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SAMMANFATTNING 
 
Vårt syfte med detta examensarbete är att ta reda på hur personer med erfarenheter av 
Asperger syndrom upplever skolsituationen för elever med Asperger. Vi vill med hjälp av 
dessa, förmedla en förståelse för hur man bör bemöta elever med Asperger i den integrerade 
grundskolan. Asperger syndrom är en diagnos inom autismspektrat. Människor med Asperger 
syndrom har, i vissa avseenden, ett annat sätt att se på och hantera situationer. För att 
diagnostiseras med Asperger, så krävs det att personen uppvisar symtom inom några av dessa 
områden: Begränsad förmåga till socialt umgänge, annorlunda intressen, i stort behov av 
rutiner och struktur, problem med att kommunicera och förstå andra, ofta klumpig i sin 
motorik, i allmänhet egendomliga eller originella sinnesintryck. För att nå vårt syfte har vi 
gjort en intervjustudie där vi har intervjuat nio personer med god erfarenhet av Asperger 
syndrom. Våra frågeställningar besvaras av vad dessa personer samt vad våra teoretiska 
utgångspunkter säger om hur skolan/läraren bör arbeta med elever som har Asperger syndrom 
i skolan. I resultatdelen har vi fått fram att elever med Asperger syndrom är i stort behov av 
struktur, rutiner och en individanpassad undervisning i skolan. De behöver vetskap om vad 
som ska hända timme för timme. Efter att gjort detta examensarbete har vi dragit slutsatsen att 
det är viktigt att skolan, eleven med Asperger och föräldrar till eleven har ett bra samarbete. 
Detta innebär att alla parter måste lyssna och lära av varandra. Först då kan man skapa en bra 
skolmiljö för en elev med Asperger syndrom.  
 
Nyckelord: Struktur, kommunikation, samarbete och individanpassad undervisning. 
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        Bilaga1 
Intervjufrågor                                                                              
 
Vi är två lärarstudenter som har valt att skriva vårt examensarbete om Asperger syndrom, och 
där inriktat oss på hur man i skolan bör bemöta dessa barn och ungdomar på bästa sätt. Vi 
kommer att belysa frågan ur följande tre perspektiv: lärarens, familjens samt personer med 
diagnosen Asperger.  
 
För att få fram alla de svar vi vill ha kommer vi att intervjua personer som har erfarenheter av 
Asperger. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att underlätta bearbetningen av de 
svar vi får. Personerna kommer självklart att vara anonyma men kanske ändå citeras ordagrant 
i vårt arbete. Intervjuerna är helt frivilliga och kan avbrytas när som helst. Personen som blir 
intervjuad har inga skyldigheter gentemot oss. 
 
 
1.  Vad tycker Du skolan ska tänka på innan eleven med 
Asperger börjar på skolan?  
 
 
2.  Hur kan en lärare hjälpa och underlätta skolsituationen 
(miljö, attityd, handling m.m.) för en elev med Asperger? U:  
 
 
3.  Vilka krav kan skolan ställa på en elev med Asperger?  
 
 
4.  Vilka områden upplever Du, utifrån dina egna erfarenheter, 
vara särskilt problematiska respektive lätta för elever med 
Asperger?  
 
 
5.  Har Du hört talas om några metoder som kan hjälpa personer 
med Asperger?  
 
 
6.  Har Du några övriga synpunkter på vad man bör tänka på när 
man jobbar med elever som har Asperger? 
 
 
7. Är det bra eller dåligt med assistent? 

 
 
 
 



 
1. INLEDNING 
 
I läroplanen för grundskolan och de obligatoriska skolväsendena kan man läsa följande: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 1  

 
Dagens skola, som får anses vara ganska fri, kan många gånger komma att hålla tillbaka elever 
med Asperger syndrom (AS), i deras utveckling och inlärning, om de inte blir bemötta på ett 
bra och förstående sätt. Personer med Asperger är i stort behov av tydliga rutiner och en fast 
struktur. Ständig förändring i deras liv kan göra dem väldigt osäkra och förvirrade.2  
 
I dagsläget är skolan inte anpassad för de elever som har Asperger syndrom. Det är stora 
klasser, ostrukturerade dagar och scheman m.m. Det krävs av eleverna att de tar ett väldigt 
stort ansvar för sitt eget lärande. De måste på egen hand göra val och prioriteringar, som har 
inverkan på både deras kortsiktiga och långsiktiga framtid. I skolan idag lägger man stor vikt 
vid samarbete, man använder sig mycket av gruppövningar för att synliggöra barnen för 
varandra och dessutom lära dem att jobba i grupp mot ett gemensamt mål. För att klara skolan 
idag krävs det att man kan samarbeta och kommunicera med andra. Det är just detta som en 
person med AS generellt har störst problem med. Med tanke på detta kan man förstå varför 
många av dem upplever skolan som så problematisk och kaotisk.3 
 
Bakgrunden till att vi har valt att skriva om AS i skolan är för att det är en fråga som vi tycker 
är viktig, aktuell och intressant. Vi har båda arbetat och en av oss arbetar nu med 
ungdomar/vuxna som har diagnosen Asperger. Vi vet att många av dem upplever/upplevde 
skolan som särskilt jobbig. Att kunna skapa en skola som tillgodoser alla elevers behov är inte 
lätt. Vi vill med detta arbete skapa en förståelse för hur viktigt det är att man som lärare 
verkligen tar sig tiden att sätta sig in i skolsituationen för alla barn. Och då kanske främst för 
de som är i behov av särskilt stöd. Vi vill med detta arbete kritiskt granska, diskutera och 
analysera hur verkligheten ser ut för eleverna med Asperger syndrom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Lpo 94, sida 13 
2 Gillberg, (2001) 
3 Ehlers, (1999) 



 
2. SYFTE 
 
Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på hur personer med erfarenheter av Asperger 
upplever skolsituationen för elever med Asperger. Vi vill med hjälp av dessa personer, 
förmedla en förståelse för hur man bör bemöta elever med Asperger i den integrerade 
grundskolan, ur följande tre perspektiv: 
 
1. Lärarperspektivet - Med detta tänker vi på lärare/pedagoger med stor erfarenhet inom 
               området. 
 
2. Föräldraperspektivet - Här menar vi föräldrar, som har en daglig kontakt med sina barn  
                      som har Asperger. 
 
3. Elevperspektivet - Personer som har diagnosen Asperger.  
 
Vi vill även ge Dig som läsare en inblick i vilka svårigheter och möjligheter en person med 
diagnosen Asperger har. 
 
 
2.1 Frågeställningar 
 
* Vad är det viktigt att skolan startar med, när man får en elev med Asperger till sig, och 
varför är det viktigt?  
 
* Vilka områden i skolan upplever personer med erfarenhet av Asperger, som svåra                        
respektive lätta för elever med Asperger? 
 
* Hur ser de krav som skolan ställer på en elev med Asperger ut och varför? 
 
* Varför är det positivt respektive negativt, att elever med Asperger, har hjälp av en assistent i   
skolan? 
 
* Hur bör man arbeta med elever med Asperger i skolan och varför bör man arbeta på ett 
speciellt sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Vi kommer i detta arbete utgå ifrån två olika teoretiska perspektiv. Först behandlar vi tidigare 
forskning om vad Asperger syndrom är och vad det innebär att ha funktionshindret. Därefter 
kommer vi att belysa hur skolan under de senaste decennierna har förändrats till hur den ser ut 
idag och vilken betydelse förändringen har haft för barnen med Asperger syndrom. 
 
I vårt syfte nämner vi att vi vill ge en inblick i en persons liv med AS. Vilka svårigheter 
respektive styrkor som de har, för att i sin tur skapa en förståelse för hur de bör bli bemötta i 
skolan. För att kunna på ett så exakt och konkret sätt som möjligt förklara deras behov och 
situation, har vi använt oss av litteratur. Vi har valt att utgå, mestadels, från litteraturen när vi 
beskriver vad AS är och hur dagens skolsituation ser ut för dessa barn och ungdomar. Detta 
för att vi vill skapa en så generell bild av funktionshindret som möjligt. Vi har även använt 
oss av litteraturen för att beskriva historik och tidigare forskning inom området. För att kunna 
svara på frågan; Hur ska man kunna bemöta en elev med AS i skolan?, lägger vi tonvikten på 
det som framkommer i intervjuerna, eftersom det känns mer konkret och verkligt. Men vi 
kommer även att redovisa det som sägs om frågan i litteraturen. 
 
3.1 Bra att veta om Asperger syndrom 
 
År 1944 beskrev den österrikiska barnläkaren Hans Asperger en grupp barn som hade svårt att 
ta social kontakt, hade ett reserverat sätt och uppvisade motorik- och 
kommunikationsproblem. Hans Asperger var helt ovetande om att barnpsykiatrikern Leo 
Kanner ett år tidigare hade skrivit en artikel som delvis behandlade just detta. Aspergers 
forskning fick dock ingen större genomslagskraft utanför Österrikes gränser. Det var först 
efter hans död 1980, när den brittiske forskaren och autismexperten Lorna Wing började 
intressera sig för och uppmärksamma hans arbete som begreppet Asperger syndrom myntades 
och spreds runt om i världen.4 
            
I en svensk befolkningsbaserad undersökning som gjordes 1993 kom man fram till att ca: 4 av 
1000 uppvisade problem och kännetecken som är karakteristiska för AS. Här kom man också 
fram till att det var fyra gånger fler pojkar än flickor som visade upp dessa specifika 
svårigheter. Dessa resultat visar att AS är ett ganska vanligt förekommande funktionshinder, 
och att det dessutom oftare drabbar pojkar än flickor.5       
 
Man vet inte riktigt vad som orsakar AS, men att den ärftliga faktorn är betydelsefull är de 
flesta forskare överens om. De sträcker sig till och med så långt att de tror att ärftligheten är 
den största faktorn. Cirka hälften av alla barn, ungdomar och vuxna med diagnosen AS som 
söker psykiatrisk hjälp, har en nära släkting (förälder, syskon) med en liknande eller identisk 
problematik. Det är ett känt faktum att vissa personer med AS har barn med likartade eller 
exakta symtom. Men det finns även fall där två föräldrar med AS har fött barn som inte 
uppvisat tendenser att ha diagnosen. Så det är ännu oklart hur ärftligheten vid AS spelar in.6 
 
Hans Asperger ansåg själv att skador i nervsystemet under fostertiden, förlossningen eller 
under de första levnadsåren var en starkt bidragande orsak till att man får AS. 
                                                 
4 Thimon, (1998) 
5 Ehlers, (1999) 
6 Gillberg, (1999) 



Det har på senare år gjorts studier som styrker Aspergers teori. Detta är dock svårt att få 
klarhet i, eftersom dessa skador även kan ha att göra med de ärftliga faktorerna. Vanligt 
förekommande faktorer till hjärnskador kan vara:  
- avvikande förlossningssätt 
- för tidig eller för sen födsel  
- för låg födelsevikt 
- instrumentell förlossning (kejsarsnitt) 
- alkoholmissbruk av modern under graviditet  
- graviditetsförgiftning.7  
 
AS är en diagnos inom autismspektrat (en skala för olika typer och grader av autism). 
Människor med AS har, i vissa fall, ett annat sätt att se på och hantera situationer. För att 
diagnostiseras med AS så krävs det att man uppvisar symtom inom följande områden:8 
 
* Begränsad förmåga till socialt umgänge 
 
Barn med AS uppmärksammas oftast inte förrän i förskoleåldern. Det är ofta då först, som 
man märker skillnaden i och med att de inte uppvisar någon lust till att umgås med de andra 
barnen. Barn i den här åldern är annars väldigt nyfikna, kontaktsökande och har ett starkt 
behov av att söka sig till jämnåriga. Det är vanligtvis, först vid den här tidpunkten som 
föräldrarna kommer till insikt om att deras barns uppriktiga och väldigt ärliga kommentarer 
handlar om en oförmåga att förstå och använda sig av outtalade sociala umgängesregler. 
Alltså hur ska man bete sig när man umgås med andra. En person med AS kan säga en ofta 
sann, förolämpande kommentar till någon annan utan att förstå att den är oerhört sårande.  
Ex: - Du är tjock. 9 
 
I de typiska fallen är personen med AS redan vid fyra års ålder lillgammal och sysselsätter sig 
helst på egen hand. Han/hon leker gärna inte med andra barn. Detta kan dock förekomma 
undantagsvis, men då måste det ske på dessa barns egna villkor, de måste få bestämma vilka 
regler som ska gälla i leken.10  
 
Svårigheten med att förstå och kunna anpassa sig till andra blir mer och mer tydlig desto äldre 
barnet blir. De har inte samma kontaktbehov som människor utan diagnosen Asperger. Får 
personerna med AS bara sysselsätta sig med det som intresserar dem, är dem ganska nöjda 
även om dem inte umgås med någon. De vill dock inte känna sig utanför. Ofta har 
barn/ungdomar med AS få eller inga kompisar. De blir tyvärr lätt offer för mobbning, 
eftersom de beter sig på ett annorlunda sätt än vad som är vanligt förekommande i skolan.11  
 
När personer med AS når tonåren så är de flesta medvetna om sitt sociala funktionshinder. 
Vanligt är att de känner sig osäkra och otillräckliga i situationer med andra människor. Detta 
leder till att en del, helt enkelt drar sig undan från socialt umgänge och sätter sig inte i svåra 
och för dem obekväma situationer. Andra kan dock fungera någorlunda väl i kontakt med 
andra människor. Detta beror på att de med AS, ofta med hjälp av pålitliga människor i deras 
närhet, har lärt in de sociala reglerna som råder i samspel med andra. De kommer aldrig helt 
och hållet förstå varför man ska bete sig på ett visst sätt, men de vet att de blir accepterade om 
                                                 
7  Gillberg, (2001) 
8  Ehlers, (1999) 
9  Ibid.  
10 Ibid. 
11 Ibid. 



de följer dessa oskrivna regler. Här följer några exempel på saker som vanligtvis är svårt för 
personer med AS när de samtalar med någon: 
* Vilket avstånd man har när man samtalar med någon. 
* Ibland kan man undanhålla sanningen för andra. Ärlighet är inte alltid det bästa valet! 
* Man menar inte alltid det man säger. Ironi är tillåtet och vanligt. 
* Vart man ska titta, när man är i samtal med någon.12 
 
* Speciella begränsade intressen  
 
Ett alltid förekommande drag hos personer med AS är att de har ett eller flera 
specialintressen. Dessa intressen skiftar, men finns kvar livet ut. Ofta är det intressen som är 
ovanliga, tvångsmässiga och snäva. Det är sällan som de delar sitt intresse med någon i 
familjen eller i deras närhet. Detta intresse blir otroligt viktigt för personen och kan komma 
att uppta all hans/hennes tid. Den kunskap som de besitter är grundad på en stor mängd fakta, 
som de kan utan och innan. Många personer med AS har ett nästan fotografiskt minne, det 
räcker att de läser en text en gång så kommer de ihåg den. Dessa personer memorerar enkelt 
ett stort antal sidor fakta om något, som de finner vara intressant. De delar gärna med sig av 
detta till omgivningen och kan hålla långa monologer, som de ogärna blir avbrutna i. Det är 
även vanligt att människor med AS hamstrar, det vill säga att de samlar på något. Exempelvis: 
plastpåsar, röda pennor, stenar mm. 13 
 
Personer med AS är så gott som alltid enormt kunniga inom sitt/sina specialområden. Detta 
betyder dock inte att de bryr sig det minsta om närliggande kunskapsområden. Är någon till 
exempel väldigt intresserad av geparder behöver inte det betyda att de förstår att de kan en hel 
del om katter. Om nu katter, senare, skulle råka bli hans/hennes nästa stora specialintresse så 
krävs det att han/hon lär in allt på nytt igen.14 
 
Det finns både för- och nackdelar med de specialintressen som personer med diagnosen 
Asperger har. Fördelarna kan vara att de har något att ägna sig åt, det blir en avlastning för 
familjen och de får känna att de lyckas/är bra på något. Klasskamrater och andra i deras närhet 
blir ofta imponerade av deras kunskaper och ger dem positiv bekräftelse om intresset befinner 
sig inom områden som fascinerar andra, till exempel språk- eller matematikkunskaper. 
Nackdelarna är att de totalt kan gå upp i sitt intresse, de vill ägna all sin vakna tid åt det. De 
isolerar sig från omgivningen och glömmer bort att de ska äta, sova för att de är så 
uppslukade. Ibland är intressena inte inom områden som andra finner lämpliga för dem. Det 
är lätt att förstå föräldrarnas oro när deras barns största intresse, kanske är vapen eller 
satanism. Ett annat problem, som allt för ofta leder till mobbning kan vara om intresset är allt 
för annorlunda, tvångsmässigt och udda. De kanske till exempel: är expert på Frankrikes 
1500-talshistoria, kan tidtabellen för Jönköpings lokalbussar utantill, eller tycker om att hålla 
monologer om operasångerskor.15 
  
* I stort behov av rutiner och struktur 
 
Personer med AS brukar tidigt utveckla rutiner och ritualer för saker och ting. De flesta 
rutiner lär de sig på egen hand men de kan också tillägna sig rutiner med hjälp av andra. Till 
exempel så måste dem ha sin bestämda plats i bilen, vid matbordet, i skolan och så vidare. 
                                                 
12 Segar, (1999) 
13 Gillberg, (2001) 
14 Ehlers, (1999) 
15 Ibid. 



Detta behov av rutiner och struktur avtar inte desto äldre han/hon blir, istället ökar behovet av 
kontroll ofta med åldern. Många personer med AS har en helt inrutad tillvaro, de vet precis 
vad de ska göra och när de ska göra det. Allt ska vara på samma sätt idag, imorgon och om en 
månad. Bara en liten marginell förändring i tillvaron kan skapa en stor förvirring och 
personen med AS får väldigt svårt att få någonting gjort.16 
 
Det är heller inte ovanligt att en person med diagnosen AS har vissa tvångsmässiga ritualer 
för sig, till exempel att de måste vända sig om och titta över axeln hela tiden, eller räkna alla 
personer i det rum man kommer in i. De här människorna ser själv inget konstigt eller jobbigt 
med sitt agerande och förstår inte varför omgivningen måste reagera. Denna reaktion bidrar i 
de flesta fall till att personer med AS utför sina ritualer i smyg när ingen ser på.17 
 
Märkbart många barn och ungdomar med AS har stora svårigheter med mat, och vad de ska 
äta. De är otroligt kräsna och vägra äta något som de inte gillar. Hittar de däremot något som 
de tycker om, kan de äta hur mycket som helst. Gunilla Gerland, som själv har diagnosen, 
berättar bland annat i sin bok att hon under en lång period endast åt en viss slags korv utan 
skinn. Personer med AS kan även ibland ha svårt att känna när de är hungriga respektive 
mätta.18 Forskning har visat att 12 % av alla flickor som har funktionshindret AS även har 
anorexia Detta kan jämföras med att 0.3% av den övriga kvinnliga befolkningen, lider av 
anorexia. 19 
 
Att kunna sköta sin hygien är också något de kan finna svårt. Personer med AS har ingen 
direkt känsla för hur ofta man ska duscha eller byta kläder. De känner heller oftast inte om de 
luktar illa. Här är det viktigt med rutiner, de lär alltså in med hjälp av andra att det är 
betydelsefullt att duscha till exempel varannan dag och byta kläder varje. En del personer med 
AS kan dock ha svårt med att göra någonting varannan dag. Då får de helt enkelt duscha varje 
dag. De har inte alltid behovet av att sköta sin hygien, men gör det eftersom det är en rutin 
som de skaffat sig. 20  
 
* Problem med att kommunicera och förstå andra 
 
En person som har diagnosen AS har ofta ett väldigt utvecklat språk. De använder svåra ord 
och är i regel väldigt korrekta i sin grammatik. Oftast tycker de att andra, som inte uttrycker 
sig lika korrekt är störande, och detta säger de gärna till personen ifråga. Personer med AS har 
svårt att förstå att samma ord kan ha två olika innebörder till exempel ordet ljus (stearinljus, 
ljusblå). Ibland förstår de aldrig riktigt detta och tenderar att använda den betydelsen av ordet 
som de lärde sig först. Detta exemplifieras av nedanstående citat: 
 

”Nu vet du Pontus att jag litar på att du inte missbrukar det förtroende du fått när du får 
låna mobiltelefonen.” Pontus fråga direkt efter hennes ord var: ”Är det knark i den?” Det 
ända han kunde förknippa med ordet ”missbruk” var just narkotika.21 

 
 De har heller ingen förståelse för att ord betyder olika beroende på var de sägs, på vilket sätt 
de sägs eller vem det är som säger dem. Sägs det till exempel. – Oj vad vi är sena, vi måste 
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nog hoppa över kaffet. Då kan en person med AS tro att man bokstavligen ska hoppa över 
kaffekoppen. Eller om man säger – Se upp! Då kan de bli stående och stirra upp i taket. 
Gester, mimik och kroppsspråk som visar avsikten med det som sägs förstår de ofta inte 
heller. En person som har AS har själv vanligtvis ett dåligt kroppsspråk, de har svårt att 
uttrycka sig på något annat sätt än verbalt. Det verbala talet är många gånger i sin tur 
monotont, alltså det har samma tonläge hela tiden. De har också svårigheter med att kunna 
anpassa rösten, antingen talar de för högt eller för lågt, för snabbt eller för långsamt.22 
 
* Ofta klumpig i sin motorik 
 
De allra flesta med diagnosen AS uppfattas i allmänhet i sin motorik som långsamma och 
klumpiga. De har många gånger dålig balans och går i regel på ett stelt och rakt sätt, ungefär 
som man tänker sig att det ser ut när man går på styltor. När de springer har de svårt att göra 
detta mjukt, de klampar och springer på hela foten. Deras rörelser är aviga och de är dåliga på 
att samordna dem, till exempel om de ska bowla, har de svårt för att gå framåt samtidigt som 
de ska kasta iväg klotet. Men det som de har svårast för är handmotoriken exempelvis när de 
ska skriva med penna på papper. Handstilen är oftast slarvig och de växlar mellan stora och 
små bokstäver. Ofta är det heller inte speciellt intresserade av idrott, som är ett ämne som 
många med AS tycker är jobbigt i skolan. I en svensk undersökning som gjorts kom man fram 
till att endast 25 % av barn med AS deltog i regelbundet i någon sportaktivitet jämfört med ca 
90 % av barn utan denna diagnos.23 
 
* I allmänhet egendomliga eller originella sinnesintryck  
 
Det är vanligt förekommande att individer med AS har svåra perceptionsstörningar i någon 
form. Med perceptionsstörningar menas att deras sinnen – syn, lukt, smak, känsel, och ljud - 
uppfattar saker på ett sätt som inte anses normalt för människor som inte har AS. För att 
tydliggöra detta kommer vi nedan förklara för hur vart och ett av sinnena kan påverka en 
person med denna diagnos.24 
 

• Syn. Åsynen av vissa saker, t.ex. hål i kläder eller tidningspapper kan leda till kraftiga 
reaktioner som väcker både ångest och panik. Det kan handla om vilka saker som helst 
som personen med AS har ett negativt minne av. Paniken och ångesten kan visa sig på 
flera sätt men vanligt är att de antingen skriker eller blundar jättehårt för att stänga ute 
den obehagliga och ångestframkallande bilden som de har på näthinnan. Eftersom 
personer med AS, som vi tidigare nämnt, ofta har ett fotografiskt minne så blir det 
extra svårt för dem att lägga sorgliga och jobbiga minnen bakom sig.25 

 
• Lukt och smak. Överdriven avsmak för vissa dofter eller smaker förekommer i 

många fall hos personer med AS. De kan gå så långt att de inte ens kan vara i samma 
rum där smaken eller doften finns.26  

 
• Känsel. Upplevelsen av att kläder sitter för trångt, skär in eller att tvättlappar skaver 

och kliar är i regel vanligt för en person med diagnosen AS. Just att kläder sitter för 
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trångt eller skaver är ju något som man inte behöver ha AS för att uppleva. Men det 
blir aldrig lika centralt för personer utan AS, som för de som har diagnosen. De kan 
till exempel inte ha på sig en tröja som kliar och sticker. De måste ta av sig den. 
Människor utan denna perceptionsstörning kanske gnuggar lite på det ställe där det 
kliar, och sedan låter det vara. En liten grupp av dem som har AS finner vanlig 
beröring obehagligt, istället uppskattar de hårdhänt kroppskontakt och att bli kittlade.27 
Citatet nedan är ett exempel på hur en person med AS kan uppfatta kroppskontakt:  

 
Även om jag inte spontant kramar vem som helst är det lättare med en rejäl kram än ytlig 
kroppskontakt. Värst är det att sitta i en flygplansfåtölj eller buss där bredvidsittande 
främmande människor breder ut sig så att jag tvingas till ofrivillig kroppskontakt.28  
 

Personer med AS är ofta antingen väldigt känsliga för smärta eller så är de nästan helt 
immuna mot den. Vissa badar hellre än duschar eftersom de tycker det är obehagligt 
och att det gör ont när vattenstrålarna träffar dem. Är de däremot omslutna av vatten 
går det bra.29 Andra kan till exempel sticka sig med nålar i händerna eller bryta ben 
utan att de reagerar nämnvärt.30 
 

• Ljud. Annorlunda ljudperception förekommer nästan hos varje person med AS. 
Vanliga ljud i vardagen som personer utan AS inte tar särskild notis av kan få de som 
har diagnosen att totalt tappa koncentrationen och förmågan att fortsätta med det de 
håller på med. Exempel på detta kan vara en vissling, någon dammsuger eller att det 
tappas en penna i golvet. Orsaken till detta vet forskarna ännu inte svaret på, men det 
har visat sig att många med AS har en överhördhet och hör ljudfrekvenser som 
individer utan AS inte hör. Detta tror Gillberg kan vara en av förklaringarna till att de 
störs och tappar koncentrationen extra lätt.31 Ett tillägg som stödjer detta är att personer 
med AS ibland har uttryckt att de hör en viskning tydligare än ett högt rop.32 

 
3.1.1 Starka/positiva egenskaper hos personer med AS 
 
Vi är medvetna om att mycket av det som vi har behandlat än så länge, främst har lyft fram de 
svårigheter och problem som personer med AS kan ha. Vi vill nu här istället belysa deras 
starka sidor, för det är något som varje barn, ungdom och vuxen med AS har. Vissa av dessa 
egenskaper kan ses som en del av diagnosen, andra som positiva drag som ligger till grund för 
personens speciella förutsättningar. Eftersom vi tidigare nämnt mycket om deras 
specialintressen kommer vi inte vidare belysa det här, men vi vill poängtera att detta är något 
som ofta upplevs som positivt både för personen med diagnosen samt människorna i deras 
omgivning. Nedan redovisas dessa egenskaper:33 
 

• Allmän begåvning. Intelligensen är i genomsnitt högre hos personer med AS än hos 
normalbefolkningen. Även personer med diagnosen som har en förhållandevis låg 
intelligensnivå tenderar att ha ett mer välutvecklat tal och ett bättre ordförråd än 
personer med samma intelligensnivå som inte har AS. Det ska poängteras att det inte 
handlar om några stora skillnader men det är beaktansvärt med tanke på att en person 
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med AS har svårigheter som påverkar dem i vardagen, som människor utan 
funktionshindret inte besväras av.34  

 
Att lyckas med något, är extra viktigt om man annars är van att misslyckas med saker 
som man företar sig. Personer med AS är stolta och väl medvetna om att de ofta har en 
hög intelligens, med detta kommer ett självförtroende inom de områden som de vet att 
de behärskar. I historien finns det många kända personer som med stor sannolikhet 
kan ha haft AS. Karl XII, Leonardo Da Vinci och Albert Einstein hade alla, många av 
de diagnoskriterier och personlighetsdrag som är utmärkande för personer med AS.35 

 
• Bra tålamod. Precis som vilken grupp människor som helst, så skiljer sig 

uthålligheten från person till person, men inom AS finns det en grupp som har ett 
otroligt tålamod och en uthållighetsförmåga som är rent ut sagt häpnadsväckande. De 
kan, nästan, hur länge som helst, koncentrerat och utan att visa trötthetssymtom arbeta 
med något som de finner intressant. De är extremt noggranna och lämnar inget åt 
slumpen. Denna grupp är ofta framgångsrik i forskningsmässiga situationer, där det 
krävs att man besitter just dessa egenskaper.36 Vi tycker att nedanstående citat 
beskriver detta väl: 

 
               Den uthålliga gruppen kan på ett nästan tjurigt sätt återkomma till ett tema som alla andra 

tröttnat på och genomföra uppgifter, som för andra framstod som ogenomträngliga helt 
enkelt därför att de föreföll ”urtråkiga”.37 

 
• Fotografiskt minne. Ungefär 33 % av alla personer med diagnosen AS verkar ha ett 

utomordentligt minne, kanske speciellt då när det gäller synintryck. Vissa tycks minnas 
allt som de har varit med om och kan flera år efter händelsen beskriva den både konkret 
och riktigt. Karaktäristiskt för denna grupp är också att de ofta har ett väldigt bra 
lokalsinne.38  

 
• Ärlighet. För barn, ungdomar och vuxna med AS så finns det inget alternativ, de är 

alltid ärliga. I en del situationer kan de lära sig att det inte är passande att säga vad man 
tycker, men då säger de ingenting. En med AS kan aldrig säga något som de inte 
menar.39 Detta styrks av citatet nedan: 

 
Jag tycker att ärlighet är mycket viktigt. Världen skulle nog vara en bättre plats om fler 
människor var ärliga. Jag tycker om när folk är så ärliga att de säger vad de menar. Barn 
med AS talar sanning. Ärlighet är något av det bästa med AS, kanske det allra bästa. Jag är 
alltid helt ärlig mot alla. Jag ljuger inte.40 

 
3.2 Dagens skola 
 
Under de senaste decennierna har skolan genomgått en stor förändring. Under 1970-talet 
introducerades dialogpedagogiken, här betonades att barnet skulle sättas i centrum och 
meningen med detta var att stimulera och utveckla eget ansvarstagande samt kritiskt tänkande 
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hos barnet. 1972 kom också den så kallade barnstugeutredningen, som sa att barnet skulle 
bemötas med respekt och få utveckla egna värderingar och göra egna ställningstaganden. 
Avsikten var att stimulera barnets utveckling till en ansvarstagande och demokratisk 
medborgare. Barnet skulle själv lära sig att kritiskt granska och ta ställning för eller emot 
något samt finna lösningar på problem. De skulle också visa tillit till sin egen förmåga samt 
våga frigöra sina inre resurser. Detta stod i stor kontrast till det dåvarande synsättet där den 
vuxne var överordnad, dikterade villkoren och såg barnen som objekt för fostran och 
kunskapsutveckling.41  
 
Dagens skola har klara influenser ifrån 70-talets pedagogik. Detta styrks av nedanstående 
citat: 

 
Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. 42  

 
3.2.1 Skolans främsta uppgifter 
 
Skollagen, läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna är 
statens främsta styrdokument. Dessa dokument innehåller skolans övergripande mål och 
riktlinjer som man ska arbeta efter i skolan. Läroplanerna är utformade på så sätt att de ska gå 
att anpassa dem och vad de säger till den verksamhet som man arbetar i. Alla skolor har ju inte 
samma förutsättningar, miljö eller tänk, men de ska ändå kunna använda sig av samma 
styrdokument. Dokumenten uppmuntrar kreativt tänkande och betonar att det är viktigt att 
skapa sin egen undervisning, de ska fungera som riktlinjer för hur man ska lägga upp 
undervisningen i skolan inte som en exakt mall för hur det ska gå till.43 I dessa skrifter 
fokuserar man främst på följande: 
 

• En skola för alla. Dagens skola ska vara en skola där alla barn ska kunna tillgodogöra 
sig undervisning på bästa sätt. Man ska när man utformar undervisningen för en enskild 
individ ta hänsyn till dennes erfarenheter, förutsättningar och behov. Skolan ska också 
ägna särskild uppmärksamhet åt de elever som av olika anledningar har svårt att nå de 
uppsatta målen med undervisningen.44 

 
• Föräldrasamverkan. Arbetet i skolan ska ske i samarbete med hemmen, på ett sådant 

sätt att skolan är ett stöd för familjerna och hjälper dem med barnens uppfostran och 
utveckling. Ann-Christin Thimon, speciallärare och talpedagog med lång erfarenhet av 
arbete med autism och Asperger, betonar att det är viktigt att man samarbetar med 
föräldrarna i skolan. De känner ju sina barn bäst och vet vilka deras starka respektive 
svaga sidor är. Att ta hjälp av föräldrarna när man vill skapa en förståelse för deras 
barn är klokt och man får aldrig utgå ifrån att en förälder inte vill det som är bäst för 
deras barn.45 

 
• Elevens framtid. Skolan ska ta i beaktande och se till att varje elev som lämnar skolan 

ska ha goda kunskaper inom områden som är viktiga ute i samhället, då tänker vi främst 
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på värdegrunden som vilar på en demokratisk grund.46 Samt att eleverna efter 
gymnasiet ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna studera vidare eller för att kunna 
sköta ett jobb.47 

 
• Lärarens ansvar. En lärare ska sätta eleverna och deras lärande i fokus. Läraren ska 

inte bara ta ansvar för att eleverna lär sig, utan även för vad de lär sig. Som pedagog 
ska man vägleda dem till kunskap som kan hjälpa dem att göra val och prioriteringar, 
som de kan ha nytta av i framtiden. Eleverna ska bli bemötta av läraren både som 
enskilda individer och som en del av en grupp.48 En bra pedagog ska även vara neutral 
och inte styra eleverna efter sina egna intressen och åsikter. Till exempel måste läraren 
även om han/hon är kristen likaså belysa och undervisa de andra religionerna på samma 
sätt.49 

 
3.2.2 Hur kan man arbeta i skolan, för att skapa en bra miljö för en elev med AS?  
 
Vi har tidigare i detta examensarbete tagit upp vilka svårigheter respektive starka sidor som en 
Person med AS har. Vi har också nämnt hur skolan ser ut i dag och vad läroplanen säger om 
skolans ansvar gentemot eleverna. I kommande stycke kommer vi att koncentrera oss på hur 
man ska arbeta i skolan med elever som har AS, för att de ska få en så bra undervisning som 
möjligt. 
 
Det som är absolut viktigast i skolans värld när man arbetar med en elev som har AS är att man 
visar förståelse. Alla barn och ungdomar som har AS är individer precis som vilka barn som 
helst och detta måste du vara observant på som lärare. Bara för att läraren läst en bok om hur 
barn med AS ska vara, så betyder inte det att alla barn med AS är så. I skolan är det viktigt att 
man tar hjälp av både eleverna med AS och föräldrarna till eleverna med AS. Dessa personer 
vet bäst vad eleven med AS behöver och kan hjälpa dig som lärare att förstå hur dem tänker, 
hur dem arbetar och hur dem vill ha det.50 
 
3.2.3 Vad kan skolan/läraren/eleven göra innan skolstart? 
 
Skolan kan göra mycket redan innan eleven börjar där. Det är viktigt att personalen på skolan 
får information av vad AS är och vad det innebär att ha diagnosen. Det är även viktigt att man 
är medveten om hur just denna elev är och vilka specifika svårigheter just han/hon har. Den 
bästa och mest tillförlitliga informationen kan skolan oftast få från föräldrarna. De känner sitt 
barn allra bäst och kan ge skolan vägledning om vad deras barn har svårt respektive lätt för. 
Tänk på att skolan vet ofta lite om hur eleven är i hemmet och likaså är föräldrarnas bild av 
skolan begränsad. Därför bör man etablera en kontakt med föräldrarna tidigt för att få en så bra 
kommunikation som möjligt. 51 
 
Innan själva skolstarten är det också bra om man bjuder in eleven med AS till skolan. Det är 
viktigt att eleven får bekanta sig med den miljö där denne kommer att vistas mycket, till 
exempel matsalen, klassrummen, biblioteket m.m. För att göra besöket så bra som möjligt för 
eleven kan man som lärare/skola ha förberett en så detaljrik karta som möjligt över byggnaden. 
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Detta ger eleven med AS en tydligare och mer konkret bild av lokalerna och gör att det första 
mötet inte blir lika jobbigt för dem. Under detta besök ska även eleven med AS ges tillfälle att 
träffa den lärare eller de lärare som sedan kommer att undervisa honom/henne. Det är bra om 
de berörda lärarna har en namnlapp på sig vid det första mötet och tar emot eleven i det 
klassrum där de två kommer att mötas. Detta ska man göra för att ge eleven fler saker att 
minnas läraren vid än bara ett ansikte.52  
 
Det är också betydelsefullt att eleven förbereder sig innan besöket på skolan. En bra sak som 
eleven kan göra är att skriva ned eventuella frågor som han/hon har. Det händer ofta att frågor 
uppkommer i efterhand och då är det bra om skola uppger ett telefonnummer som eleven kan 
ringa om han/hon har några funderingar.53 
 
3.2.4  Vad kan läraren tänka på i arbetet med elever som har AS? 
 
När eleven med AS börjar på skolan är det viktigt att man tar hänsyn till vissa saker. Redan 
från första dagen ska denna elev få ett detaljerat schema som är välplanerat. Som lärare är det 
av största vikt att man kontrollerar att eleven kan förstå schemat. Oftast är det bra om en elev 
med AS får ett nytt schema från dag till dag. Schemat ska vara uppbyggt på så sätt att det 
berättar:  
* När de ska göra något. 
* Vad de ska göra. 
* Med vem de ska göra det. 
* Hur länge de ska hålla på med något. 
* Vad de ska göra sedan. 54 
 
Man bör starta varje dag med att berätta/visa schemat för dagen. En elev med AS har 
svårigheter med att se helheten och att ta in flera budskap på samma gång. Ger en lärare flera 
budskap till en elev med AS, exempelvis: - Nu ska vi först ha matematik, sedan bild och efter 
det slöjd. Då tror oftast eleven att man ska starta med slöjd eftersom den hörde det sist. Trots 
att eleven med AS har ett strukturerat schema, är det bra om läraren ändå kan ge en enskild 
introduktion till varje sak som ska ske.55  
 
Det är också bra om läraren och eleven som har AS har kommit överens om speciella 
uppmärksamhetssignaler. Det vill säga vissa uttryck som läraren använder när han vill säga 
något viktigt. Exempel på detta kan vara: Lyssna nu…, eller nu ska du få lära dig något nytt! 
En annan bra sak för att fånga en elev med AS intresse kan vara att ge eleven något att hålla i 
handen. Då vet han/hon att så länge som denne har något i handen så ska den lyssna 
uppmärksamt.56 
 
När man som lärare ställer frågor till en elev med AS för att bilda sig en uppfattning om de har 
förstått något ska man tänka på att inte ställa frågor som man kan svara ja eller nej på. Frågorna 
ska istället vara utformade så att personen med AS kan förklara för dig vad du menat. Detta ska 
läraren göra för att han/hon ska vara säker på att eleven med AS har förstått57 
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Allt eftersom eleverna i skolan blir äldre, tar lärarna överlag för givet att eleverna förstår mera 
och att uppgifterna inte behöver förklaras så tydligt varje gång. Läraren understryker ofta bara 
de nya momenten i en uppgift och förväntar sig att eleven tolkar situationen och drar egna 
slutsatser. Många gånger räknar man med att eleven kommer ihåg och lägger märke till vad 
som är viktigt, men elever med AS måste i regel få förklarat för sig varför vissa saker är 
nödvändiga och andra mindre nödvändiga.58 
 
Det kan i många situationer i skolan vara lätt att överskatta elever med AS. De har ett 
välutvecklat språk och är bra på att uttrycka sig. Säger de att de förstår, tror man på dem istället 
för att kontrollera om så är fallet. Många elever med AS har enklare att förstå budskap i skrift 
och bilder istället för genom det verbala språket. Att tydliggöra situationer i skolan genom 
sociala berättelser är tydligt och konkret för elever med AS. Först samtalar man med eleverna 
om vad de tycker är problematiskt och svårt för dem i skolan. När man gjort detta 
sammanfattar man tillsammans det som sagts i en text. Utifrån denna text utarbetar man en 
manual för hur man ska gå till väga i den specifika situationen. Denna manual kan till exempel 
bestå av en bild och en tillhörande text som förklarar hur man ska bete sig i matkön.59 
 
3.2.5  Vad bör man tänka på när man planerar miljön för en elev med AS? 
 
Det är inte bara elever med AS som mår bra av att ha en fungerande struktur och ordning runt 
om sig, utan det gör alla elever. När man har en elev med AS i klassen är det viktigt att man 
anpassar miljön efter han/henne. Det går alldeles utmärkt att ha en miljö som både passar ett 
barn/ungdom med AS och de övriga i klassen. När man planerar ett rum för elever med AS så 
bör man tänka på att dessa ungdomar lätt blir distraherade av olika syn- och ljudintryck. 
Följden av detta blir att de tappar koncentrationen och får svårt att följa med i undervisningen. 
Bästa möjliga miljö för många elever med AS är där det förekommer så lite störande moment 
som möjligt. Ett lämpligt sätt att minimera syn- och ljudintryck kan vara att man skapar ett rum 
i rummet för eleven. Man kan göra detta genom att använda sig av flyttbara skiljeväggar eller 
bokhyllor. Synintrycken minskas ytterligare om man gör väggarna i rummet så kala som 
möjligt, det vill säg att man tar bort tavlor, planscher och andra dekorationer. Detta innebär inte 
att man tar bort allt från väggarna i klassrummet, utan endast det som finns i elevens 
omedelbara närhet.  En annan sak som hjälper dessa elever i klassrummet är om de vet vart de 
olika sakerna finns. Det räcker inte att man berättar det för dem, utan det krävs tydliga 
instruktioner gärna med kompletterande bilder på till exempel skåp och lådor.60  
 
Om det dessutom finns tillgång till ett enskilt rum där eleven med AS kan ges en chans att vila, 
arbeta enskilt eller bara få vara ifred ett tag så är det mycket värt. Personer med AS har som vi 
tidigare nämnt svårt att sortera olika intryck och därför blir de lätt trötta och får ont i huvudet 
om de befinner sig i en livlig miljö för länge. Ett litet avbrott då och då gör att de klarar 
skoldagen bättre. För att kunna skapa ett rum som passar den enskilda individen, är det bra om 
han/hon får vara med och inreda rummet. Detta bidrar till att eleven får en ökad förståelse för 
sina egna behov samt att det kan ge en ökad medvetenhet om sitt funktionshinder.61 
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3.2.6  Hjälpmedel i skolan för en elev med AS. 
 
När man anpassar undervisningen och klassrumsmiljön för en elev med AS, är det ofta lätt att 
glömma bort behovet av tekniska hjälpmedel. Vissa elever har till exempel svårigheter med 
handmotorik och en oläslig handstil, oftast hjälper varken tjat eller träning mot detta. Det är 
bättre att eleven istället får tillgång till skrivhjälpmedel, i form av till exempel en dator. Andra 
hjälpmedel kan vara dataprogram som underlättar inlärning inom till exempel matematik. 
Dessa hjälpmedel ökar motivationen och leder till mera självständigt arbete.62 
 
3.2.7 Rasterna. 
 
Rasterna är, för många elever med AS, det svåraste i skolan. Detta på grund av att de ofta är 
väldigt ostrukturerade. Det förekommer aktiviteter/lekar i avsaknad av klara regler – de har 
varken någon tydlig början eller något tydligt slut. För många elever med AS är det svårt att få 
en överblick över vad som sker. Vissa elever reagerar på detta genom att bli passiva, inåtvända 
eller genom att gå sina fasta rundor, till exempel längs staketet eller runt flaggstången. Andra 
är mer påträngande i sina försök att få kontakt men gör bort sig och blir avvisade. Många blir 
utsatta för mobbning och är i allmänhet inte i stånd att försvara sig. Det kan hända att det 
största behovet av stöd finns just under rasterna. Att klara av att delta i aktiviteter/lekar på 
rasterna betyder mycket för självkänslan och känslan av tillhörighet till den egna gruppen. 
Därför är det viktigt att en elev med AS har tillgång till en vuxen under rasterna som kan hjälpa 
han/hon med den sociala interaktion som sker på raster. Vissa elever med AS bör dock få 
slippa påfrestningen som det innebär att behöva vara ute varje rast. Ett barns välbefinnande 
måste få gå före skolans regler.63 
 
3.2.8 Information och kommunikation. 
 
Det är meningen att alla elever i dagens skola ska kunna känna sig trygga och säkra. En person 
med AS har svårt att passa in och anpassa sig efter grupper. Att man är annorlunda och inte 
som alla andra gör är provocerande för många och leder ofta till mobbning. När man har en 
elev med AS i klassen, märks det tydligt att han/hon är annorlunda. Detta märker även de andra 
eleverna i klassen/på skolan. Ofta blir problemen färre om man redan från början har en öppen 
dialog gällande elevens funktionshinder. Läraren ska då tänka på att betona elevens starka 
sidor lika mycket som dennes svårigheter när man talar om det i klassen. För många med AS 
kan specialintressena vara en möjlighet att hävda sig i skolan. Att få samla kunskap och 
utveckla färdigheter inom sitt intresseområde ökar möjligheten för dem att få framstå som 
expert på något istället för annorlunda och missanpassad. Självklart ska man fråga eleven med 
AS om det är okej, innan man informerar om det i klassen. Allra bäst är om eleven själv vill 
berätta om sitt funktionshinder och vad det innebär för han/henne att ha AS.64 
 
3.2.9 Motivation 
 
För att man ska kunna lära sig något så krävs det att man är motiverad. Speciellt viktigt är det i 
skolan att man lyckas motivera en elev med AS. Ser denne inget syfte eller mål med 
undervisningen så vill han/hon ofta inte delta. Att arbeta med individuellt lämpad undervisning 
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innebär att man också måste arbeta med individuellt lämpad motivation. Med detta menas att 
man som lärare måste analysera så väl elevens nuvarande som framtida intressen. När man 
arbetar med en elev som har diagnosen AS ska man som lärare vara medveten om att deras 
intressen och källor till motivation oftast inte är detsamma som deras jämnåriga klasskamrater. 
Ta hjälp av eleven och dennes föräldrar för att få reda på vad som just motiverar och intresserar 
denna elev. När man vet vad som intresserar och motiverar eleven så ska man försöka väva in 
det i skolan. Om en elevs största intresse till exempel är medeltida kungar i Sverige så låt 
honom/henne forska om detta i skolan. Det går att väva in flera obligatoriska skolämnen i 
detta. När man väl väckt elevens lust till att lära och ta reda på saker, kan man lätt utvidga 
intresseområdena och leda dem vidare till andra områden. Att växla mellan så kallade roliga 
och tråkiga aktiviteter bidrar också till att öka motivationen. En elev med AS kan arbeta 
ihärdigt och koncentrerat med något som de finner mindre roligt om de vet att de får någon 
belöning efteråt. De kan till exempel arbeta en stund med svenska om de vet att de sedan får 
tillgång till en intressant faktabok. Den här typen av belöningar kan vara nödvändiga under en 
tid för att lära eleven att tycka om nya saker. Då man har lyckats med detta ska läraren och 
eleven sätta upp mål dit eleven ska nå. Målen ska i början vara näraliggande och väl synliga. 
Allt eftersom eleven utvecklas kan man sätta målen på längre avstånd, i både tid och rum.65  
 
Ibland saknas lusten till att läsa hos en elev med AS trots att den rent tekniskt kan läsa. Då är 
det viktigt att läraren tydliggör vikten av att kunna läsa och att man tränar eleven i detta genom 
konkreta uppgifter. Till exempel ge denne en lapp där det står: Gå och hämta två äpplen i 
matsalen, ge ett till Stefan och behåll ett själv. Detta ses ofta som en rolig upplevelse och 
eleven i fråga får även en positiv inställning till att läsa. I regel så föredrar en elev med AS 
litteratur som är saklig och faktapräglad framför sagoböcker eller romaner. Skolan bör därför 
skaffa faktaböcker inom elevens intresseområden. 66 
 
3.2.10 En medveten pedagogik och inlärning 
 
I skolan är det viktigt för en elev med AS att man undervisar på ett sådant sätt att eleven blir 
medveten om sin egen inlärningsprocess. Som lärare ska man inte säga åt eleven hur den ska 
göra, utan man ska försöka få eleven att komma ihåg hur den till exempel gjorde samma sak 
igår. För att på ett bra sätt kunna hjälpa eleven att reflektera över sitt eget lärande, kan man 
använda sig av dokumentation. Som lärare kan man tydliggöra elevens vardag i skolan med 
hjälp av till exempel videofilmer av eleven i arbete, fotografier mm. Samtala sedan om hur 
eleven upplever sin situation i skolan. Det är viktigt att både läraren och eleven fokuserar och 
framhåller det som har varit roligt och positivt. 67 
 
3.2.11 Hur kan skolan hjälpa elever med AS att skapa en meningsfull fritid? 
 
 Viktigt för en elev med AS i skolan, är att utveckla förmågan till en meningsfull fritid. Med 
detta menas att de ska kunna klara av att delta i aktiviteter på egen hand. När en elev med AS 
inte längre går i skolan har de mycket fritid, och för många är det värsta som finns att inte ha 
någonting att göra.68 Detta styrks av citatet nedan: 
 

Så länge jag har sysselsättning, klarar jag (med stor ansträngning) både vardagskvällarna 
och helgerna. Då har jag alltid fasta aktiviteter och rutiner. Men så snart jag har mer än 
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två lediga dagar i följd, måste jag vara hos familjen. Där hjälper mamma mig med 
aktivitetsplaner. När jag har något  att göra blir jag sällan frustrerad.69 

 
Elever med AS har inte samma förmåga, som andra i klassen, att upptäcka alla de möjligheter 
som finns till att socialisera och skaffa sig fritidssysselsättningar i skolan. De behöver därför 
hjälp med detta. Att i skolan få pröva på så många aktiviteter som möjligt, både inomhus och 
ute, är viktigt för att de ska kunna ta reda på vad de tycker om att göra. Det är viktigt att de 
tillägnar sig både intressen som de kan utföra på egen hand, samt i grupp. Aktiviteter i grupp är 
särskilt viktigt eftersom de bidrar till att en person med AS får en bättre förståelse för social 
samvaro samt hur man ska bete sig i en grupp.70 
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4. METOD 
 
För att kunna besvara våra frågeställningar använder vi oss av intervjusamtal med personer 
som har stor erfarenhet av AS. Sammanlagt nio personer har intervjuats, två föräldrar till 
ungdomar med AS, tre lärare som arbetar eller har arbetat med barn och ungdomar med AS 
och slutligen fyra personer som själva har diagnosen AS. 
 
Av våra nio intervjuer, skedde åtta av dem på så sätt att vi träffade dem enskilt och ställde våra 
intervjufrågor samt medföljande följdfrågor. Den nionde intervjun skedde via telefon. Innan 
alla intervjuer har skett så har de tillfrågade personerna fått tagit del av ett brev i vilket vi 
förklarar vilka vi är och varför vi gör detta examensarbete, vilka frågor som kommer att ställas 
samt tydliggör att allt material vi får fram via våra intervjuer kommer att behandlas 
konfidentiellt och anonymt. Personerna kan komma att citeras, men Du som läsare kommer 
inte på något sätt kunna utläsa vem som har sagt vad, eller vilka vi samtalat med. I brevet tar vi 
också upp att intervjuerna är helt frivilliga och att de kan avbrytas när som helst. De som ställer 
upp och låter sig intervjuas har inga skyldigheter gentemot oss.71 
 
Intervjuerna har skett på en plats som för alla parter känts lugn och trygg. Varje intervju varade 
mellan 30 minuter till en timme. De intervjuobjekt som vi träffar på tu man hand, har spelats in 
med hjälp av en bandspelare för att underlätta bearbetningen av materialet för oss själva, detta 
nämns också i brevet. Innan de har blivit intervjuade, har de också fått ett dokument i vilket vi 
beskriver vårt examensarbete och de frågeställningar som vi har valt att utgå ifrån. De personer 
som vi ska intervjua som har diagnosen AS har skiftande ålder, men vi har inte gjort skillnad 
på detta i resultatdelen, eftersom vi har intervjuat dem om samma period (grundskolan) av 
deras liv. De som har blivit intervjuade blir alla tillfrågade om de velat ha en kopia av arbetet 
när det är klart. 
 
4.1 Urval av intervjuobjekt 
 
Vi har valt ut intervjupersoner som vi genom våra personliga kontakter känner till. Två av 
lärarna känner vi inte personligen, men vi har genom vårt arbete, hört talas om dem och därför 
har vi tagit kontakt med dessa, eftersom vi tror att de passar in i vår studie. Vi är medvetna om 
att det kan vara en nackdel med att känna personer som blir intervjuade och detta är något som 
vi måste ta hänsyn till när vi sedan sammanställer materialet. Vår uppgift är att kritiskt granska 
och analysera resultaten, vi måste därför vara observanta så att vår personliga åsikt om något 
eller någon inte påverkar våra tolkningar. Trots denna risk väljer vi ändå att använda oss av 
personer som vi känner. Vi anser att detta kompenseras av den tillit och trygghet som infinner 
sig i intervjusituationen och då tänker vi främst på dem som har diagnosen AS. Vi gör denna 
bedömning, utifrån våra egna erfarenheter av personer med AS samt med stöd av litteraturen72  
som säger att det är viktigt för dem att de känner sig trygga när de ska berätta om sina 
erfarenheter från den ofta svåra och problematiska skoltiden. 
 
Av dem som tillfrågats så svarade samtliga att de kunde tänka sig att ställa upp. De tycker, 
precis som vi, att vår undersökning är viktig och de vill gärna dela med sig av sina erfarenheter 
och kunskaper, utifrån deras perspektiv. Personerna med AS, som har intervjuats har alla gått 
ut gymnasiet. Detta är ett medvetet val från vår sida, av den orsaken att vi anser att de som är 
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lite äldre på ett bättre sätt har bearbetat sina skolupplevelser, och därmed även kan ge oss en 
tydligare bild av hur det är att vara elev med AS i den integrerade grundskolan. 
 
4.2 Genomförande och bearbetning av intervjuerna 
 
Som vi tidigare nämnt så är det klart för personerna som intervjuas vad vårt syfte är och vad vi 
ska fråga om. Detta, tror vi, förenklar intervjuerna, eftersom de som blir intervjuade då får en 
chans att förbereda sig. Våra intervjufrågor är utformade utifrån våra frågeställningar så att vi 
ska vara säkra på att vi når vårt syfte.73 Vi har använt oss av öppna frågor, för vi vill inte att de 
personer som blir intervjuade ska känna sig styrda. Vi försöker också fokusera på det positiva 
med att ha AS. Vi har bestämt oss för att ställa följdfrågor som handlar om deras styrkor och 
intressen.  
 
Av de åtta intervjuerna som skett genom ett personligt möte, så har en av oss haft 
huvudansvaret för intervjun, denna person har ställt våra huvudfrågor. Båda har dock varit 
delaktiga och ställt följdfrågor. Den som inte har huvudansvaret antecknar vad som sägs, så 
gott den hinner med. Intervjuerna avslutas med att den som antecknar ger en kort 
sammanfattning om vad som har sagts och frågar om det finns ytterligare saker att tillägga. Vi 
turas om att anteckna respektive intervjua. 
 
Efter varje intervju så lyssnar vi igenom bandet och samtalar om vad som är speciellt intressant 
och av vikt för vårt arbete. Vi går också igenom anteckningarna och den som intervjuat får 
chansen att sätta sig in i dessa och kontrollera så att vi har tolkat det som sagts på ett 
någorlunda lika sätt. Efter detta lyssnar vi på bandet en gång till, denna gång framför datorn. Vi 
stoppar bandet när det sägs något som vi finner intressant och skriver in det ordagrant på 
datorn under den huvudfråga som vi har ställt. 
 
Den intervju som sker på telefon har gått till på följande sätt: En av oss ringde upp och ställde 
intervjufrågorna som vi tidigare hade skickat via E-mail till personen ifråga. Den av oss som 
intervjuade antecknade också ner svaren. Vi räknade med att denna intervju skulle komma att 
ta lite längre tid än de andra, eftersom vi skulle ställa många följdfrågor för att vara säkra på att 
vi tolkat personen på rätt sätt. Efter avslutad frågestund gjorde vi tillsammans bearbetningen. 
Den av oss som har skött intervjun förklarade för den andra, vad intervjuobjektet sagt. Vi har 
tidigare bestämt att anteckningarna från samtalet ska vara så överensstämmande och 
ordagranna som möjligt med vad som sägs. Detta beslut har vi tagit för att ge den andra en 
chans att själv tolka det som intervjupersonen säger. Efter det att den av oss som inte utför 
intervjun har tagit del av anteckningarna jämför vi våra åsikter om vad som har sagts. Sedan tar 
vi ut de delar som vi finner viktiga.  
 
4.3 Etiska överväganden 
 
Av den orsaken att många av de frågor som vi ställer i våra intervjuer är svåra och kanske 
väcker många tråkiga minnen till liv så är det extra viktigt att vi tillmötesgår och respekterar 
dem som vi intervjuar. Flera av dem som vi intervjuar delar med sig av situationer som för dem 
är ytterst smärtsamma. De berättar om sina erfarenheter för att hjälpa oss att nå vårt syfte och 
vi måste i vår bearbetning av dessa intervjuer ta hänsyn till de etiska regler som finns.74  
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Det är viktigt att vi tar hänsyn till personerna med AS förutsättningar, när dessa blir 
intervjuade. Vi måste utforma våra frågor på ett sätt som de kan förstå. Att ha en god 
förförståelse för personen som vi intervjuar och dennes svårigheter är en förutsättning för att 
kunna skapa en rättvis och givande intervjustund, för både oss och intervjuobjektet. De flesta 
med diagnosen AS har problem med att se en helhetsbild och verbala formuleringar. Därför är 
det extra viktigt att vi är tydliga och konkreta när vi intervjuar.75 
 
När vi intervjuar personer med diagnosen AS är vi extra tydliga och intervjuerna är mer 
strukturerade än de övriga intervjuerna. Just struktur är något som är väldigt viktigt för barn, 
ungdomar och vuxna med AS.76 Vi talar till exempel, innan intervjun startar, om att vi tänker 
hålla på i ca 45 minuter. Även om de har fått ta del av intervjufrågorna i informationsbrevet, så 
har vi med oss ett exemplar av brevet till intervjun, så att de själva kan följa med i frågorna.  
De får vara med och bestämma vart och när intervjun ska äga rum. Vi startar varje möte med 
att berätta bakgrunden och syftet med vårt arbete, samt vilken betydelse just deras intervju har 
för att vi ska kunna nå vårt syfte. 
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5. RESULTAT 
 
Vi kommer här att redovisa för resultatet av vår intervjustudie på följande sätt: De 
frågeställningar vi tidigare nämnt i syftet, kommer att fungera som rubriker i denna del. Under 
varje rubrik kommer vi att redogöra för hur varje perspektiv (lärare, föräldrar, elev) svarar. Vi 
avser att till stor del sammanfatta det som framförs inom varje perspektiv, men vi citerar även 
vissa personer där vi finner det betydelsefullt och angeläget för att nå vårt syfte.  
 
5.1 Vad är det viktigt att skolan startar med, när man får en elev med 
Asperger till sig, och varför är det viktigt?  
 
Alla tre lärarna är överens om att det första skolan måste göra när man får en elev med AS till 
sin skola, är att utföra en grundläggande kartläggning. När man gör en kartläggning ska man 
först starta med att lära känna eleven. Eleven ska känna ett förtroende för skolan och 
läraren/lärarna. Sedan ska man tillsammans (elev, familj och lärare) utarbeta en manual för 
hur man ska hantera de olika situationer som kan komma att uppstå i skolan. När man 
utarbetar denna manual ska man alltid utgå ifrån elevens starka sidor. Det finns aldrig ett 
standardformulär som man kan använda för alla elever med AS. Alla elever med AS är precis 
som andra människor (utan funktionshindret) individer. Och för att kunna hjälpa dem på bästa 
sätt, betonar samtliga lärare att det krävs att man som lärare tar sig tid att lära känna eleven. 
En av lärarna betonar att det är viktigt att skolan tar hjälp av dem som är väl insatta i ämnet 
AS. Läraren menar även att man ska ta hjälp av eleverna som har AS.  Han säger: 
 

Jag ser den främsta experten och källan till kunskap som eleven själv. (Lärare 1) 
 

En av föräldrarna menar att det är viktigt att elever föräldrar och lärare är införstådda med 
problemet i skolan. Läraren ska bli informerad av vad det egentligen innebär att ha en elev 
med AS i sin klass. Båda föräldrarna lyfter fram att det är viktigt att man utgår från individen, 
allt är inte generaliseringsbart. För att kunna individanpassa undervisningen måste man känna 
till elevens personlighet. En av föräldrarna säger att det är bra om skolan och lärarna tar hjälp 
av föräldrarna till eleven med AS, eftersom de känner sitt barn bäst. Föräldrarna är överens 
om att det är betydelsefullt att lärare i skolan tar hjälp av specialister inom AS, för att lära sig 
så mycket som möjligt. 
 
Alla de personer som vi intervjuade med diagnosen AS betonade vikten av att man i skolan 
måste förstå att alla med AS är olika. En av personerna med AS  underströk detta genom 
nedanstående citat:  
 

Bara för att man har samma diagnos, så betyder ju inte det att man är likadan eller har 
samma problem. (Elev 2) 

 
Två av fyra personer med AS, tror att det skulle ha hjälpt dem om de hade fått besöka skolan 
innan de började där. Att få se lokaler som de ska vistas i, träffa sina framtida lärare samt få 
en inblick i hur skolan arbetar, antar de skulle ha minskat deras oro inför skolan. 
 
5.2 Vilka områden i skolan upplever personer med erfarenhet av Asperger, 
som svåra respektive lätta för elever med Asperger? 
 
Lärarna var överens om att elever med AS har svårt för att fungera i klassrummet. De blir lätt 
störda och har svårt för att koncentrera sig under en längre tid. De blir störda av minsta lilla 



ljud till exempel om en penna faller i golvet eller om någon annan elev hostar eller rör på sig. 
Ett plötsligt synintryck i form av att löv faller ner från trädet utanför kan också störa och helt 
få dem att tappa fokus. En av lärarna, brukar när han ska förklara varför en elev med AS blir 
störd så lätt säga:  

 
De har alla tio kanaler på samtidigt och dessutom så ska de koncentrera sig. (Lärare 3) 

 
Samma lärare säger att de även har stora svårigheter med hur de ska bete sig i samspel med 
andra. De tror hela tiden att alla andra har samma synsätt och tankar som de själva. Detta 
resulterar ofta i att de blir missförstådda i sina försök att få kontakt med andra. Att samarbeta 
med någon annan är också svårt för en elev med AS lyfter samtliga lärarna fram. Detta tycker 
lärarna det är viktigt att man arbetar med i skolan eftersom hela samhället bygger på att man 
ska kunna samarbeta med andra. Hur man ska bete sig i specifika situationer, till exempel i 
matkön är också problematiskt för elever med AS. Elever utan diagnosen har i ryggmärgen att 
man ska stå i kö och vänta på sin tur, medan en elev med AS måste lära in detta beteende. Två 
av lärarna har erfarenhet av att tidsbegrepp ofta är problematiskt för en elev med AS. Vad 
betyder till exempel strax eller sedan? Flera budskap på samma gång är också svårt. Till 
exempel när läraren säger till eleven att: - Först ska du ha svenska sedan idrott och efter det 
rast. Eleven med AS tenderar då att höra det sistnämnda och tror att det är rast som ska ske 
först. 
 
Samtliga intervjuobjekt inom detta perspektiv är överens om att elever med AS är duktiga i 
skolan om de får en individanpassad undervisning. Inom deras specialintresse, som de allra 
flesta med AS har, är dessa elever otroligt kunniga. De är inte ovanligt att en elev med AS 
som är intresserad av till exempel språk är mycket bättre än språklärarna på skolan. Två av 
lärarna lyfter fram dessa elevers ärlighet som en positiv sak. Den tredje läraren håller med 
men vill även nämna att han också tycker att deras ärlighet kan vara till nackdel för dem: 

 
 De är oftast så ärliga att de säger vad de tycker och tänker rakt ut. Och dessa 
kommentarer kan många gånger såra och reta upp de andra i klassen. En med Asperger 
skvallrar ofta utan att de är medvetna om det. De berätta helt enkelt bara vad de ser, eller 
har sett. (Lärare 2) 
 

Andra positiva egenskaper som de intervjuade lärarna betonar hos elever med AS är att om 
man lyckas intressera och motivera dem arbetar de ihärdigt och noggrant. En av lärarna vill 
poängtera att: 
 

Tar man sig bara tid att lära känna en elev med Asperger så kommer man märka att de har 
en härlig personlighet. De är snälla och vi kan lära oss mycket av dem. (Lärare 1) 
 

Föräldrarna är överens om att deras barn har tyckt att rasterna har varit jobbigast i skolan. 
Rasterna är ostrukturerade och eleven är oftast ensam i sina försök att ta kontakt med andra 
jämnåriga. Båda föräldrarna berättade att deras barn hade stora svårigheter inom vissa 
specifika skolämnen. På samma sätt så hade de styrkor inom andra skolämnen. En av 
föräldrarna nämner att hennes barn behöver någon som har helhetsperspektivet över det som 
sker i hans liv och vad han ska göra över en dag. Hennes son klarar av att utföra allting själv, 
men han behöver hjälp med att komma ihåg vad och när han ska göra det. 
 
Förändringar i vardagen för en elev med AS kan också vara problematiska tar föräldrarna upp. 
En nämner att hennes son har lättare för stora förändringar (till exempel friluftsdagar) 
eftersom dessa blir man ofta förberedda på. Och vid en stor förändring så är det mesta nytt 



och då blir det inte lika förvirrande för hennes son. De små och oförberedda förändringar (till 
exempel om lunchen är försenad) som ständigt uppkommer i skolan hade han svårare för.  
 
Ett av intervjuobjekten med AS berättar att för honom var allt i skolan svårt. Han kände sig 
annorlunda, utpekad och hamnade ofta i slagsmål. Han är arg på skolan för enligt honom så 
bidrog den hjälp som han fick av skolan bara till att han stod ut ännu mer och blev ett offer för 
mobbning. Denne person ser sin skoltid som den svåraste i hans liv. Övriga personer som vi 
intervjuade hade det inte lika besvärligt i skolan, men är samtliga överens om att det var en 
svår och problematisk tid. Tre av fyra intervjuade berättar att de varit mobbade under större 
delen av sin skolgång. Samtliga personer hade stora svårigheter inom specifika ämnen, 
gemensamt för alla är också att det fanns ämnen som de var väldigt duktiga i. Alla håller med 
om att rasterna var svåra. Det fanns inga självklara regler eller riktlinjer för hur man skulle 
bete sig och därför var det extra svårt. Tre stycken av de intervjuade lyfter fram att rasterna 
var svåra eftersom de inte hade någon eller några att vara med. En av de tre beskriver sina 
raster med nedanstående citat: 
 

I början så försökte man prata med någon, men när man såg hur de reagerade så lärde 
man sig med åren att vara tyst och dra sig undan. (Elev 3) 

 
5.3 Hur ser de krav som skolan ställer på en elev med Asperger ut och 
varför?  
 
Lärarna menar att man självklart ska ha krav på elever med AS, kravlöshet hjälper ingen. Det 
man dock måste tänka på i skolan är att anpassa kraven efter den enskilde elevens 
förutsättningar. En av lärarna betonar att det är extra viktigt med krav och gränssättning när 
man arbetar med elever med AS. De behöver bestämda direktiv och ett tydligt syfte med det 
som de gör. 
 
I den här frågan är föräldrarna inte helt överens. En av föräldrarna anser att det är viktigt att 
man har distinkta krav på eleven med AS. Detta, menar hon, gör det lättare för dem att förstå 
vad andra människor förväntar sig av dem. Den andra föräldern tycker att det är 
grundläggande med gränssättningen inom skolan, men säger så här om kraven på elever med 
AS: 
 

Man kan inte säga att skolan ska ställa krav på eleven, det är skolan som ska ställa upp för 
eleven. Fixar inte en elev sin skolundervisning, så är det inte elevens fel. Utan det är skolan 
som inte är tillrättalagd på rätt sätt. Skollagen säger att alla elever ska ha rätt till 
tillrättalagd undervisning. Alltså individanpassad undervisning. (Förälder 2) 

 
 

En av de intervjuade med AS menar att skolan har rätt att ställa krav på alla elever även de 
som har funktionshindret AS. Vidare säger han: 
 

Kravlöshet är inget som hjälper en elev med AS, tvärtom är det skönt med krav och regler. 
Allt blir så mycket tydligare och konkretare och man vet vad som förväntas av en. (Elev 1) 

Samma intervjuobjekt menar för att tydliggöra vilka krav skolan kan ställa på en elev med AS 
att man kan begära att eleven ska vara i skolan, att den ska komma i tid och att eleven ska 
försöka så gott han/hon kan. 
 



En annan av de intervjuade säger att man ska ha krav på elever med AS men inte samma krav 
som skolan har på elever utan diagnosen. Kraven ska vara anpassade efter de förutsättningar 
som personen har. Han förtydligar: 
 

Man kan inte kräva 100% när eleven bara klarar 50%  (Elev 4) 
 

De övriga två tycker inte att man ska ha krav på elever med AS. De menar att det aldrig har 
hjälpt dem att ha krav på sig. Kraven har istället gjort att de känt sig ytterligare misslyckade 
när de inte klarat av något som andra i klassen har gjort. En av dessa menar att det är 
omvärlden som måste förändras och inte eleven med AS. 
 
5.4 Varför är det positivt respektive negativt att elever med Asperger har 
hjälp av en assistent i skolan? 
 
Samtliga lärare ställer sig tveksamma till om det verkligen hjälper en elev med AS att ha en 
assistent. De menar att elevassistenterna i skolan ofta har lite eller ingen utbildning alls och 
därför är det fel att de ska hjälpa de elever som behöver mest hjälp. För att kunna hjälpa en 
elev med AS, krävs det att man är pedagogiskt utbildad och väl insatt i deras funktionshinder. 
En av lärarna tar vidare upp att det är vanligt att elever med AS är bra på att utnyttja sina 
assistenter. Assistenterna gör saker åt dem som de egentligen klarar av själva. 
 
Båda föräldrarna har erfarenhet av arbete med assistenter. De är överens om att det kan vara 
bra för en elev med diagnosen AS att ha hjälp av en assistent i skolan. En av dem betonar att 
det är vikigt att man som assistent är lyhörd för när man behövs och inte behövs och har en 
pedagogisk utbildning. Hon menar vidare att det inte är en nödvändighet att man som assistent 
har förkunskaper om AS innan man startar att arbeta. Men man måste vara öppen för att lära 
sig om vad det innebär att ha AS. Ibland menar hon att det till och med kan vara en fördel om 
man inte vet så mycket, för då ser man bättre personligheten och inte bara funktionshindret 
hos den elev man arbetar med. En vuxen person ha alltid en hög status i en grupp med barn 
och kan hjälpa eleven med AS att finna kamrater och skydda dem ifrån mobbning. En av 
föräldrarna poängterar att det är särskilt viktigt att elever med AS har tillgång till stöd under 
rasterna, eftersom de ofta är problematiska för dem och då kan det vara bra att ha en 
elevassistent. Föräldrarna menar att en elevassistent aldrig ska ses som en permanent lösning 
på elevens problem i skolan. En av föräldrarna tydliggör detta genom följande kommentar: 
 

En bra elevassistent ska ha som mål att jobba bort sig själv. (Förälder 2) 
 

Tre av de fyra intervjuade med AS, har negativa erfarenheter av elevassistenter. De menar att 
assistenten gjorde så att de kände sig ännu mera utpekade och annorlunda. En av dessa tre 
menar ändå att det kan vara bra med en elevassistent men då måste denne hålla sig i 
bakgrunden och inte märkas för mycket. Det fjärde intervjuobjektet hade en positiv bild av 
elevassistenter i skolan. Han hade under sin skoltid fått den hjälp som han behövde. Tre av fyra 
påpekar att det hade varit bra att ha någon form av stöd under rasterna. 
 
5.5 Hur bör man arbeta med elever med Asperger i skolan och bör lärare 
arbeta på ett speciellt sätt? 
 
Efter den tidigare nämnda kartläggningen, berör samtliga lärare att det är skolans ansvar att 
skapa en trygg, lugn och individanpassad miljö som eleven kan fungera i. I 
undervisningssituationer ska man ta tillvara på eleverna med AS intressen och fokusera på 



elevens positiva egenskaper. En lärare menar dock att ibland har elever med AS 
specialintressen som inte är lämpliga att man använder sig av i skolan, till exempel vapen och 
sprängämnen. De tar alla även upp hur otroligt viktigt det är med struktur och tydlig 
planering. Med detta menar de att man som lärare hela tiden måste veta vad som kommer att 
ske, för att man i sin tur ska kunna informera eleven. En av lärarna berättar om hur de på hans 
skola brukar använda sig av en pärm. I pärmen står det exakt vad eleven ska göra i varje 
situation. Eleven behöver aldrig fråga läraren om vad han till exempel ska göra på 
mattelektionen, eftersom det redan står under fliken matematik, i hans pärm.  För många är 
det skrivna språket enklare att begripa än det verbala språket. Har man dessutom 
kompletterande bilder, som ytterligare förklarar hur man till exempel ska lösa en uppgift, så 
har de flesta elever med AS inga problem att förstå. Två av lärarna menar att det är viktigt att 
elever med AS får vara med och bestämma om hur deras klassrumsmiljö ska se ut. De vet 
själva bäst vad som krävs för att de ska kunna prestera och koncentrera sig på bästa möjliga 
sätt. Den tredje läraren håller med, men gör detta tillägg: 
 

Ju längre från skolan desto bättre. Stora skolor och klasser är den absolut sämsta miljön. 
Det är ren misshandel för dessa barn att de ska behöva vistas här. De behöver mindre 
grupper och eget rum. Därifrån kan de bäst träna sig i interaktion med andra. (Lärare 3) 
 

Samma lärare berättar att han har märkt att om elever med AS får lyssna på musik när de 
arbetar, har de oftast lättare för att koncentrera sig. Han har en teori om att musiken bildar en 
så kallad ljudvägg som sorterar bort övrigt störande ljud. Lärarna är alla överens om att elever 
med den här diagnosen behöver mycket träning och hjälp att förstå andra. Och det är av stor 
vikt att man övar på detta i skolan. Detta innebär att man helt enkelt ger dem redskap för att 
hantera vardagssituationer. En lärare berättar att han tror mycket på arbetet med rollspel. I 
dessa rollspel får eleven ett manus där det står hur han/hon ska bete sig i en viss situation. 
Därefter spelar man upp de olika vardagliga situationerna, till exempel: Hur tar man kontakt 
med folk?, Vad säger man?, Vart tittar man? mm. Rollspelen utgår självklart ifrån det som 
eleven har svårt med.  
 
En av lärarna anser att man i skolan ska avsätta resurser till föräldrarna. De borde få 
utbildning och utbyta tips och erfarenheter med andra som är i liknande situationer, menar 
han. Skolan har ansvar för eleven 700 timmar/år medan familjen har ansvar 8000 timmar/år. 
Det är alltid viktigt att skolan har ett bra samarbete med föräldrarna till barnen som går där, 
men det är extra viktigt när det handlar om denna typ av elever. Man måste lära av varandra, 
och tillsammans kan man mycket mer, än vad man kan var för sig. Vidare säger han; eftersom 
det här handlar om ett livslångt dolt funktionshinder, så ger det eleven med AS en bra grund 
att stå på om man arbetar på samma sätt i hemmet som man gör i skolan.  
 
En annan lärare hävdar att fritidsaktiviteter är räddningen för många elever med AS. Detta ger 
även en skön avlastning för föräldrarna. I skolan ska man försöka få dem intresserade av alla 
olika slags sysselsättningar. När en person med AS hittar något de gillar, så fortsätter de 
väldigt ofta med det livet ut. Samtliga lärare är överens om att det gäller att hitta en väl 
fungerande balans mellan hemmet, skola och fritid. Vidare säger de att det bara finns stora 
vinnare i att man satsar rejält på denna grupp i skolan. Först och främst eleven med diagnosen 
AS, men även klassen som slipper bli störd och personalen som slipper att lägga ned all sin tid 
och energi på en enskild elev. Får dessa elever bara en bra grund att stå på, klarar de av att ta 
hand om sig själva, bo själva, ha ett yrke mm. 
 
Föräldrarna är överens om att det är betydelsefullt att lärarna är väl insatta i funktionshindret 
samt känner till den enskilda elevens personlighet. Deras barn har i skolan föredragit och 



lättare förstått det skrivna språket kontra det verbala. Gemensamt för båda är också att deras 
barn har haft stor hjälp av visuellt stöd. En förälder säger även att det kan vara bra om eleven i 
klassrummet sitter långt fram nära läraren, för att känna att läraren talar till dem direkt. Det är 
inte bra om de sitter mitt i en grupp utan de ska helst vara lite avskärmade. Små klasser är en 
förutsättning för att en elev med AS ska kunna fungera på ett bra sätt menar hon vidare. 
Samma förälder menar att för hennes son har det varit viktigt med regler, då hade han en mall 
att utgå ifrån och allt var inte så rörigt. Vidare berättar hon att en elev med AS ska bli bemött 
på samma sätt i skolan som alla andra elever men man måste anpassa skolan efter deras 
behov. Hennes erfarenhet säger henne att en elev med AS inte vill bli särbehandlad: 
 

De är inte dumma och ska inte behandlas som barn. (Förälder 2) 
 

Den andra föräldern betonar vikten av att man lyssnar på den enskilda eleven med AS i 
skolan. Denne kan vägleda både lärare och skola. En elev med AS tar gärna emot hjälp och 
hjälper gärna till om de blir bemötta på ett bra sätt. Vidare menar hon att man även ska ta 
hjälp av föräldrarna och familjen till elever med AS i skolan. De vet mycket om sin egen 
familjemedlem. För en förälder tror hon också att det känns skönt att få vara delaktig i sin 
elevs skola, detta tydliggör hon med detta citat. 
 

Det var så skönt när min son började på högstadiet. För då fick han en jättebra 
klassföreståndare som verkligen försökte förstå honom och inte stämplade honom för hans 
diagnos. Jag och läraren hade en jättebra kommunikation, vi pratades vid flera gånger i 
veckan och det var så skönt. För första gången på flera år så oroade jag mig inte över min 
sons skolgång. (Förälder 1) 

 
Den andra föräldern berätta även att för hennes son var det i skolan extremt viktigt med 
struktur och tydliga regler. Schemat måste vara strukturerat, varje dag ska helst vara den 
andra lik och finnas uppskriven. Man får inte heller glömma bort att styra upp rasterna så att 
eleven med AS även där finner rutiner. De är eniga om att elever med AS i skolan behöver 
mycket social träning. De behöver mönster och strategier för hur man ska bete sig i olika 
sociala situationer. En av föräldrarna berättar om hur hennes son fick träna på hur han skulle 
bete sig före och efter gymnastiken. För att veta hur han skulle byta om så fick han en lapp 
där det stod: När jag kommer till gymnastiken, byter jag om och hänger upp mina kläder på 
två krokar. På lappen fanns också en bild som visade hur kläderna skulle hänga på krokarna. 
Denna lapp hade han med sig som stöd under den första tiden, sedan klarade han sig utan den. 
Ett bra och konkret sätt att arbeta med elever med AS tycker denne förälder. Slutligen så vill 
en av föräldrarna säga till skolan: 
 

Klasser som fungerar för dem med Asperger, fungerar för alla elever. (Förälder 2) 
 

Samtliga personer med AS, är överens om att man i skolan ska arbeta med individanpassad 
undervisning och att man ska utgå ifrån elevens starka sidor. De är också överens om att det är 
viktigt att en elev med AS har en strukturerad och tydlig undervisning. Gemensamt för alla är 
att de har lättare att förstå det skriftliga ordet än det verbala. Bildliga budskap det vill säga att 
man tydliggör något med hjälp av bilder är också bra och tydligt för en elev med AS. 
En av de intervjuade personerna säger att det är viktigt att eleven med AS får vara sig själv. 
Vidare menar han att det är enklare att ändra på skolan än eleven. Och att man ska ta hjälp av 
eleven för det är han/hon som vet bäst hur han/hon behöver ha det för att kunna trivas. En 
annan vill ha en lugn och pedagogisk miljö. Små klasser menar han är bra för då finns det inte 
lika många moment som kan störa koncentrationen. 
 



En av de fyra säger att det är viktigt att man har en bra kontakt med läraren för att få till stånd 
en bra skolmiljö. Läraren ska visa respekt för eleven, med detta menar han att läraren ska 
försöka förstå elevens situation. Det hjälper inte att dalta med elever med AS och inte heller 
hjälper det att skälla ut dem. Han menar att förståelse från läraren är det allra viktigaste. 
 
Två av de fyra tycker att det finns många fördelar för en elev med AS att gå i Aspergerklass, 
det vill säga i en klass där det bara går elever som har diagnosen AS. Och där miljön och 
undervisningen är anpassad på bästa sätt efter elevernas situation. De andra två tycker inte att 
Aspergerklass är något bra. De tror att man blir mycket sämre i den sociala kontakten med 
andra av att gå i Aspergerklass. De betonar att det främst är social träning som en elev med AS 
behöver. Inte bara för att kunna klara skolan utan även för att klara av hela livet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ANALYS 
 
Vi kommer nu att reflektera, analysera, jämföra samt kritiskt granska de svar vi fått i 
intervjuerna ställt mot forskningen som vi nämner i våra teoretiska utgångspunkter. När vi gör 
detta kommer vi utgå ifrån våra frågeställningar. 
 
6.1 Vad är det viktigt att skolan startar med, när man får en elev med 
Asperger till sig, och varför är det viktigt? 
 
Resultatet säger att det är viktigt att man startar med att lära känna eleven och dess situation. 
Detta bör man göra eftersom precis som alla andra människor så är personer med AS olika 
och deras behov skiljer sig från person till person. Vidare visar resultatet att en elev med AS 
även i regel har större behov av att undervisningen är anpassad efter dem i jämförelse med 
elever utan AS. Resultatet berättar vidare att det kan vara bra om skolan har tagit reda på vad 
AS är för någonting. Detta, menar resultatet, att läraren/skolan bör göra för att visa att man 
vill och försöker förstå vad det kan innebära att ha funktionshindret AS. Detta är ett första 
steg mot ett bra samarbete mellan elev och skola. Resultatet påpekade även att det var viktigt 
att man i skolan lyssnar på eleverna med AS. De vet själva bäst vad som krävs för att de ska 
kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan, samt vad som behövs för att de ska finna sig 
väl tillrätta både fysiskt och psykiskt. Vårt resultat säger också att det hjälper om eleverna 
med AS får besöka skolan innan skolstarten när det inte är några andra elever där. Detta för 
att de i lugn och ro ska kunna få en uppfattning om hur skolans lokaler ser ut och hur de 
arbetar där.  
 
Våra teoretiska antaganden menar att det allra viktigaste, när läraren/skolan arbetar med elever 
som har AS, är att man lär känna personen bakom funktionshindret AS. Det är viktigt att man 
är medveten om hur just denna elev är och vilka specifika svårigheter just han/hon har. Det är 
viktigt att personalen på skolan får information om vad AS är och vad det innebär att ha 
diagnosen. Den bästa och mest tillförlitliga informationen kan skolan oftast få från föräldrarna. 
De känner sitt barn allra bäst och kan ge skolan vägledning om vad deras barn har svårt 
respektive lätt för. Tänk på att skolan ofta vet lite om hur eleven är i hemmet och likaså är 
föräldrarnas bild av skolan begränsad. Därför bör man etablera en kontakt med föräldrarna 
tidigt för att få en så bra kommunikation som möjligt. Även vår teori tar upp att det är av vikt 
att lärare i skolan lyssnar och tar hjälp av eleverna med diagnosen AS i sin förståelse av 
funktionshindret och den enskildes situation. 77 Hans Östman nämner i sin bok att eleven bör få 
chansen att besöka skolan innan han/hon börjar där. Detta ska eleven få göra för att förenkla 
skolstarten för en elev med AS. Eftersom personer med diagnosen AS har svårt för 
förändringar och nya saker, hjälper de dem om de får besöka nya miljöer innan de måste vistas 
i dem.78 
 
Vårt resultat säger att det är viktigt att skolan startar med att lära känna eleven med AS 
situation detta styrks av vår teori, bland annat Östman, som säger att läraren/skolan måste börja 
med att lära känna varje individ, dess personlighet samt varje elevs behov och förutsättningar. 
Detta ska göras för att skolan/läraren ska veta hur just den enskilde eleven tycker, tänker och 
fungerar. Först när detta är gjort kan man tillsammans tillrättalägga skolan så att den fungerar 
för eleven med AS. Vidare säger teorin att det är bra att elever med AS får besöka skolan de 
ska gå på innan skolstart. Detta tankesätt stöds av vårt resultat där personer med erfarenhet av 
                                                 
77 Thimon (1998), Östman, (2001) 
78 Östman, (2001) 



AS menar att de underlättar mycket för elever med AS att få besöka skolan innan de ska börja 
där. Eleverna får en chans att i lugn och ro bekanta sig med den nya miljön som de ska vistas i. 
Skolan får dessutom chans att lära känna eleven.79 Vidare kan man anta att eleven med AS bör 
få möjlighet att besöka skolan innan han/hon ska börja där eftersom både teori och resultat 
nämner detta som viktigt innan skolstart.  
 
Vårt resultat betonar vikten av att skolan vet vad AS är och vad det kan innebära för elever i 
skolan som har funktionshindret. Teorin säger att det är viktigt att skolan får information om 
vad AS är och att alla som arbetar på skolan får ta del av denna information. Vidare belyser 
den att den mest tillförlitliga informationen kommer ifrån den enskilda eleven med AS samt 
dennes föräldrar. Resultatet menar att elever med AS och deras familjer gärna delar med sig av 
sina erfarenheter bara de blir tillfrågade Slutsatsen det går att dra av detta är att det är av största 
vikt att skolan samarbetar med eleven och dess familj för att kunna lära sig om AS. Först när 
detta samarbete är etablerat kan skolan skapa en bra och givande undervisningssituation för en 
elev med AS. 
 
6.2 Vilka områden i skolan upplever personer med erfarenhet av Asperger, 
som svåra respektive lätta för elever med Asperger? 
 
Vårt resultat säger oss att elever med AS har svårt att samspela med andra. Personer med AS 
sätter alltid sig själv i första hand och de tror att alla tänker och fungerar som de själva gör.  
Detta leder till att de har svårt att samarbeta och ta kontakt med andra människor. Vidare 
nämner resultatet att de områden som är mest problematiska under skoltiden för en elev med 
AS är klassrumsmiljön och alla störande moment som finns i den samt rasterna. Resultatet 
berättar även att elever med AS har svårt för förändringar i skolan. Att elever med AS är 
ärliga lyfter vårt resultat fram som både positivt och negativt.  Resultatet säger vidare att inom 
vissa ämnen och områden så är elever med diagnosen AS otroligt kompetenta. Inom deras 
specialintresse som i regel alla med AS har är det inte ovanligt att de kan mycket mer än sin 
lärare i skolan.  
 
Thimon nämner i våra teoretiska utgångspunkterspunkter att elever med AS vanligtvis har 
problem i det sociala samspelet med andra människor i skolan. De har svårt att ta kontakt med 
andra eftersom de inte vet hur man ska gå tillväga. Detta leder till att elever med AS ofta blir 
missförstådda och utanför. De stämplas som annorlunda och detta i sin tur kan leda till 
mobbning.80 Vidare nämner vår teori att elever med AS ofta har vissa perceptionsstörningar, 
vanligtvis inom syn och hörsel. De kan bli störda av minsta lilla ljud, till exempel av att någon 
i klassrummet tappar pennan eller hostar. Detta leder i skolan till att en elev med AS i regel 
har svårt för att koncentrera sig under en längre tid. Teorin berättar även att elever med AS 
har stora problem med små förändringar i vardagen. Till exempel om skollunchen skulle äga 
rum på en annan tid än normalt. Ofta uppvisar också elever med AS, enligt teorin, upp 
svårigheter med motorik. Vidare lyfter teorin fram positiva egenskaper och starka sidor hos 
elever med AS. Teorin menar att elever med AS ofta är tålmodiga, noggranna, ärliga samt att 
de har områden och ämnen som de är otroligt kompetenta inom.81 
 
Resultatet menar att elever med AS har stora problem med att samspela med andra. Detta 
styrks av det Thimon säger i vår teori. Hon menar att elever med AS har svårt att ta kontakt 
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och samspela med andra eftersom de inte vet hur de ska bete sig i sådana situationer. 
Tolkningen vi kan göra av detta är att denna problematik är genomgående för de flesta med 
AS i skolan. 
 
Resultatet, berättar vidare att det är vanligt, att elever med AS inte lyckades få kontakt med 
klasskamrater eller andra på skolan. Detta styrks av vår teori där Steindal säger att när elever 
med AS försöker ta kontakt med andra misslyckas de ofta.82 Vidare visar resultatet på att det 
finns områden som elever med AS är väldigt duktiga på. Detta visar också vår teori i form av 
Ehlers på. Vidare säger han att det inte finns direkt fysiska bevis på vad det är som gör att de 
kan vara otroligt duktiga inom vissa områden, men om vi tittar på det som Ehlers lyfter fram 
som positiva egenskaper hos personer med AS är de noggranna, tålmodiga och ihärdiga. 
Många med AS har dessutom ett slags fotografiskt minne, som bidrar till att de lätt minns 
saker som intresserar dem.83 Med vetskap om detta, drar vi slutsatsen att det är deras ovan 
nämnda egenskaper som gör att de kan utveckla en sådan kompetens inom vissa områden. 
 
Våra resultat utifrån de olika perspektiven (lärare, förälder och elev) är oense om vad som är 
mest problematiskt för en elev med AS i skolan. Lärarna betonade klassrumsmiljön och alla 
störande moment i den. Medan föräldrarna och personerna med diagnosen AS nämnde 
rasterna som det mest problematiska under skoltiden. Av detta kan man dra slutsatsen att 
lärarna främst vill belysa de problem som uppstår i klassrummet, eftersom det är dessa som de 
i första hand kommer i kontakt med. Eleverna (och föräldrarna via sina barn) upplever dock 
rasterna som det svåraste för elever med AS. Tolkningen vi kan göra av detta är att det hänger 
ihop med deras problematik i att fungera socialt med andra. Rasterna upplevs som svårast 
eftersom där ska man socialisera med de andra jämnåriga. När en elev med AS inte har någon 
att umgås med, vilket är vanligt förekommande, blir det mer uppenbart både för dem själva 
och för andra människor i deras närhet att de är annorlunda. Och det är denna känsla som får 
dem att känna sig nerstämda.  
 
Vårt resultat lyfter fram att en person med AS har en rad svårigheter samt en rad positiva 
egenskaper, dock inte lika många svårigheter respektive starka sidor som våra teoretiska 
utgångspunkter gör. Tolkningen det går att göra av detta är att vårt resultat alltså svaren från 
våra intervjuobjekt går in mera specifikt på de styrkor och svårigheter de har eller har stött på. 
Medan teorin ger en mera generell och bredare bild av funktionshindret och de problem och 
tillgångar som eleverna med AS har inom skolan. Med detta menas att teorin ser till alla 
elever med AS och att resultatet främst ser till dem (elever med AS) som de stött på i sin 
närhet.  
 
I resultatet nämner en av lärarna att det faktum att elever med AS ofta är ärliga kan vara 
negativt för eleven med AS i skolan. Läraren menar vidare att en elev med AS ofta skvallrar 
och kan säga sårande kommentarer utan att vara medveten om det. Detta styrks av viss 
teoretisk bakgrund som tar upp liknande problematik. Ehlers menar i sin bok att personer med 
AS väldigt ofta säger det som de ser och tycker utan att tänka på att det kan göra andra 
ledsna.84  Vårt resultat visar dock på att de sex av nio intervjuade nämner ärligheten hos 
elever med AS, som en bra egenskap. Detta styrks av en annan teoretisk utgångspunkt i form 
av Hall som menar att personer med AS bör vara stolta över att de talar sanning och inte 
ljuger.85 Det, som vi, kan uttyda av detta är att personer med AS ser ärligheten som en bra 
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egenskap. Medan personer utan diagnosen, men med erfarenhet av elever med AS, även kan 
se det negativa med att alltid vara ärlig. 
 
6.3 Hur ser de krav som skolan ställer på en elev med Asperger ut och 
varför? 
 
I resultat går det att utläsa att det kan vara både positivt och negativt, för en elev med AS, att 
ha krav på sig. Resultatet nämner att det kan vara bra för elever med AS att ha krav på sig, för 
då blir skolan och undervisningen i skolan tydligare för dem. De vet genom kraven vad som 
förväntas av dem. Resultatet nämner också att för vissa elever med AS, upplevs det som 
jobbigt att ha krav ställda på sig. Vidare säger resultatet att elever med AS blir besvikna och 
känner sig otillräckliga om de inte skulle uppfylla de krav som ställs på dem. Att ständigt få 
bekräftat för sig själv, att det som de gör inte räcker till bidrar i vissa fall till att man förlorar 
lusten till att försöka eftersom man redan vet att man kommer att misslyckas. Ett krav som 
samtliga nio i resultatet är överens om att skolan kan ha på en elev med AS, är att eleven 
kommer i tid och att denne försöker så gott han/hon kan. 
 
I våra teoretiska utgångspunkter gå det inte att utläsa något specifikt om hur just kraven på en 
elev med AS bör vara i skolan. Men det nämns att regler och gränssättning är viktigt, eftersom 
det tydliggör för en elev med AS. Vidare tas det upp att skolan bör anpassas efter eleven och 
inte tvärtom.86 
 
Det som går att utläsa av resultatet är att nivån och behovet av krav i skolan är individuellt. 
Vissa behöver och vill ha krav för att kunna prestera på ett bra sätt. Andra fungerar bäst när 
det inte ställs några direkta krav på dem i skolan. Teorin i egenskap av bland annat Gillberg, 
Gerland och Hall håller till största del med den del av resultatet som anser att det är bra om 
det ställs krav på elever med AS. Han menar dock att det är viktigt att man tar hänsyn till 
varje elevs behov och förutsättningar innan skolan sätter eventuella krav.87 Ur detta går det att 
utläsa att elever med As behöver vissa tydliga ramar i skolan, de behöver veta vad de ska göra 
och vad som förväntas av dem. Eventuella krav bör vara uppnåeliga och utarbetade med 
hänsyn till elevens förutsättningar. 
 
6.4 Varför är det positivt respektive negativt, att elever med Asperger, har 
hjälp av en assistent i skolan? 
 
Resultatet (sju av nio) ställer sig i huvudsak negativa till arbete med elevassistenter. Resultatet 
(lärarna) ställer sig i assistentfrågan negativa till att assistenter i dagens skola ofta är 
outbildade och saknar erfarenhet av liknande arbete. De menar att den som kan minst hjälper 
den som är i störst behov av hjälp. Resultatet (föräldrarna) nämner elevassistenter som något 
bra och positivt som hjälpt deras barn i skolan. Resultatet berättar vidare att det är bra med 
elevassistenter eftersom de ofta har en hög status i en elevgrupp och att de kan hjälpa en med 
låg status att få kontakt med andra elever. Detta kan man ställa emot att i resultatet nämner två 
av de intervjuade personerna med AS, att de inte höll med om att det var lättare att få kontakt 
med andra om man hade hjälp av en elevassistent. De menade istället att elevassistentens 
närvaro fick dem att känna sig utpekade och deras känsla av att vara annorlunda förstärktes 
ytterligare.  
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Resultatet (nio av nio) anser att det är viktigt att elevassistenten är pedagogiskt utbildad och 
att assistenten har som mål att arbeta bort sig själv. Det vill säga att assistenten har en klar 
tanke med sitt arbete och varken hjälper för mycket eller för lite. Det gäller att utmana eleven 
att klara så mycket som möjligt på egen hand. Detta leder i sin tur till att han/hon utvecklas, 
och därmed behövs elevassistenten mindre och mindre. 
 
Våra teoretiska utgångspunkter inom detta ämne i egenskap av Waclaw säger att 
elevassistenten är viktig. Han/hon fungerar som en länk mellan skolan, fritiden och familjen. 
Vidare tar teorin upp att arbetet som assistent kan vara mycket påfrestande och ensamt. För att 
en assistent ska kunna orka med sitt arbete är det att rekommendera att denne är pedagogiskt 
utbildad samt har tillgång till regelbunden handledning av kunnig specialpedagog eller 
psykolog.88                
 
Resultatet ställer sig i huvudsak negativ till att elever med AS ska ha en elevassistent i skolan. 
Det menar vidare att om skolan ska använda sig av elevassistenter är det av största vikt att de 
har en pedagogisk utbildning. Waclaw menar i våra teoretiska utgångspunkter att 
elevassistenter ofta gör ett bra och viktigt jobb i skolan. För att kunna utföra detta jobb, menar 
teorin vidare, att elevassistenterna bör vara pedagogiskt utbildade. Slutsatsen blir att om 
skolan ska använda sig av elevassistenter är det av största vikt att dessa har utbildning inom 
pedagogik.  
 
En skillnad vi kunde märka i resultatet, var att personerna med AS och föräldrarna hade olika 
syn på elevassistentens roll. Personerna med AS menade att assistenten gjorde det ännu 
svårare att ta kontakt och träffa kompisar. Närvaron av elevassistenten kände sig änne mer 
annorlunda och utanför. Föräldrarna i sin tur hade en annan syn på saken. De menade att 
assistenten, genom sin status som vuxen, kunde hjälpa eleven med AS att få kompisar. Det vi 
kan uttyda av detta är fyra olika saker: 1) Föräldrarna har erfarenhet av bra assistenter som har 
hjälpt deras barn på ett tillfredsställande sätt. 2) Personerna med AS har dålig erfarenhet av 
assistenter när det gäller hjälp med den sociala biten. 3) Det finns både bra och mindre bra 
elevassistenter ute i skolorna. 4) En del elever med AS vill helt enkelt inte ha en elevassistent. 
 
6.5 Hur bör man arbeta med elever med Asperger i skolan och bör lärare 
arbeta på ett speciellt sätt? 
 
Resultatet (samtliga) betonar vikten av struktur och tydlighet för elever med AS i skolan. Att 
ha en tydlig planering och en bra och anpassad klassrumsmiljö i skolan anser samtliga vara 
betydelsefullt. En bra skolmiljö för en elev med AS bör oftast innehålla en liten, lugn klass 
med få störelsemoment (färgglada tavlor, många fönster, mm). En strikt och tydlig planering 
hjälper en elev med AS att veta vad som kommer att ske eller vad som ska göras. Detta gör att 
eleven med AS känner tryggare och säkrare än vad de annars skulle göra.  Resultatet berättar 
vidare att när man kommunicerar med elever med AS är det lättare att använda sig av det 
skrivna språket med kompletterande bilder istället för det verbala. En person med AS har 
lättare att tillägna sig det skrivna språket, eftersom det inte har lika många budskap som det 
verbala. Det talade språket innehåller så mycket mer än bara ord, till exempel, ansiktsuttryck, 
gester, ögonkontakt mm. Sådant som de med AS har problem med att tolka och förstå. 
Resultatet betonar också hur viktigt det är att elever med AS får social träning i skolan. Med 
detta menas att de ska få träna på hur man ska bete sig i vardagssituationer, till exempel hur 
han/hon ska göra när man: står i kö, hälsar på folk, åker buss mm.  
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I resultatet betonar samtliga (lärare, föräldrar, personer med AS) att när man arbetar med 
elever som har funktionshindret AS i skolan så ska man utgå ifrån deras starka sidor. Det är 
viktigt att man vid inlärning fokuserar på det som eleven är bra på så att de får känna sig 
duktiga. En del av resultatet (1 av 9) poängterar dock att man inte alltid ska utgå ifrån vad en 
elev är bra på. Deras specialintresse kan ibland röra sig om saker som kanske inte alltid är 
lämpliga (bombtillverkning, vapen, hamstring av pappkartonger mm) och som inte uppskattas 
av klasskamrater eller andra i skolan. Vidare menar resultatet i dessa fall, att läraren ska 
försöka ändå hitta det positiva inom detta område och använda sig av dessa för försöka 
motivera eleven till att intressera sig för andra mer lämpliga saker. 
 
Resultatet (9 av 9) nämner också att skolan/lärarna kan lära sig mycket av eleverna med AS i 
skolan. Vidare säger de att alla med AS är olika och därför är det extra viktigt att man som 
lärare/skola lyssnar på den enskilda eleven med AS. Detta ska man göra för att kunna skapa 
en så bra skolsituation som möjligt. Resultatet menar vidare vikten av att få till stånd ett 
tydligt samarbete med hemmet, för det är de som känner eleven bäst. Det är viktigt att lära av 
varandra. För elevens bästa så ska man ha ett samarbete mellan skola och hemmet, men det 
gäller att inte inkräkta på varandras områden. Det är av största vikt att man litar på att alla 
inblandade klarar sitt område, det vill säga att skolan litar på att eleven har det bra hemma och 
vice versa. Detta menar resultatet är något som varje skola bör tänka på och att det är skolans 
skyldighet att ta kontakt med föräldrarna och inte tvärtom.  
 
Teorin i form av Östman, Gillberg och Thimon menar att det är viktigt att det finns ett bra 
samarbete mellan eleven med AS, föräldrarna till eleven och lärarna i skolan. Att man har en 
öppen och personlig kommunikation emellan sig, det vill säga att man inte är rädd för att 
fråga om man inte förstår, att man lyssnar på och tar hjälp av varandra samt att man visar 
förståelse för varandras situation. Detta ska samtliga göra för att man ska kunna lära av 
varandra, teorin menar att tillsammans så kan alla klara av mycket mer än vad var och en kan 
själv. Vidare tar våra teoretiska utgångspunkter upp att det är bra att använda sig av det 
skrivna språket, istället för det verbala när man ger budskap till elever med AS. Detta ska 
läraren nyttja eftersom det skrivna språket är lättare för en elev med AS att ta till sig och 
förstå. Teorin betonar också att dessa elever behöver mycket social träning i skolan, de 
behöver till exempel få träna på hur man ska bete sig när man ska ta kontakt med andra 
jämnåriga. Detta kan man bland annat träna genom sociala berättelser. Då skriver man en 
manual för hur man ska bete sig och så får eleven med AS ha med sig denna manual i en 
specifik situation och kan titta på denne för att veta hur han/hon ska bete sig. 89 Våra 
teoretiska utgångspunkter säger också: 

 
För elever med inlärningssvårigheter krävs individuellt anpassade läroplaner. Individuella 
läroplaner för elevens sociala utveckling är inte lika självklara, men lika nödvändiga. 
Planerna ska garantera en enhetlig insats med utgångspunkt från individens behov… En 
del barn behöver mycket personligt stöd och uppföljning. Andra behöver snarare 
anpassning av omgivningen, struktur och andra hjälpmedel för att sedan snabbt klara sig 
på egen hand.90 
 

Att det är viktigt med struktur och andra hjälpmedel för elever med AS i skolan belyser citatet 
ovan. Med struktur menas bland annat att elev har tillgång till ett schema som berättar exakt 
vad som ska ske och när detta ska ske. Detta schema ska vara tydligare och mer förklarande än 
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ett schema som en elev utan AS har. Ett hjälpmedel för en elev med AS kan till exempel vara 
en dator, eftersom vissa med diagnosen AS kan ha svårt för att skriva för hand.91 
 
Resultatet betonar vikten av samarbete de berörda (skola, lärare, elev med AS och föräldrar 
till elev med AS) emellan. Detta styrks av våra teoretiska utgångspunkter främst i egenskap av 
Östman som hävdar att alla måste lära av varandra.92 Att alla tar upp vikten av samarbete gör 
att det går att utläsa att viljan till detta, finns ute i skolorna, men det gäller att få en 
kommunikation som fungerar och där alla känner sig nöjda med samarbetet.  
 
Att teorin i egenskap av Thimon och Gillberg nämner att elever med AS har enklare att förstå 
och ta till sig det skrivna språket kontra det verbala, ger trovärdighet år vårt resultat.93 
Resultatet säger att en person med AS har lättare att tillägna sig det skrivna språket, eftersom 
det inte har lika många budskap som det verbala. Det talade språket innehåller så mycket mer 
än bara ord, till exempel, ansiktsuttryck, gester, ögonkontakt mm. Sådant som de med AS har 
problem med att tolka och förstå. 
 
6.6 Sammanfattning. 
 
Det vi har kunnat utläsa av både intervjuer och tidigare forskning är att det absolut viktigaste 
när man jobbar med elever med AS i skolan är att man ser dem som individer. Precis som alla 
människor utan diagnosen, skiljer sig personer med AS åt. Det fungerar inte i skolan att ha en 
särskild mall eller tillvägagångssätt som passar alla. Det finns dock en grund som är bra att 
utgå ifrån. Nämligen att man har en tydlig struktur, lugn miljö och en stor förståelse för 
personens behov och förutsättningar. En elev med AS behöver i skolan någon form av 
gränssättning, det behöver nödvändigtvis inte handla om direkta krav. För att kunna skapa en 
så bra skolsituation som möjligt för en elev med AS, krävs det att man har ett nära samarbete 
mellan elev, skola och familj. Man ska lyssna och ta hjälp av varandra. Huruvida en elev med 
As bör ha assistent i skolan eller inte råder det delade meningar om. Slutsatsen det går att dra 
av detta är att alla är olika och att alla har olika behov. Det gäller att ta hänsyn till alla 
ramfaktorer (miljön, personaltäthet, klasstorlek mm.) samt till den enskilde eleven för att kunna 
ta det beslut som fungerar bäst. 
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7. DISKUSSION 
 
Vi har i detta examensarbete valt att genomföra en intervjustudie. Att använda oss av intervjuer 
var ett självklart val från vår sida, redan i ett tidigt skede. Ett annat ställningstagande vi gjorde 
var att vi endast intervjuade personer som vi visste hade stora erfarenheter inom ämnet 
Asperger. Detta för att på ett så detaljrikt och riktigt sätt som möjligt besvara våra 
frågeställningar som i sin tur ska bidra till att vårt examensarbete skapar en förståelse för elever 
med Asperger ute i skolorna.  
 
Eftersom vi eftersökte konkreta tips och idéer för hur man kan arbeta med dessa elever fann vi 
ingen annan metod som vi tyckte var lämplig eller bättre. Möjligtvis hade vi kunnat 
komplettera vår intervjustudie med observationer för att ytterligare tydliggöra en elev med AS 
situation i skolan. Vi valde dock att inte göra detta eftersom vi av erfarenhet vet att personer 
med AS kan vara väldigt känsliga för allt som är nytt och främmande. Skulle vi till exempel ha 
besökt en klass där det går elever som har AS, tror vi att det hade blivit en jobbig situation för 
dem och dessutom en situation som inte speglat verkligheten. Med detta menar vi att eleverna 
med AS hade uppfört sig annorlunda om vi hade varit där, än de gör i vanliga fall och då hade 
vår observation gett ett felaktigt resultat. 
 
Vi anser att våra intervjuobjekt är representativa. Vi har gjort intervjuer med personer som har 
funktionshindret, föräldrar till personer med AS samt med lärare som har stor erfarenhet av 
arbete med elever som har AS. Att vi har använt oss av personer som har stor erfarenhet inom 
det ämne som de blivit intervjuade inom, gör att vårt resultat har hög trovärdighet. Något som 
styrker trovärdigheten ytterligare, är att mycket av det som vi kommit fram till i resultatdelen, 
även går att finna i våra teoretiska utgångspunkter. 
 
Eftersom att vi spelade in alla intervjuer på band, och sedan renskrev dem ordagrant på dator, 
anser vi, att vi återgett varje intervjuad individs svar på ett korrekt sätt. Dock finns det alltid en 
risk att vi kan ha feltolkat deras svar när vi sammanställt dem i resultatdelen. Vi använde oss 
dock av många följdfrågor under intervjuerna för att minimera denna risk. Vi var även innan 
intervjuerna noggranna med att återge vårt syfte med examensarbetet för intervjuobjektet. 
Detta för att undvika missförstånd angående vad vi ville veta. Risken med denna arbetsmetod 
kan vara att informanterna säger saker som de tror att vi vill höra och inte det som de verkligen 
tycker. 
 
Samtliga tillfrågade intervjuobjekt tackade ja till att bli intervjuade. Det finns inget bortfall att 
redovisa. När vi skulle välja ut informanter valde vi personer som vi direkt eller indirekt kände. 
Detta gjorde vi för att underlätta intervjusituationen för dem och då tänker vi främst på de 
personer som har diagnosen AS. För att de ska kunna dela med sig av deras liv, krävs det att de 
är trygga och därför är det viktigt att de känner personerna som intervjuar dem.  
 
Våra teoretiska utgångspunkter anser vi är tillförlitliga. Vi har använt oss av forskare som 
erkänt vet mycket om Asperger och vi har försökt att få tag i så aktuell forskning som möjligt. 
Vi tror att alla som fungerar inom skolans värld på något sätt är medvetna om att det finns 
ganska många barn som är i behov av särskilt stöd i sin skolsituation. Vår förhoppning med 
detta examensarbete är att skapa en större förståelse för elever med AS ute i dagens skolor.  
 
För några år sedan var skolan och skoldagen mycket mera strukturerad och bestämd. Läraren 
fungerade som en auktoritet och bestämde vad som skulle ske och det var små förändringar 
från dag till dag. Dagens skola är friare och det lämnas över mer ansvar till eleven att själv 



styra över sin utbildning och utveckling. Problemen för en elev med AS, är i regel större i 
dagens skola än det var för 20-30 år sedan Denna negativa utveckling tycker vi att skolan bör 
uppmärksamma och sätta stopp för.  
 
Människor med AS har i regel svårigheter inom följande områden: Det sociala samspelet, 
kommunikation, insikt i hur andra tänker och tycker, egen planering mm. Efter att gjort detta 
examensarbete har vi upptäckt att det finns mycket man kan göra i skolan för att underlätta för 
dessa elever med AS. Det absolut viktigaste som skolan/läraren måste för stå är att det handlar 
om individer. Även om elever med AS har liknande symtom, så skiljer de sig åt. Ingen är den 
andra lik och det finns inget facit för hur en elev med AS bör bli bemött i skolan. Det som vi 
dock finner gemensamt för elever med AS i skolan är att man har en strukturerad och 
individanpassad undervisning. Och för att få till stånd en bra och välanpassad undervisning för 
eleven med AS. Anser vi att, det krävs att man lyssnar på experten… nämligen eleven själv. 
Han/hon kan lära dig som lärare/förälder/vän saker om hur livet är för dem som enskilda 
individer, som ingen litteratur i världen kan berätta. Vi vill vidare understryka att man aldrig 
får underskatta en elev med AS. Bara för att en elev har en diagnos, får man inte som lärare 
glömma att de framförallt är en människa med samma rättigheter som vem som helst.  
 
Det är viktigt att skolan inte bara strävar efter att eleven med AS ska klara undervisningen. 
Skolan måste även ge eleven en grund att stå på när denne slutar skolan. De ska fostra en 
medborgare son klarar sig ute i samhället. En medborgare som är trygg i sig själv och har en 
god självbild. För att tillgodose detta när man arbetar med en elev som har AS i skolan, krävs 
det enligt oss mycket social träning. Hela världen bygger på att människor kan samarbeta och 
kommunicera. Vi måste i skolan ge dessa elever verktyg för att klara detta, detta anser vi är 
mycket viktigare än att de kan multiplikationstabellen. 
 
Vi tror att i dagens skola vet man överlag alldeles för lite om vad AS är för något. Vi är 
realistiska nog att förstå att det är en omöjlighet för en lärare att känna till allting i och med 
dagens allt större klasser. Men vi hävdar att om en skola har en elev med AS så är det skolans 
och personalens skyldighet att göra allt de kan och lite till för att skapa en så bra skolsituation 
som möjligt för denna elev. Misslyckas de med detta, har de även misslyckats att nå de mål för 
verksamheten, som står i läroplanen. Där går det klart och tydligt utläsa att skolan ska när den 
utformar undervisningen för en enskild individ ta hänsyn till dennes erfarenheter, 
förutsättningar och behov. Skolan ska också ägna särskild uppmärksamhet åt de elever som av 
olika anledningar har svårt att nå de uppsatta målen med undervisningen. 
 
Sammanfattningsvis går det ändå att utläsa att en elev med AS har stora problem i dagens skola 
och att de behöver ha tillrättalagd, väl strukturerad och individanpassad undervisning. Det man 
måste förstå är att det i skolan bara finns stora vinnare i att man satsar på dessa barn. AS är ett 
livslångt dolt funktionshinder som medför många svårigheter för han/hon som har det. Men det 
är också ett funktionshinder som det går att arbeta mycket med. Blir en person med AS bemött 
och förstådd på rätt sätt och i rätt tid, så finns det egentligen inga hinder för denne.  
 
* Slutord 
 
En intressant uppföljning till detta examensarbete tycker vi hade varit om man utförde en 
liknande studie i ett sydeuropeiskt land till exempel Italien eller Frankrike. Skulle vi få 
liknande resultat? Hur ser skolsystemet ut och hur påverkar det eleverna med Asperger?  
  



Vi skulle även tycka att det vore intressant att göra en studie om ca 5-10 år för att se hur den 
pedagogiska utvecklingskurvan ser ut inom detta område. Kommer man att använda sig av 
andra metoder än vad man gör idag? Har forskningen inom Asperger syndrom nått nya 
resultat? 
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