hur de upplever sitt 
funktionshinder och även sin skolgång.  
 
På grund av avståndet till en av respondenterna kunde en muntlig intervju inte genomföras 
vilket vi tror hade vart bättre. Hade det gjorts tror vi att vi kunnat fördjupa oss mer i hans svar 
med följdfrågor. När materialet analyserats har vi insett att frågorna borde ha fördjupats 
ytterligare. Vi har fått en ganska god bild av hur våra respondenter upplevt sina möten med 
skolans värld. Resultatet bygger på ett tunt urval av få personer men vi känner ändå att vi har 
fått svar på syftet och frågeställningarna. Vi tror att det beror på att personen som har 
intervjuats muntligt fick berätta om sitt liv fritt med endast några få öppna frågor för att få 
samtalet att fortskrida. De öppna frågorna har även gjort så att respondenten via mail har 
kunnat skriva fritt om sina minnen och upplevelser. 
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Resultatet kommer att diskuteras utifrån följande teman: Skolan som social arena, hem, familj 
och vänner samt en skola för alla? 
 

6.2.1 Skolan som social arena 
Resultat visar att Linda och Fredrik har vissa ämnen de är bra i medan det finns andra ämnen 
som de har större svårigheter med. Steindal (1997) förklarar även att personer med AS har en 
svårbegriplig obalans i sin kunskap. Vissa ämnen som kan uppfattas som svåra kan de ha lätt 
att lära i medan de i nästa enkla uppgift visar stora svårigheter. Gerland (2003) beskriver att 
personer med AS har svårt för förändringar om de inte har blivit väl förberedda på dem. Detta 
förekommer tydligt i resultatet. Förändringar i form av nya lärare och skolmiljöer, skapar 
ångest hos personer med AS. Resultatet visar också att för personer med AS är det bra att veta 
förändringar i god tid, gärna flera veckor i förväg. 
 
Lindas berättelse visar att om skolan anställer en elevassistent till eleven är det viktigt att 
kemin fungerar. Det är viktigt att förtroendet finns för att samarbetet ska kunna fungera. 
Steindal (1997) tar även upp att det är viktigt att eleven har förtroende för en person i skolan 
och att läraren/rektorn tar sig tid att samtala med den personen.    
 
I resultatet framkommer det tydligt att båda respondenterna har känt sig mobbade och osäkra 
under rasterna. Fredrik verkade dock ha lättare för att stå emot sin rädsla, vilket Linda inte 
vågar. Forskning visar att rasterna är ett stort bekymmer. Steindal (1997) skriver att många 
blir utsatta för mobbning samt att alla inte är i stånd att försvara sig. Vidare beskriver både 
Steindal (1997) och Atwood (2000) att rasterna är det jobbigaste för elever med Aspergers 
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syndrom. Rasterna är inte strukturerade och har inga klara regler vilket gör det plågsamt för 
eleverna. 
 
Vetskapen om diagnosen Asperger syndrom har lett till att respondenterna fått en vändpunkt i 
sina liv. Linda beskriver att hon får undervisning i mindre grupp och även får en assistent. 
Även Fredrik förklarar att omgivningen får en annan förståelse för hans beteende. Atwood 
(2000) beskriver att det är viktigt att det finns tillgång till assistenter eller speciallärare som 
kan undervisa barnet individuellt eller i mindre grupp för att förbättra deras sociala 
kompetens.  
 
Resultatet visar att både Fredrik och Linda föredrar när de får lämna klassen för att arbeta i en 
mindre undervisningsgrupp. De beskriver att det stärkt deras självförtroende. De har känt att 
de förstår mer vad läraren pratar om och har lärt sig mer. Steindal (1997) menar att om eleven 
är i behov av att få enskild undervisning är det bra att undervisning läggs utöver klassens 
timmar. På så sätt tappar inte eleven kontakten med de övriga i klassen. Vi håller med 
Steindal till viss del i det han säger. Vi anser att det kan vara bra för en del personer att 
behålla kontakten i klassen så att de inte får minskat självförtroende och känner sig utstötta 
för att de behöver extra stöd. Det kan ibland vara bra för en del personer att komma ifrån 
klassen så att de får känna att de får sina behov tillgodosedda utan att behöva göra det utanför 
klassens schema. För en del personer kan det upplevas som skönt att komma ifrån klassen 
istället för att sitta med när de ändå inte förstår något av vad som sägs. De blir istället ett 
störande moment för klassen och läraren som ofta slutar med att eleven istället får skäll för att 
han/hon stör undervisningen. 
 

6.2.2 Hem, familj och vänner 
Både Linda och Fredrik har svårigheter med det sociala samspelet. De har beskrivit att de 
under skolåren inte haft så många vänner och heller inte har idag. Gillberg (2000) och 
Atwood (2000) beskriver båda att personer med AS inte vet hur de ska vara tillsammans med 
andra personer. Dessa personer är inte själviska men de kan ses som självcentrerade. I 
litteraturen nämner Atwood (2000) att personer med AS har svårt att få riktiga vänner. 
Resultatet visar att personer med Aspergers syndrom har svårt att läsa av andra personer och 
inte riktigt förstår sig på ironi. Detta har även funnits hos Gillberg (2000), personer med 
Aspergers syndrom har svårt att inse att andra människor tänker och känner. Barn med AS har 
nedsatt eller ingen förmåga i samspelet med andra. Linda och Fredrik är själva medvetna om 
att de har nedsatt förmåga i detta och vill träna sig i socialt samspel. Gillberg (2000) menar att 
de har svårt att förstå andras tankar, avsikter och känslor, de har också svårt att förstå och 
tolka vad samtalspartnern känner eller funderar över. Han menar att personerna upplevs som 
känslokalla och att de inte kan känna empati för den andra individen. Linda beskriver att hon 
upplever sig själv som onormal och knäpp. Vi tror att språket kan bidra till stora missförstånd 
och att det är viktigt att tänka på hur vi uttrycker oss. Gerland (2003) och Atwood (2000) 
förklarar att personer med Aspergers syndrom har svårigheter med att förstå liknelser, 
ordspråk och uttryck som inte är exakta, samt att de har en förmåga att tolka andra personers 
yttrande bokstavligt. 
 
Linda beskriver att hon inte kan lita på sina vänner. Hon säger även att när de umgås 
tillsammans är hon oftast tyst om vännerna inte försöker dra in henne i samtalet. Gerland 
(2004) beskriver att personer med AS har svårigheter med ytliga samtal. De har lättare för att 
prata om de får diskutera ett särskilt ämne som intresserar dem.  
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Fredrik tar upp hur hans mamma fick honom att leka med en kille som han till en början var 
rädd för men som senare blev hans kompis när de bara lärde känna varandra. Atwood (2000) 
förklarar att barn med AS behöver träna på sociala lekar samt att det är bra om föräldrarna 
stöttar och observerar leken så att barnen lär sig hur de ska bete sig och får positiva 
upplevelser. 
 
Rutiner tas upp som en stor del både av Atwood (2000) och Gillberg (2000). Detta 
framkommer även i resultatet. Respondenterna och litteraturen förklarar att det krävs mycket 
tid till morgon och kvällsrutiner. Linda säger exempelvis att hon behöver gå upp redan 
klockan fem på morgonen för att hinna göra alla rutiner hon har innan det är dags att gå till 
skolan. Rutiner ger struktur på livet och skapar ordning. 
 
Resultatet visar även att personer med AS har ett specialintresse. Elektronik är något som 
både Fredrik och Linda har som specialintresse. Fredrik arbetar även med sitt intresse. 
Gillberg (2002) skriver att specialintresset är mycket viktigt för personen med Aspergers 
syndrom. Även Gerland (2003) talar om att personer med AS har särskilda intressen som de 
vill hålla på med jämt.  
 

6.2.3 Skolans roll 
Vi upplever att en del skolor kanske saknar kunskap om hur de ska bemöta elever med 
Aspergers syndrom. Resultatet visar att skolan har svårt att anpassa och strukturera 
lektionerna, materialet och miljön. Steindal (1997) menar att läraren behöver hjälp med att 
anpassa undervisningen till barnets individuella behov. Förutom råd och handledning som 
läraren behöver är det viktigt att hon via facklitteratur och utbildning får större kunskap kring 
AS. I studien har det också visat sig att när lärarna inte har någon diagnos att utgå från leder 
det till att de tappar tålamodet och tar till tillfälliga lösningar som att stänga ute eleven för att 
bli av med ”problemet”. Fredrik beskriver att han har fått spendera mycket tid genom att sitta 
ute i korridoren ensam. Vi anser att detta är helt fel och inte hjälper Fredrik och andra elever 
överhuvudtaget. Vi får intrycket av att lärarna har upplevt dessa elever som jobbiga och 
påfrestande. Atwood (2000) tar upp att läraren kan försöka använda sig av de andra eleverna 
för att visa hur eleven med AS ska uppträda. Barn med Aspergers syndrom behöver få 
vägledning. Vi tror det är viktigt som lärare att inte ge upp utan hitta strategier som fungerar i 
klassrummet så att alla elevers olika behov tillgodoses. I studien beskriver respondenterna att 
rektorn och lärarna inte velat se och ta sitt ansvar till att hjälpa dem i tid. I läroplanen (Lpo 
94) poängteras det hur viktigt det är att undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar 
samt behov. Vi upplever att Linda och Fredrik har fått hjälp för sent. Det är inte förrän på 
högstadiet båda två har fått extra stöd och fått gå i mindre klasser. Steindal (1997) anser att 
för elever med AS är det klokt att klasserna inte är så stora. Vi anser att redan i de tidiga åren i 
grundskolan måste vi vara uppmärksamma på om elever är i behov av särskilt stöd istället för 
att skjuta problemen vidare. Även Skollagen:1§ i 4 kap andra stycket står att särskilt stöd skall 
ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. Här beskrivs det även att det är rektorns 
ansvar att utredningen görs om personalen begär detta (www.skolverket.se). 
 
Ur resultatet får vi en bild av att skolan inte alltid lyckas skapa goda och positiva relationer till 
elever i särskilda behov. Eleverna upplevs som jobbiga och ses mer som ett problem än 
individer. Det borde vara en utmaning för skolan och personalen att vända problemen till 
positiva lärandetillfällen.  
 
Vi känner att en diagnos kan föra med sig både fördelar och nackdelar. Genom att få en 
diagnos kan eleven lättare få möjlighet till undervisning utefter sitt särskilda behov vilket är 
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bra. Nackdelen är att eleven lättare kan få en stämpel på sig. Skolan måste se till varje enskild 
elevs behov oavsett om eleven har en diagnos eller inte. 
 
 

6.3 Pedagogiska konsekvenser av studien 
 
Personer med Aspergers syndrom har ett annorlunda sätt att uppfatta världen på. Detta vållar 
stora problem då det gäller socialt samspel. Skolan har svårt att möta dessa elever på rätt sätt. 
Ändå säger skolans styrdokument att undervisningen ska anpassas till varje elevs behov (Lpo 
94). Särskilt stöd skall även ges till elever som har svårigheter i skolarbetet och det behövs 
specifika kunskaper och förståelse för att anpassa undervisningen till elever med 
funktionshinder. 
 
Slutsatsen är att det behövs mer kunskap om vilka svårigheter elever med Aspergers syndrom 
upplever i skolan och vardagen. Vi menar då kunskap för både föräldrar och lärare men 
framförallt för rektorer som har det yttersta ansvaret att försöka få skolan till en plats för alla. 
Det är viktigt att det finns åtgärdsprogram som kan hjälpa eleven vidare i sin utveckling. 
Föräldrar, elev och lärare ska under rektorns ledning komma fram till vilka åtgärder som 
krävs. Det är då viktigt att inte bara titta på vad eleven ska göra utan vad skolan kan göra på 
organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. 
 
 

6.4 Vidare forskning 
 
Förslag till vidare forskning kan vara att fördjupa sig i personernas upplevelser genom att 
intervjua lärare och föräldrar. Genom det kan man få en bredare förståelse och djup på hur 
personerna har upplevt något samt även hur lärarna har upplevt det. Genom att bara intervjua 
eleverna får vi deras tolkning av situationer som uppstått, men det skulle även vara intressant 
att ta reda på hur lärarna har tolkat situationerna.  
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Bilaga 1: Diagnoskriterier för Aspergers 
syndrom 
 
 
 
Tabell 20:1. Aspergers syndrom – diagnoskriterier enligt Gillberg och Gillberg s181 
 

A. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation (minst två 
av följande): 

1) nedsatt förmåga till social intreaktin 
2) relativ ointresse vad gäller kontakt med jämnåriga 
3) nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 
4) socialt och emotionellt opassande beteendemönstret 
 
B. Monomana, snäva intressen (minst ett av följande) 
1) som utesluter andra sysselsättningar 
2) som stereotypt upprepas 
3) med inlärda fakta utan djupare mening   
 
C. Tvingande behov att införa rutiner och intressen (minst ett av följande): 
1) som påverkar den egna personens hela tillvaro 
2) som påtvingas andra människor 
 
D. Tal- och språkproblem (minst tre av följande): 
1) sen tal utveckling 
2) ytligt sett perfekt expressivt språk 
3) formellt, pedantiskt språk 
4) egendomlig röstmelodi; rösten entonig; gäll eller på annat sätt avvikande 

bristande språkförståelse inkl missförstånd ifråga om ordens 
bokstavliga/underförstådda innebörd 

 
E. Problem ifråga om icke - verbal kommunikation (minst ett av följande): 
1) begränsad användning 
2) klumpigt, tafatt kroppsspråk      
3) mimikfattigdom 
4) avvikande ansiktsuttryck 
5) egendomlig, stel blick 

 
F. Motorisk klumpighet 

1) dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning 



 

Bilaga 2: Intervjufrågor 
 
 
 

� Beskriv dig själv. 
���� Vad heter du?  
���� Hur gammal är du?  
���� Går i skolan? I sådana fall vilken klass går du i?  
���� Vad arbetar du med? 
 
� Berätta hur du upplevde skolan, kamraterna och lärarna när du gick i klass 1 

och upp till klass 6. Berätta även hur det var i högstadiet och på gymnasiet. 
� Vad tyckte du var bra eller dåligt med skolan? Beskriv varför du tycker så. 
� Vad var extra roligt eller extra jobbigt? Varför var det så? 
� Hur var kontakten med läraren? 
� Anser du att du fått det stöd och den hjälp du behövde? Fick du mer hjälp än vad du 

behövde?  
� Hur tycker du en bra lärare ska vara? 
� Hur upplevde du rasterna?  
� Om du kunde förändra skolan, hur skulle du vilja förändra den då? 
� Hur länge har du haft din diagnos? Vet dina vänner om att om att du har en diagnos? 
� Vilka för och nackdelar tycker du det finns med att du fick reda på diagnosen? 
 
� Berätta om dina intressen. 
���� Vad gillar du att göra på fritiden?  
���� Vad tycker du att du är bra på? 
���� Vad tycker du att du behöver träna på? 
���� Hur tycker du att en bra kompis ska vara? 
���� Hur är en person du inte vill vara kompis med? 

 
 
  



 

Bilaga 3: Uppdelning av studien 
 
 
 
I vår studie har vi samarbetat bra och gjort det mesta tillsammans. Vi har ändå försökt utgå 
från rubrikerna vi har i studien och skrivit vem som har haft huvudansvaret. 
 
Formatering, framsida, sammanfattning och Abstract – Karin 
Inledning/Bakgrund – Ardita 
Syfte och frågeställningar – Karin 
 
Litteraturgenomgången: 
Historik, diagnos av As, orsaker till As, sociala interaktionsstörningar – Ardita 
Rutiner och specialintresse – Karin 
Avvikande kommunikativ utveckling, Avvikande motorik, vad kan skolan göra – Ardita 
Vad kan läraren göra – Karin 
Litteratursammanfattning – Ardita 
 
Metod – Ardita 
Intervju som metod, Urval, Genomförande, Analys – Karin 
Forskningsetik – Ardita 
Trovärdighet – Karin 
 
Resultat: 
Lindas livsberättelse – Ardita 
Fredriks livsberättelse – Karin 
 
Resultatanalys: 
Möte med skolan – Ardita 
Möte med lärarna, socialt samspel – Karin 
Rutiner och specialintresse, Resultatsammanfattning – Ardita 
 
Diskussion: 
Metoddiskussion – Karin 
 
Resultatdiskussion: 
Skolan som social arena – Ardita 
Hem, familj och vänner – Karin 
En skola för alla – Ardita 
Pedagogiska konsekvenser av studien – Karin 
Vidare forskning – Ardita 
 
Bilaga 1 – Ardita 
Bilaga 2 - Karin 



 

 


