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Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka vilka undervisningsmetoder och strategier som tillämpas i ett 

urval av gymnasiala Aspergergrupper. Undersökningen lägger fokus på konkreta 

undervisningsstrategier, elevens grundläggande behov som måste tillgodoses i en 

undervisningssituation, diagnosens hinder och möjligheter samt hur undervisande lärare 

upplevelser sitt yrke. I studien intervjuas sex personer som alla har kopplingar till en 

Aspergerverksamhet. Förutom en omfattande intervjudel finns en övergripande redovisning 

av diagnosbegreppet samt tidigare forskning kring Aspergerelevens skolsituation med i 

arbetet. Några av de slutsatser som framkommer i studien är vikten av individualiserad 

undervisning, grundläggande anpassningsbehov av läromedel, kursmoment och övningar samt 

behovet av noggranna förberedelser inför ett mottagande av en Aspergerelev. Andra frågor 

som belyses är tänkbara lokal- och gruppsammansättningar lämpande för en AS-verksamhet. 

Nyckelord: Asperger syndrom, förberedelse, individualisering, anpassning, struktur, 

strategier, metoder, hinder, möjligheter.  
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1.0 Inledning 
Mellan åren 2005- 2009 hade jag en fast anställning i en gymnasial verksamhet riktad mot 

elever med diagnosen Asperger syndrom (AS). Jag hade tidigare knappt kommit i kontakt 

med begreppet och tvekade en del när jag erbjöds tjänsten. Att arbeta som lärare var en 

utmaning nog, vad kunde jag förvänta mig nu? När jag väl sagt ja till tjänsten började jag söka 

information från alla håll och kanter. Viss kunskap fann jag i litteraturen men i många fall 

inhämtade jag information från andra personer som arbetade eller hade arbetet i verksamheter 

för personer med diagnosen. 

Tydligt var att de personer jag pratade med hade många, fängslande och märkliga erfarenheter 

att berätta. Tidigt förstod jag att det inte handlade om någon vanlig läraranställning utan 

någonting långt mer fascinerande. 

När jag, en månad senare, träffade mina adepter för första gången insåg jag att det var här jag 

hörde hemma. Personer med diagnosen Asperger syndrom blir ofta helt felaktigt utmålade 

som ondskefulla och känslokalla. Här finns en grym orättvisa. Under mina fem år i 

verksamheten träffade jag dagligen varma, omtänksamma och rakt igenom vänliga personer. 

Inte sällan fick man vända och vrida på sina strategier för att lyckas bemöta elevernas behov, 

men med rätt metod kunde en potentiell katastroflektion tvärt förvandlas till ett givande utbyte 

av åsikter med många livliga och glada diskussioner. 

Jag stötte ofta på problem i undervisningen. Trots en kokande entusiasm och stora 

förhoppningar misslyckades jag ofta i praktiken med den lektionsplanering jag lagt upp. Hela 

kursmoment kunde sinkas eller rent av kullkastas. Mitt självförtroende fick under dessa år 

många hårda törnar och ofta låg jag sömnlös på nätterna, grubblandes över vad som hade gått 

så fel. I efterhand vill jag påstå att problemet inte handlar om lärarens engagemang eller 

elevens studiemotivation. Hindren verkar uppstå i kommunikationen någonstans på vägen 

mellan lärare och elev.  

Ju fler erfarenheter jag samlade på mig, ju större blev min fascination kring denna diagnos. 

Varför kan jag inte arbeta med dessa elever som jag arbetar med andra? Hur tar eleverna emot 

den information jag förmedlar? Vilka grundläggande förutsättningar krävs för att en elev med 

Aspergers syndrom ska uppleva ett gott studieklimat? Kan jag anpassa min undervisning på 

ett sätt som underlättar elevernas möjligheter att förstå det som tas upp? 

Om en person med Asperger syndrom ska ges en ärlig chans att uppnå sina mål i livet måste 

vi andra som befinner i personens direkta närhet eller omgivning vara medvetna om vilka 

anpassningar och uppoffringar som måste till. 
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2.0 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera vilka undervisningsmetoder och 

strategier som, ur ett lärarperspektiv, lämpar sig i en gymnasial Aspergerverksamhet. 

Jag har valt att begränsa mig till fem övergripande frågeställningar: 

1. Vilka konkreta undervisningsstrategier tillämpas i en AS-grupp? 

 

2. Vilka grundläggande förutsättningar behövs för att tillgodose elevernas särskilda 

behov i ett undervisningssammanhang? 

 

3. Vilka faktorer utgör hinder i en undervisningssituation i en AS-grupp? 

 

4. Vilka unika möjligheter finns i en AS-grupp? 

 

5. Hur upplever en undervisande lärare sin situation i en AS- verksamhet? 
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3.0 Tidigare forskning 
För att ge en god grund att stå på kommer jag i följande avsnitt att sammanfatta bakgrunden 

till diagnosen Asperger syndrom. Det är nödvändigt att sätta sig in i den allmänna 

problematiken för att kunna förstå de resonemang jag avser föra i min analys och diskussion. 

Ett syfte med denna bakgrundsbeskrivning är att i det längsta undvika onödiga 

missuppfattningar kring de slutsatser jag drar. 

Jag kommer även att sammanfatta en forskningsrapport kring studiesituationen för elever med 

diagnosen Asperger syndrom, av Kristina Hellberg som nyligen presenterades i Skolverkets 

rapport 334, 2009 samt en metodhandbok, ”Bråkiga ungar och snälla barn” skriven av 

specialläraren Ann-Christin Thimon, 2000. Tanken är att ge ett uppslag från tidigare 

forskning kring diagnosen och presentera en teori som ligger i samma linje som den 

undersökning jag själv gjort. I min analys och diskussion kommer jag sedan använda mig av 

de resultat som framkommit i den tidigare forskningen och sätta dessa i jämförelse med mina 

egna. 

Gymnasieförordningen och Skollagen tar i sin läroplan för den frivilliga skolformen (LPF) 

upp övergripande mål och riktlinjer vad gäller skolgången för barn och ungdomar med behov 

av särskilt stöd. LPF säger följande: 

En skola för alla 

Alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång till utbildning och, inom varje skolform, få en 

likvärdig utbildning. Skolan skall ge eleverna kunskaper och färdigheter och, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedborgare. I utbildningen ska hänsyn tas till elever med särskilda behov. 
1
 

3.1 Diagnosen Asperger syndrom 
Hans Asperger (1906- 1980) föddes i Wien och ansågs tidigt vara en begåvad ung man. Hans 

intressen kretsade i första hand kring tysk språkvetenskap men 1931 doktorerade han inom 

medicin och tog relativt snart över Läkepedagogiska Stationen vid Universitetsbarnkliniken i 

Wien. Under följande år arbetade Asperger som barnläkare och visade snart ett särskilt 

intresse kring barn med psykisk abnormitet. Det var också inom detta område Hans Asperger 

1944 publicerade en artikel om barn med autistiska personlighetsstörningar.
2
 I sin samtid hade 

Hans Asperger en rad personer som valt att inrikta sig på samma forskningsområde som 

honom, exempelvis neurologen Ewa Ssucharewa och barnpsykiatrikern Leo Kanner. Mycket 

talar dock för att Asperger vid denna tidpunkt inte kände till sina kollegors arbete vilket 

säkerligen var ett resultat av att han sällan rörde sig utanför sina hemtrakter.
3
 

Leo Kanner publicerade 1943, året innan Hans Aspergers artikel om autistiska 

personlighetsstörningar kom ut, en artikel om ”Autistiska störningar i den känslomässiga 

kontakten”. I denna artikel undersöker Kanner ett antal barn och deras problematik kring 

ömsesidig social interaktion.
4
 Det visade sig dock att det fanns en skiljelinje mellan Hans 

Aspergers och Leo Kanners forskning. Kanner fokuserade i huvudsak på barn med låg 

begåvning medan Asperger främst undersökte barn med normal- eller extraordinärt hög 

begåvning. Kanner kom senare att kalla det tillstånd han forskade kring för ”infantil autism”.
5
 

                                                           
1
 Thimon (2000) s.60 

2
 Gillberg (1990) 

3
 Gillberg (1997) 

4
 Gillberg (1990) 

5
 Gillberg (1997) 
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Under följade år publicerade Hans Asperger ett flertal artiklar i ämnet men på grund av att 

dessa var skrivna på tyska hamnade de i skymundan för övriga världen. Under 70- talet 

publiceras en skrift av holländaren Arn van Krevelen, i vilken han gör en jämförande studie 

mellan Aspergers och Kanners framtagna tillståndsstudie. Först 1981 får Hans Aspergers 

forskning nytt liv, då autismexperten Lorna Wing publicerar en omfattande artikel i vilken 

hon tillskriver ett flertal observerade tillståndsfall ”Asperger syndrom”.
6
 

3.2 Diagnoskriterier 
Inte förrän 1988 fastställdes de första formella diagnoskriterierna för Asperger syndrom. Det 

var då Carina och Christopher Gillberg presenterade dessa kriterier vid en internationell 

kongress om Asperger syndrom. Utifrån Gillbergs diagnoskriterier har ytterligare minst tre 

förklaringar tillkommit. Dessa går in i varandra på flera plan men har ändå avgörande 

skillnader i tillämpningen. Förutom Gillberg har även Peter Szatmari (med Bremner och 

Nagy), kanadensisk forskare inom autismstörningar, WHO (World Health Organization) och 

en amerikansk variant utarbetats. Jag har i denna undersökning valt att endast presentera 

Gillberg/Gillbergs kriteriedefinition då denna var först på området. Det är av vikt att 

poängtera att Gillbergs forskning är central i detta arbete. Även de intervjudeltagare jag pratat 

med utgår från Gillbergs diagnoskriterier.
7
 

För att förstå Gillbergs diagnoskriterier ska tilläggas att man måste uppfylla minst nio av de 

tjugo nedanstående symptom för att kunna få diagnosen Asperger syndrom. Utöver det måste 

dessa symptom fördelas på samtliga sex områden, enligt nedanstående modell. Om man inte 

uppfyller minst nio symptom alternativt uppfyller nio eller fler, men inte fördelat på samtliga 

områden, anses man inte ha Asperger syndrom. I dessa fall tillskrivs man ”annat 

autismliknande tillstånd”.
8
 

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social interaktion: 

(minst två av följande) 

a) nedsatt förmåga till social kontakt med jämnåriga. 

b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga. 

c) nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler. 

d) socialt och emotionellt opassande beteende. 

 

2. Monomana, snäva intressen: 

(minst ett av följande) 

a) som utesluter alla andra sysselsättningar. 

b) som stereotypt upprepas. 

c) med inlärda fakta utan djupare mening. 

 

3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen: 

(minst ett av följande) 

a) som påverkar den egna personens hela tillvaro. 

b) som påtvingas andra människor. 

 

4. Tal- och språkproblem: 

(minst tre av följande) 

a) sen talutveckling. 

b) ytligt sett perfekt expressivt språk. 

c) formellt pedantiskt språk. 

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

e) bristande språkförståelse inklusive missförstånd ifråga om ordens bokstavliga/underförstådda 

innebörd. 

                                                           
6
 Gillberg (1997) 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 
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5. Problem ifråga om icke- verbal kommunikation: 

(minst ett av följande) 

a) begränsad användning av gester. 

b) klumpigt, tafatt kroppsspråk. 

c) mimikfattigdom. 

d) avvikande ansiktsuttryck. 

e) egendomlig, stel blick. 

 

6. Motorisk klumpighet: 

dåligt resultat vid neurologisk undersökning.
9
 

 

3.3 Symptom 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de symptom som Gillberg beskriver i sina 

diagnoskriterier. 

3.3.1 Svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation 

Frith och Tantam menar att det är den ömsesidiga sociala kommunikationen, eller snarare 

bristen på den, som är det tydligaste kännetecknet vad gäller en AS-diagnos. Denna 

problematik kan man återfinna i alla åldrar och särpräglar AS-personen. Enligt Frith och 

Tantam lever vi i dagens samhälle efter outtalade konventioner, konventioner som aldrig får 

brytas. Detta kräver dock att vårt undermedvetna signalerar till oss hur vi ska bete oss i vissa 

situationer. Denna signal är hos AS-personer obefintlig eller klart störd vilket ofta medför att 

en person med diagnosen AS kan handla väldigt irrationellt i vissa situationer. För 

omgivningen kan detta te sig väldigt märkligt.
10

 

Ett annat tydligt kännetecken, enligt Gillberg, är att ett barn med AS ger ett lillgammalt 

intryck som i det stora hela bättre passar in i vuxenvärlden än bland sina jämnåriga kamrater. 

Ofta blir dessa barn utsatta för iakttagelse och misstro. Bland jämnåriga uppstår en direkt risk 

för mobbning då barnet inte passar in i den traditionella formen.
11

 

Ytterligare ett relativt vanligt förekommande fenomen är selektiv mutism. Lindsey Bergman 

och John Piacentini beskriver detta som en beteendestörning som tar sig uttryck i att personen 

i fråga avstår från att tala i sociala sammanhang där det förväntas att man deltar. Det är 

emellertid vanligt att en person med selektiv mutism väljer att tala i hemmet men helt avstår 

från att tala i skolmiljö. Forskning har visat att det främst är interaktionen med vuxna i skolan 

som brister för dessa personer även om vissa kommunikationsproblem med skolkamrater kan 

uppstå.
12

 

3.3.2 Monomana, snäva intressen 

Frith och Tantam påvisar att det är vanligt att personer med AS utvecklar ett ingående 

specialintresse inom något särskilt ämnesområde. Detta ter sig dock inte normalt. Intresset 

övergår snabbt till en total uppslukning där ingenting står emellan personen och intresset. 

Specialintresset måste, enligt Frith och Tantam, även inringas i någon form av ritual där 

personen känner sig trygg. Exempel på vanliga intresseområden kan vara katter, bilder och 

böcker om katedraler, TV-bilagor, kartor m.m. Man antar att valet av specialintresse 

uppkommer ur en händelse som varit känslomässigt laddad för personen.
13

 Enligt Thimon är 

                                                           
9
 Ehlers och Gillberg (1999) 

10
 Frith/Tantam (1998) 

11
 Gillberg (1999) 

12
 Bergman/Piacentini (2005) 

13
 Frith/Tantam (1998) 
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det är relativt vanligt att personer med AS byter specialintressen flera gånger under sitt liv 

men går alltid in för ämnet med samma outtröttliga energi.
14

 

3.3.3 Tvingande behov att införa rutiner och intressen 

Gillberg förklarar att tillvaron för en person med AS måste vara välordnad, strukturerad och 

ges tydliga rutiner. Här kan man se en viss likhet med den traditionella Autism- diagnosen. 

Tydligt är att dessa rutiner ofta övergår till rena tvångssymptom/handlingar där dessa personer 

maniskt måste öppna och stänga dörrar i en viss ordning, äta på ett givet klockslag eller 

genomföra andra minutiöst upplagda handlingar. Eftersom omgivningen sällan är förberedd 

inför dessa tvångsceremonier kan detta medföra allvarliga konsekvenser för personen ifråga.
15

 

Utöver rena raseribrott, där AS-personen riskerar att skada både sig själv och andra, menar 

Gillberg att tvångsmässiga matrutiner leda till grava ätstörningar.
16

 En annan konsekvens som 

kan följa dessa tvångshandlingar är, enligt Thimon, försämrad hygien. En person med AS har 

ofta svårt att förstå syftet med att hålla en god grundhygien. Inte sällan får personens familj 

skapa tydliga rutiner kring duschning och tvättning. Här kan även en viss perceptionsstörning 

vara tydlig eftersom många AS-personer känner ett starkt obehag i duschen när 

vattenstrålarna träffar huden.
17

 

Thimon poängterar att problemet främst handlar om att dessa personer inte själva har 

förmågan att skapa de rutiner och strukturera upp sin tillvaro på det sätt som de själva kräver. 

Ett tydligt tecken på detta är att de ofta är väldigt duktiga på att hålla ordning på detaljer 

medan deras omvärld kan te sig kaotisk.
18

 

3.3.4 Tal- och språkproblem 

Gillberg menar att de flesta forskare är i dag överens om att en viss grad av språkstörning 

ingår i en AS- diagnos. Egentligen handlar inte denna språkstörning om någon försämrad 

språkutveckling, heller inte om försämrade kunskaper inom språket. Man talar istället om en 

viss avvikelse eller försenad språkutveckling som senare kan komma att påverka personen i 

det dagliga livet. Mest märkbart, säger Gillberg, är den försämrade förmågan att tolka språket 

och dess innehåll. Man brukar säga att dessa individer inte kan ”läsa mellan raderna” eller 

förstå outtalade budskap. En person med AS missförstår ofta saker som sägs vilket inte sällan 

kan leda till, för omgivningen, märkliga handlingar.
19

 

Läsningen skiljer sig åt i jämförelse med en person utan diagnos. Den mekaniska läsningen är 

ofta god eller väldigt god. Problemet uppstår inte förrän personen med AS tvingas redogöra 

för textinnehållet eller innehållets budskap. Enligt Gillberg kan en vanlig textanalys vara 

väldigt svår att lösa för en person med AS.
20

 

Även om man, enligt Dahlgren, inte kan påvisa några konkreta talproblem hos dessa personer, 

uppstår det ofta en märklig satsmelodi när de talar. Den brukar ofta beskrivas som mekanisk, 

entonig och robotliknande. Omgivningen kan lätt få en uppfattning om att AS-personens 

språkbildning befinner sig på en hög nivå då talet är uteslutande välutvecklat, sakligt och 

grammatiskt korrekt.
21

 

                                                           
14

 Thimon (2000) 
15

 Gillberg (1999) 
16

 Gillberg (1997) 
17

 Thimon (2000) 
18

 Ibid. 
19

 Gillberg (1997) 
20

 Ibid. 
21

 Dahlgren (2007) 
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3.3.5 Problem ifråga om icke-verbal kommunikation 

Personer med AS har påtagliga svårigheter i sin icke-verbala kommunikation med andra 

människor, menar Gillberg. I regel handlar det om missvisande ansiktsmimik, märkligt 

kroppsspråk och opassande miner. Det är relativt vanligt att personer med AS inte klarar att 

känna av vad som förväntas i en viss situation. Det kan innebära att personen ställer sig 

alldeles för nära den person han/hon pratar med. Enligt Gillberg är blicken ofta stel och 

fixerande vilket kan leda till obehagskänslor hos samtalspartnern. Det händer ofta att en 

person med AS väljer att ställa sig bakom personen han/hon pratar med eller helt enkelt ställer 

sig upp och går ut från rummet mitt i en givande diskussion.
22

 

3.3.6 Motorisk klumpighet 

Man kan relativt lätt se hur en person med AS redan från tidig ålder uppvisar stora brister i 

den motoriska utvecklingen. I regel handlar det om klumpiga, osynkroniserade rörelser och 

bristande kroppskontroll. Detta medför ofta att en person med AS stöter i och knuffar till 

andra i sin väg vilket kan leda till irritation. Gillberg beskriver rörelsemönstret hos en person 

med AS som ”lufsig och rytmiskt vaggande”
23

 Trots sin grovmotoriska klumpighet är det inte 

ovanligt att dessa AS-personer är väldigt skickliga på finmotoriska uppgifter.
24

 

3.3.7 Mentalisering (Theory of mind) och central koherens 

En AS-person har ofta stora svårigheter med att kunna sätta sig in i andra människors tankar 

och känslor. Dahlberg tar upp begreppet Theory of mind eller mentalisering och beskriver det 

som en bristande förmåga i att kunna skilja mellan sitt egna och andras mentala tillstånd, att 

inte ha en ”teori” om en annan människas tänkande.
25

 Gillberg utvecklar resonemanget och 

pekar på en form av empatistörning som blir tydlig i sociala sammanhang där det förväntas att 

man ska kunna läsa av varandras tankar och intentioner.
26

 Enligt Dahlberg blir denna 

bristande förmåga till inlevelse särskilt tydlig i situationer där outtalade budskap förmedlas, 

exempelvis genom vita lögner, metaforer och implikationer.
27

 

Central koherens handlar, enligt Gillberg, om förmågan att kunna se förbi detaljer och lägga 

fokus på helheten. Hos en AS-person är denna förmåga svag, vilket ofta leder till en onormal 

fixering vid detaljer. Ett exempel på svag central koherens är AS-personens enastående 

förmåga att minnas ansiktsdetaljer hos en människa de aldrig tidigare träffat, men oförmågan 

att sedan känna igen samma människa vid ett senare möte.
28

 Dahlberg tar upp ytterligare ett 

exempel där han beskriver att svag koherens kan vara att betrakta en sammansatt stol, utan att 

se stolen som en helhet. Istället upplevs stolen som en samling av detaljerade delar, fyra 

stolsben, sits och ryggstöd.
29

 

3.4 Kritik av Gillbergs forskning 
Viss kritik mot Gillbergs arbete har kommit från Eva Kärfve, docent i sociologi, Per-Anders 

Rydelius, professor inom barnspsykiatri, Rolf Zetterström, professor inom pediatrik och Jan-

Olof Larsson, doktor inom pediatrik och barnpsykiatri. Dock handlar det i första hand om 

Gillbergs forskning inom DAMP- och ADHD-området. Kärfve är den som framfört hårdast 
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kritik mot Gillbergs arbete och menar att han inte har tillräcklig empirisk grund att stå på för 

att mynta ett diagnosbegrepp som DAMP.
30

 

Vidare hamnade Gillberg under kritisk granskning 2002 där han sedermera ställdes inför rätta 

efter att ha förstört stora delar av sin forskning kring DAMP. Upprinnelsen handlade om att 

två forskare som kritiskt granskade Gillbergs forskning ville ha tillgång till visst 

forskningsmaterial. Gillberg vägrade dock att lämna ut detta material och hänvisade till 

sekretesslöften som han gett deltagarna i undersökningen. Gillberg förstörde materialet och 

blev av denna anledning fälld i domstol, 2005.
31

 

Även om denna debatt endast kom att handla om forskningen kring DAMP finns det en poäng 

i att visa på att det finns stark kritik mot Christopher Gillberg och hans forskningsmetoder.  

3.5 Teori kring Asperger syndrom i skolan 
I Skolverkets rapport 334 (2009) har fokus lagts på studiesituationen för elever med AS. I 

rapporten presenteras en omfattande, kvantitativ och kvalitativ fältundersökning där syftet är 

att belysa hur elever och lärare arbetar i särskilt anpassade verksamheter riktade mot elever 

med AS. Rapporten är tvådelad. Den inledande delen redovisar den fältundersökning som 

genomfördes och de resultat som framkom av den. Den andra delen lägger fram två 

forskningsundersökningar, en med riktning mot grundskolan och en med riktning mot en 

gymnasial verksamhet. 

3.5.1 Hellbergs forskning 

För min räkning har jag funnit den andra undersökningen mest intressant eftersom jag valt att 

lägga fokus på den gymnasiala skolan. Här har författaren Kristina Hellberg gjort ett försök 

att ringa in den problematik som finns i samband med att elever med AS studerar i en 

gymnasial verksamhet, individuellt program. Undersökningen utfördes under 2002/2003 och i 

form av observationer och djupanalytiska intervjuer, både med lärare och med elever. 

Författaren tar upp flera exempel på särskilda förutsättningar som krävs för att elever med 

denna diagnos ska erbjudas ett rimligt studieklimat. Undersökningens resultat redovisas i 

form av tänkbara metoder och strategier som lärare kan använda sig av i sin undervisning. 

Till Hellbergs rapport kommer jag att redovisa uppslag ur boken ”Bråkiga ungar och snälla 

barn” av Ann-Christin Thimon. I denna bok tar Thimon upp och resonerar kring begreppet 

Aspergers syndrom. Till det kommer författaren med en rad konkreta tips om hur 

undervisningen i en AS-grupp ska genomföras. Bokens inledning handlar om Case-

beskrivningar av en rad ungdomar med AS. Jag har valt att fokusera på de faktiska råd som 

Thimon tar upp under bokens senare hälft som i sig bygger på de Case-beskrivningar som tas 

upp under bokens tidigare del. 

Hellbergs undersökning resulterade i flera intressanta slutsatser. Nedan har jag listat de 

faktorer som författaren anser ligga till grund för en förbättrad studiesituation för elever med 

diagnosen Aspergers syndrom.
32

 

 Anpassning av studiemiljön 

 Individualisering 

 Positiva relationer med lärare 

 Kompetens hos lärarna 
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 Identifiering med andra elever 

Hellberg framhåller att elevernas diagnos ligger till grund för verksamhetens utformning. 

Grundkriteriet för att antas till gymnasieprogrammet är att man har en utredning bakom sig 

som styrker diagnosen Aspergers syndrom. Man säger sig även erbjuda plats åt elever med 

diagnoser inom det neuropsykiatriska spektrumet, ADHD, DAMP, ADD och Tourettes 

syndrom med flera. Hellberg menar att syftet är att kunna skapa en stabil och trygg miljö åt 

eleverna och även ha möjlighet att anpassa elevernas teoretiska studier efter bästa förmåga. 

En av verksamhetens viktigaste strategier är att bedriva undervisningen i givna hemklassrum. 

Denna metod kan ställas i kontrast till den modell som tillämpas på de nationella 

programmen, där ämnet bestämmer klassrum. I hemklassrummet kan eleverna lättare bygga 

upp en avslappnad och trygg miljö som skalar bort de intryck som kan uppfattas som 

besvärande. I en specialanpassad verksamhet finns även en unik möjlighet att bedriva 

undervisning i mindre grupper. För elever med AS är detta, menar Hellberg, en förutsättning 

för att klara av studierna. För att ytterligare reducera de störande intrycken kan man på 

elevens begäran skärma av de fasta arbetsplatserna. På så vis kan eleven rikta allt fokus på 

undervisningen och sitt eget arbete utan att ständigt störas av händelser som sker i 

klassrummet.
33

 

Ett ledord för Hellberg är individualisering. Elever med AS har från tidig skolålder fått 

uppleva ständiga misslyckanden och tillbakagångar. Orsakerna till detta är många och alla 

hänger ihop med diagnosen, exempelvis svaga studieresultat och svårigheter till social 

kontakt. Skolan har därför ett viktigt uppdrag i att se till att den enskilde eleven erbjuds 

studier anpassade efter just dennes särskilda behov. Nedan följer en sammanfattning av de, 

enligt Hellberg, viktigaste elementen i den individualiserade anpassningen.
34

 

3.5.1.1 Rätt anpassad studietakt  

Att ha en välanpassad studietakt utifrån elevernas behov är en grundläggande strategi för att 

inte förlora elevernas intresse och möjlighet till delaktighet i undervisningen. Detta kan ske 

genom flexibla inlämningstider, avbrott i arbetet och kontinuerliga samtal med undervisande 

lärare.
35

 

Hellberg poängterar att en underliggande problematik är att gymnasiala verksamheter med 

inriktning mot elever med AS ofta är utformade som individuella program. Syftet med den 

beteckningen är att kunna bortse från det formella kravet på godkända grundskolebetyg. För 

att vara behörig att söka in på nationella program krävs i dag godkända betyg i samtliga 

basämnen, svenska, engelska och matematik. Många elever med denna diagnos har endast ett 

fåtal avklarade kurser från sin grundskoletid och kan därför inte söka in till de nationella 

programmen. Med andra ord läggs fokus inte vid de formella behörighetskraven utan i stället 

ser man till diagnosen och de behov eleven har.
36

 

Vidare har de individuella programmen ett formellt uppdrag där man ska förbereda sina elever 

för studier på ett nationellt program. När det handlar om elever med en diagnos kan detta 

enskilda mål komma att bli oöverstigligt. Hellberg beskriver de förutsättningar som krävs för 

att låta en elev med AS integreras i en ”vanlig” klass. Ledordet är planering och det är av 

yttersta vikt att undervisande lärare, elev och handledare tillsammans deltar. I många fall kan 
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den sociala situationen vara den värsta, att kastas in bland okända människor. Här gäller det 

att tidigt förbereda både elev och klass för den kommande förändringen.
37

 

3.5.1.2 Lärarens betydelse 

Enligt Hellberg har läraren en viktig roll vad gäller att tillmötesgå elevens behov av en snabb 

respons och för att på så sätt förmedla en klar bild över vad i arbetet som fungerat bra och vad 

som skulle behöva förbättras. Samtidigt menar Hellberg att lärarens intresse och engagemang 

ska genomsyra hela verksamheten. Eleverna har ett behov av att bekräftas efter flera år av 

misslyckanden och måste bemötas med inställningen att man är där för att lyckas.
38

 

3.5.1.4 Innehåll i undervisningen 

Innehållet i undervisningen är, enligt Hellberg, en viktig del i de möjligheter eleverna har att 

klara sina skolstudier. Här har läraren en väldigt viktigt position med sin planering och sin 

faktiska undervisning. Läraren har alltid en plikt att leva upp till de styrdokument som finns, 

genom bland annat kursmål och betygskriterier. Här handlar det om vilka metoder den 

undervisande läraren tillämpar för att nå målen. Genom god provkonstruktion kan läraren på 

ett bra sätt mäta elevernas kunskap och sedan väga dessa mot mål och kriterier. Svårigheten 

handlar främst om att kunna se ett kursmål och därefter tillämpa rätt metod för att eleverna 

ska ges möjligheten att nå dit.
39

 

Då en person med AS i regel har ett eller flera specialintressen kan det vara vägvinnande att 

låta eleven rikta sina studier mot detta intresse. Hellberg menar att läraren då kan ändra 

uppgifterna på ett sådant sätt att eleven ändå arbetar mot de givna kursmålen. Om läraren 

väljer att strikt vidhålla ett generellt studieinnehåll utan att välkomna omstruktureringar, finns 

risken att dessa elever snart tappat all motivation.
40

 

Vidare nämner Hellberg vikten av att låta dessa elever få uppleva en positiv bild av skolan. 

Detta står i kontrast till den negativa bild som eleverna bär med sig från tidigare skolår. Hon 

menar att ständiga misslyckanden skapar låg självkänsla och bildar ett mönster som är svårt 

att bryta. Att ständigt utelämnas från den självklara gemenskap som skolan erbjuder medför 

att eleverna förr eller senare helt tar avstånd till allt vad skolan står för och så småningom 

väljer att sluta komma på lektionerna. Hellberg föreslår att en specialutformad utbildning kan 

vara den vändpunkt som krävs i dessa elevers tillvaro. Att få möta och förstå sitt 

funktionshinder kan förändra livet.
41

 

Hellberg berättar om hur kursen PSU (Personlig social utveckling) lagts till studieplanen. 

Kursen är lokal och syftet är att ge eleverna möjlighet att förbereda sig inför vuxenlivet, lära 

sig mer om diagnosen Aspergers syndrom och skapa tillfälle att ventilera åsikter som rör den 

personliga utvecklingen. Utöver det ska kursen ge utrymme till personlig kontakt mellan 

lärare och elev. Ett starkt förtroende för sin lärare skapar en trygghet som i sin tur är en 

förutsättning för att eleven ska orka mobilisera kraft nog att ta sig igenom skolstudierna.
42

 

Avslutningsvis talar Hellberg om hur ämneskunskapen hos de undervisande lärarna är central. 

Stor ämneskunskap skapar likaledes stort förtroende från elev till lärare. Problemet kan vara 

större än man tror då många personer med AS har svårt att se flera nyanser av en och samma 
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situation. Om en lärare visar sig kunna sitt ämnesområde känner eleven trygghet och kan, 

avslappnat, tillåta sig att hänföras av denne lärares kunskaper. Om det i stället ter sig så att 

läraren uppvisar brister inom något eller några områden finns en omedelbar risk att eleven 

börjar känna tvivel inför vad denne lärare egentligen kan om sitt ämne. Problematiken att 

kunna se nyanser kan då driva eleven till att helt förlora all form av förtroende för läraren och 

på detta sätt skapa en osäkerhet. Hellberg tillskriver även den formella utbildningen ett stort 

värde. Den praktiska kunskapen är självklart viktig men en teoretisk utbildning skapar 

möjligheter till goda kunskaper om diagnosens hinder och möjligheter. Detta innebär i 

förlängningen att läraren har tillräckligt goda kunskaper för att kunna gå in och anpassa 

metoder och strategier på ett vägvinnande sätt.
43

 

Som nämnts tidigare anser Hellberg att verksamheten måste ansvara för att bygga upp en 

positiv bild av skolan. Den främsta orsaken är att dessa elever ständigt känt ett utanförskap 

och på grund av sina svårigheter inte kunnat knyta ordentliga sociala band. I en anpassad 

verksamhet för elever med AS får eleverna möjlighet att möta andra ungdomar i samma 

situation. Den känsla av utanförskap som genomsyrat den tidigare skolgången kan här bytas 

ut mot en samhörighet som knyter samman eleverna till en homogen grupp. Det behöver inte 

nödvändigtvis innebära att eleverna samtalar om sina tidigare erfarenheter. Det räcker ofta 

med vetskapen om att alla kommer ur samma situation.
44

 

3.5.2 Thimons forskning 

Thimon väljer i sin redogörelse att fokusera på andra saker. Inledningsvis listar hon upp 

typiska svårigheter hos AS-personer. Dessa svårigheter tangerar till stor del de svårigheter 

som Gillberg tar upp i sin forskning. Det handlar främst om: 

 Imitationssvårigheter – Stor del av inlärningen i skolan utgår från imitation, språklig, 

fysisk, motorisk och social. 

 Språkproblem – Annorlunda språklig utveckling, vilket kan leda till vissa problem i 

inlärningen. 

 Funktionella kommunikativa problem – Svårigheter att läsa av kroppsspråk, mimik 

och ansiktsuttryck. 

 Begränsade specialintressen – Tenderar att ta all kraft och energi från eleven. 

 Kognitiva svårigheter – Detaljintresse och svårigheter att se helheter och ta in 

omvärldsintryck. 

 Ömsesidig social interaktion – Problem att genomföra grupparbeten. 

 Perceptionsstörningar – Detaljer kan reta vissa sinnesintryck, så som lukt, smak, syn 

och hörsel, och påverka personen negativt.
45

 

Utifrån dessa störningsdefinitioner tar Thimon fram några nyttiga råd som kan tillämpas i 

undervisningen. Till en början handlar det om mer organisatoriska förslag: 

3.5.2.1 Samarbetet med föräldrarna och mentorskapets syfte 

Då familjen är en viktig del av en elevs liv är det, enligt Thimon, viktigt att upprätta ett nära 

och bra samarbete med hemmet. Skolan har ofta en begränsad bild av eleven och måste därför 

lita på att föräldrarna ger sitt barn bästa möjliga förutsättningar för att klara sina studier, och 

detta genom att samarbeta med skolan. Thimon hävdar att det är viktigt att en och samma 

person håller i kontakten med en viss förälder. När det handlar om gymnasieskolan brukar 
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man tala om mentorskap. Här nämns att en mentors främsta uppgift är att fungera som en 

följeslagare i studierna
46

. I övrigt måste mentorn hålla kolla över elevens studiesituation och 

kunna ge föräldrarna en klar bild över skolorganisationen.
47

 

3.5.2.2 Studie- och utvecklingssamtal  
Thimon nämner att med jämna mellanrum ska mentorn träffa elevens föräldrar och eleven 

själv i ett utvecklingssamtal. Här ska mentorn ha samlat in omdömen från andra undervisande 

lärare och förberett en mötesagenda. Under mötet ska mentorn öppna för en givande 

diskussion kring elevens skolsituation och låta elev och föräldrar komma till tals.
48

 

3.5.2.3 Den fysiska miljön  

En elev med AS har i regel svårt för förändringar, både sociala och fysiska. När en elev 

exempelvis ska byta skola krävs en välplanerad beredskap för att ta emot eleven på bästa sätt. 

Thimon hävdar att det då behövs en grundlig introduktion av de nya lokalerna, från litet till 

stort. Man börjar i hemklassrummen och går sedan vidare till mer publika, allmänna lokaler.
49

 

3.5.2.4 Att planera klassrummet 

Ett välplanerat klassrum kan vara skillnaden mellan en fungerande och en icke fungerande 

elev. AS-elever är ofta väldigt känsliga för yttre påfrestningar, både vad gäller ljud- och 

synintryck. Det finns en rad olika strategier att använda sig av för att minimera riskerna för 

dessa störande faktorer. Att sätta ut tydliga gränser mellan elevernas arbetsplatser kan vara en 

bra metod. Dessa gränser kan utgöras av bokhyllor eller skiljeväggar. Thimon menar att det 

kan vara bra att markera platser i skolverksamheten med hjälp av dessa gränsväggar. Det kan 

röra sig om läshörnor, bibliotek med flera. Vidare nämner författaren att det, för en AS-elev 

kan vara vägvinnande att skapa så kallade oaser. En oas fungerar som ett avskilt område där 

eleven kan ta igen sig och få en lugnare studiemiljö.
50

 

3.5.2.5 Schema och schemaanpassning 

För en AS-elev är schemafrågan ytterst väsentlig. Schemat är själva strukturen på skoldagen 

och måste vara välplanerad och strukturerad. Thimon säger att stressmoment, överraskningar 

och förändringar ofta bidrar till att en AS-elev blir orolig och tappar fotfästet. Strategin är att 

ständigt och noggrant prata med eleverna om deras scheman. Man ska också klargöra 

dagsplaneringar och göra det både muntligt och skriftligt. Inträffar någon förändring måste 

den förankras hos eleven snarast. Thimon fortsätter med att säga att schemat måste kunna vara 

anpassningsbart efter elevens särskilda behov. Det kan innebära att en kurs läggs upp med 

långsammare studietakt. Utbildningen måste byggas upp efter elevens behov och önskemål.
51

 

3.5.2.6 Läromedel 

Thimon är noggrann med att klargöra hur ett läromedel, anpassat för en AS-elev kan se ut.  

Problematiken hos en AS-elev handlar ofta om möjligheten att tillgodogöra sig informationen 

i en text. Här faller vissa språkliga tillkortakommanden in. En AS-elev har stora problem att 

”läsa mellan raderna”. Av denna anledning måste man som ansvarande lärare läsa igenom de 

läromedel man har för avsikt att använda, och vara uppmärksam på var det kan behöva 
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korrigeras för att passa eleverna bättre. I regel bör man undvika text som måste tolkas och text 

som innehåller något underliggande budskap.
52
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4.0 Metod 
I detta avsnitt kommer jag att presentera den metod jag använt mig av i min undersökning. Jag 

kommer att redogöra för mitt urval av intervjuobjekt och avgränsningar. Vidare följer en 

presentation av mitt genomförande och min bearbetning av intervjumaterialet samt 

avslutningsvis ett kortare resonemang kring etiska principer och tänkbara följder av mitt 

metodval. 

4.1 Val av metod 
För att kunna förvärva en så bred och djup kunskap som möjligt kring de strategier och 

metoder som finns i dag i verksamheter riktade mot AS- elever krävs en grundläggande 

kartläggning om de tankar och idéer som finns ute i några AS- verksamheter. Jag har för 

avsikt att presentera en analys kring tillämpade undervisningsstrategier och även belysa de 

metoder som kan tänkas framkomma i unika verksamheter som dessa. Intervjuerna är av 

kvalitativ art vilket innebär att jag har för avsikt att gå på djupet och inte bara påvisa konkreta 

undervisningstips utan även försöka ge en bild av de bakomliggande orsakerna. 

I mina intervjuer har jag valt att precisera frågorna kring personalens undervisningsstrategier, 

elevens bakomliggande behov, hinder och möjligheter i undervisningen och slutligen hur 

personalen ser på sin roll i verksamheten. 

Bo Johansson och P.O. Svedner skriver: 

Intervjuer, speciellt kvalitativa, ger information som gör det möjligt att förstå /…/ lärarens syn 

på undervisning, förhållningssätt, målsättningar och planering. Kort sagt, intervjun ger, rätt 

använd, kunskap som är direkt översättbar till läraryrket. Som tidigare påpekats, menar många 

forskare att det går en avgörande skiljelinje mellan kvalitativa forskningsmetoder, inriktade på 

förförståelse och mening, och kvantitativa metoder, inriktade på yttre iakttagbara fakta och 

beteenden.
53

 

Med bakgrund av ovanstående citat var mitt val av intervjumetod självklar, då jag söker en 

djupare kunskap i området. Vidare om mitt metodval i avsnittet om Urval och avgränsningar. 

I intervjuerna har jag använt mig av en grundmall med fem frågor av övergripande karaktär. 

Beroende på hur intervjuerna fortlöpt har jag använt mig av de följdfrågor som finns 

presenterade frågesammanställningen i bilaga 1. 

4.2 Urval och avgränsningar 
Min önskan har hela tiden varit att göra en kvalitativ undersökning för att på bästa sätt 

besvara mina frågeställningar. Dock var jag länge inställd på att komplettera dessa intervjuer 

med en kvantitativ undersökning i form av enkäter som jag skulle ha skickat ut till samma 

verksamheter som jag även skulle genomföra mina intervjuer i, där samtliga medarbetare 

skulle ha besvarat frågorna. Tanken var att enkäten skulle lyfta fram sakinformation rörande 

konkreta undervisningsmetoder och andra lättdefinerade frågor. I slutändan beslöt jag mig för 

att avstå enkäterna då syftet med dessa tangerade syftet med intervjuerna på för många plan. 

Den skalinformation jag hade fått ut av en enkätundersökning skulle jag ändå få genom 

intervjuerna och förmodligen mer därtill. 

Inledningsvis poängterade jag att min avsikt var att avgränsa mig till verksamheter med minst 

fem års erfarenhet av arbete med ungdomar med Aspergers syndrom. Jag hade även för avsikt 

att koncentrera mig på verksamheter med uteslutande AS-elever och utöver det ville jag 
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endast fokusera på lärare. Syftet med denna avgränsning var viljan att finna personal, som 

genom sin arbetslivserfarenhet, kunde bidra med tillförlitliga svar, en form av förebyggande 

validering. På så sätt kan man tänka sig hitta ett tydligare mönster i svaren. Av flera 

anledningar, främst bristen på tid, nyorganisationer i verksamheten och personalbrist, hade jag 

svårigheter att hitta intervjudeltagare som var villiga att ställa upp. 

Genom hemsidan till Riksföreningen Autism (RFA) kunde jag lätt hitta kontaktuppgifter till 

de flesta aktiva verksamheter i Sverige. Jag tog i ett par fall kontakt med verksamhetsansvarig 

personal som vidarebefordrade mig till den fysiska enheten. I övriga fall tog jag direktkontakt 

med verksamheterna. Till slut knöt jag kontakt med fyra olika verksamheter, alla placerade på 

skilda platser i landet. Tre av dessa var lokaliserade på ett sådant avstånd att det inte var 

genomförbart att träffa personerna på plats. Här frågade jag om det var möjligt att få 

genomföra en telefon- eller webbintervju. Samtliga önskade telefonintervjuvarianten. Den 

fjärde verksamheten hade jag möjlighet att träffa på plats. Här bokade jag in intervjuer med 

samtliga tre medarbetare. Totalt inbokades och genomfördes sex enskilda intervjuer. 

Med anledning av de problem jag hade, vad gäller bokning av intervjuer, sjönk mina krav på 

de kriterier jag från början satt upp i takt med att skolorna avböjde. Detta gäller främst 

verksamhetsår, verksamhetsform och utbildning. Den blandning av personal som i slutändan 

utgjorde min urvalsgrupp består av tre ämneslärare, en speciallärare, en utbildningsledare och 

en ungdomshandledare. Gruppens utbildning skiljer sig dock en hel del från de faktiska 

befattningarna. Om man bara ser till utbildning består gruppen av fyra personer med 

specialpedagogutbildning, en med gymnasielärarutbildning i allmänna ämnen och en med 

förskollärarutbildning. Min urvalsgrupp har även en stor spridning var gäller 

verksamhetsformer där det finns representerat skolor med inriktning mot hela det 

neuropsykiatriska spektrat samt verksamhetserfarenhet som inte sträckte sig längre än något 

enstaka år. 

4.3 Genomförande och bearbetning 
Min utgångspunkt i intervjugenomförandet var att noggrant förbereda de personer som jag 

skulle prata med. Redan vid telefonkontakten informerade jag om vem jag var och mitt syfte 

med undersökningen. Jag var tydlig med att inte sätta press på personerna och att jag skulle 

uppskatta om tid fanns att ta av för att kunna genomföra dessa intervjuer. När personerna gett 

klartecken skickade jag iväg ett presentationsbrev (bilaga 2). Här preciserade jag syftet och 

listade upp huvudfrågorna. Alla deltagare utom en ville ha detta brev före intervjutillfället. 

Detta för att kunna förbereda svaren och på så sätt få ett flyt på intervjun. 

De tre intervjuer, där jag träffade personerna i fråga, skedde med flera veckors mellanrum. 

Anledningen till detta var sjukdom och nya intervjutider fick inplaneras. Dessa intervjuer 

spelades in på en mp3-spelare. Dessvärre krånglade denna apparat vid en av 

intervjusessionerna, vilket fick till följd att transkriberingen försvårades och jag fick 

uteslutande utgå från de fragmentariska punktanteckningar jag tagit upp vid intervjun. De 

övriga två intervjuer som jag genomförde i denna verksamhet flöt utan förhinder med givande 

diskussioner som följd. De inspelade intervjuerna lyssnade jag igenom en gång innan, och 

ytterligare en gång när jag transkriberade materialet. Jag exkluderade icke-relevant 

information och sammanfattade diskussionerna i någorlunda strukturerade sammanställningar. 

Jag fann ingen mening med att transkribera intervjuerna ordagrant då stora delar av materialet 

bestod av småprat och inlägg som inte rörde frågan. Med en sammanfattande teknik kunde jag 

effektivisera informationen i intervjuerna.  
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Övriga tre intervjuer skedde via telefon och var därför något krångligare att genomföra. Jag 

spelade inte in dessa intervjuer vilket till viss del kan påverka resultatet. Bristen på personlig 

kontakt och det faktum att jag var tvungen att anteckna samtidigt som jag lyssnade och 

försökte spinna vidare på intressanta trådar, försvårade intervjuerna avsevärt. Här var jag 

dessutom tvungen att försöka diktera intervjuobjektets formuleringar så gott jag kunde så inga 

missförstånd eller misstolkningar skulle uppstå. Jag var innan telefonintervjuerna noggrann 

med att förklara situationen och bad personerna ha överseende med att jag skulle skriva 

samtidigt. Eftersom jag omöjligt kunde få med allt som sades under telefonintervjuerna fick 

jag transkribera materialet omgående i anslutning till intervjun. Jag författade egna 

formuleringar utifrån mina anteckningar och satte struktur på frågor och svar. 

4.4 Etiska principer 
När man planerar och genomför en kvalitativ forskningsintervju är det viktigt att man som 

intervjuare följer ett antal vedertagna, etiska regler. Dessa bygger på ett förhållningssätt som 

syftar till att skapa tillit mellan intervjuaren och intervjuobjektet. Forskningens slutliga 

kvalitet är ofta ett led av hur väl man lyckats följa dessa regler.
54

 

Det humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet har tagit fram en rad punkter som 

berättar hur man som intervjuare bör förbereda sig och genomföra intervjun. 

 Deltagarna skall erhålla rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och 

undersökningens syfte. 

 

 Deltagarna ska ha möjligheter att när som helst ställa frågor om undersökning och få sina frågor 

sanningsenligt besvarade. 

 

 Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan negativa 

följder. 

 

 Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall det inte 

vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller elever/barn.
55

 

Jag valde att konstruera intervjufrågorna i inledningen av arbetsprocessen. Först när dessa 

frågor var färdigställda tog jag, via telefon, kontakt med de verksamheter jag önskade 

intervjua. De verksamheter som anmälde ett intresse att delta informerade jag sakligt kring 

undersökningens syfte och metod. Samtliga intervjudeltagare var således införstådda med att 

det handlade om en kvalitativ intervju med ett antal öppna frågeställningar. Jag var även 

noggrann med att presentera mig själv som person och mitt intresse kring 

undersökningsområdet. Överlag fick jag ett gott bemötande med många intressanta frågor 

kring mitt arbete. I samband med detta samtal erbjöd jag mig att skicka över ett 

presentationsbrev, i vilket syfte och frågeställningar framgick. Fyra av de fem verksamheter 

jag kom att intervjua önskade få detta utskick. Den verksamhet som inte ville ha brevet 

menade att intervjuns kvalitet skulle bli bättre om pratstunden skedde förutsättningslöst. Jag 

poängterade för intervjupersonerna att man inte behövde bestämma sig för ett deltagande 

förrän man läst igenom frågorna och bildat sig en uppfattning om vad som gällde. En 

verksamhet drog sig ur efter att ha fått presentationsbrevet utskickat, man ansåg sig inte ha tid 

att delta. 

Vid samtliga träffar inledde jag med att förklara de etiska principerna kring intervjun. Jag 

garanterade deras anonymitet. I resultat, analys och diskussion framgår inte personerna bakom 
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svaren, inte heller befattning, utbildning eller kön. Jag förklarade också att de hade möjlighet 

att hoppa över frågor eller avbryta intervjun när de helst önskade. Johansson/Svedner 

poängterar att det är viktigt att säkerställa intervjudeltagarnas anonymitet.
56

 En viktig tanke 

bakom detta är att få dessa personer att känna sig trygga i intervjusituationen, att den 

information som delges inte sprids vidare. Med detta klargörande öppnas förhoppningsvis 

möjligheten till att svaren blir mer sanningsenliga och inte så tillrättalagda eller konstruerade. 

4.5 Reliabilitet och trovärdighet 
Arbetets reliabilitet och trovärdighet bygger på vilka undersökningsmetoder man använt sig 

av och hur relevanta de är för att ta fram bästa möjliga material att analysera. Här har man en 

viktig uppgift att väga för- mot nackdelar vad gäller olika undersökningsmetoder. Vad ger den 

ena metoden och vad ger den andra? Om man har hög reliabilitet på sin undersökningsmetod 

betyder det att samma undersökning skulle kunna göras igen, av helt andra personer men med 

samma resultat.
57

 

Jag har i min undersökning valt kvalitativa intervjuer där jag pratat med ett flertal lärare, 

speciallärare och annan personal verksamma i AS- grupper. Kvalitativa intervjuer bidrar till 

öppnare frågeställningar och även till att intervjuobjektet kan resonera och redogöra kring sin 

situation. Till dessa svar kunde jag som intervjuare följa upp med relevanta följdfrågor som i 

många fall nyanserade svaren men ibland även hjälpte till då intervjudeltagaren fastnade och 

sökte nya infallsvinklar. 

Majoriteten av de verksamheter jag träffade hade mer än två års erfarenhet av sitt arbete. Man 

kan anta att stor erfarenhet bidrar till svar som är mer nyanserade och förankrade i denna typ 

av verksamhet. Man har även en annan förmåga att relatera till problemområdet än en person 

med liten eller ingen erfarenhet. Då spridningen av verksamheternas erfarenhet är så stor finns 

en viss risk att tillförlitligheten sjunker en aning. Samtidigt får man, med denna spridning, en 

bra variation på olika synsätt som präglar denna personal. 

Att genomföra telefonintervjuer har sina för- och nackdelar. Det är svårare att fånga upp all 

information som sägs då man som intervjuare ska hinna skriva samtidigt som man ska lyssna 

och knyta an till intressanta tankar. Svagheten med denna metod är att informationen kan 

misstolkas och felciteras. Viss information kan också falla bort helt. Samtidigt finns en styrka 

i att en telefonintervju tenderar att bli mer effektiv än en vanlig intervju. För att undvika 

missförstånd kontaktade jag samtliga verksamheter jag intervjuat, direkt efter att jag 

transkriberat intervjumaterialet, och bad dem korrekturläsa innehållet. Jag välkomnade 

synpunkter och förändringar, för att på bästa sätt få ett så sanningsenligt och tillförlitligt 

material som möjligt. 

För att höja resultatets trovärdighet skickade jag, via e-post, ut mina intervju-

sammanställningar till de olika verksamheterna. Jag bad i brevet personerna att läsa mina 

sammanställningar och därefter återkomma med synpunkter på tänkbara felformuleringar, 

misstolkningar och andra direkta felaktigheter. På så sätt höjs intervjumaterialets trovärdighet 

och intervjuobjekten undviker att bli feltolkade. Det ska nämnas att samtliga intervjudeltagare 

utom en hade flera synpunkter på intervjusammanställningen. Främst handlade det om 

felciteringar och känslig elevinformation. Efter återkopplingen korrigerade jag materialet efter 

de synpunkter som inkommit.
58  
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5.0 Resultat 
Jag har för avsikt att i följade kapitel redovisa resultaten från de intervjuer som jag har 

genomfört. Till denna resultatdel kopplas en analys i vilken jag kommer att presentera 

resultaten och reflektera kring dess innehåll och innebörd. I analysen vägs även den forskning 

som tidigare gjorts på området och som presenterats i detta arbete. För att skapa en struktur 

över detta förfarande kommer jag presentera mina frågeställningar, var och en för sig, för att 

sedan lägga fram resultat och analys. 

I resultat, analys och diskussion framgår inte vilken personal som står bakom de olika svaren. 

Detta i enlighet med de etiska principer som gäller i en vetenskaplig forskningsmetod. I 

svaren ska deltagarna jämställas vad gäller befattning, utbildning och kön. Min avsikt är alltså 

inte att dra slutsatser utifrån intervjudeltagarens ställning eller person utan endast utifrån ett 

allmänt perspektiv där jag önskar söka svar på mina frågeställningar. 

5.1 Konkreta undervisningsstrategier 

5.1.1 Resultat 

Då frågan var av öppen karaktär tilläts intervjudeltagarna fritt resonera kring de 

undervisningsstrategier som de, av olika anledningar, ansåg passande i en AS-grupp. 

Variationen och idérikedomen var häpnadsväckande. I denna resultatdel kommer jag 

presentera de vanligast förekommande svaren. 

Fem av de personer jag intervjuade påpekade hur viktigt det är med ett inskolningsmöte innan 

eleven börjar i verksamheten. På detta möte ska lärare, elev, föräldrar och tidigare 

undervisande personal träffas och dela med sig av sina erfarenheter. På inskolningsmötet ska 

man även fastslå elevens förutsättningar och individuella målsättningar. Utifrån denna 

information ska personalen kunna anpassa undervisningen efter bästa förmåga. 

Vi träffar alltid i förväg de ungdomar som är tänkta att börja hos oss. Det är nödvändigt då 

ungdomarna måste få en ärlig chans att bilda sig en uppfattning om vad som gäller och vi i 

personalen ska få en chans att träffa personen i fråga. Vid ett sådant möte diskuterar vi 

ömsesidiga målsättningar med utbildningen/…/ Här har vi från skolan också en möjlighet att 

känna av var denna ungdom står och vad han vill. I samband med att vi tar emot en elev 

stämmer vi av förutsättningar, krav och möjligheter med tidigare lärare, föräldrar och givetvis 

elevernas utredning. (Personal 2)  

En intervjudeltagare menar att ett inskolningsmöte också måste följas upp av en 

inskolningsperiod, där lärare och elev lär känna varandra. Allt för att kunna skräddarsy en 

lämplig undervisning. Övriga deltagare är inne på samma linje när man poängterar hur viktig 

första tiden i verksamheten är. 

Självklart krävs en viss inskolningsperiod där lärare och elev lär känna varandra. Utifrån denna 

kontakt kan man sedan bygga upp en passande nivå i undervisningen. (Personal 4) 

Samtliga intervjudeltagarna berör flera gånger vikten av att se och utgå från elevernas unika 

behov och förutsättningar i undervisningen. Det handlar dels om den utgångspunkt man som 

lärare har när man möter eleven i undervisningen, dels om den nivå man lägger 

undervisningen på. På sikt ska en god nivåanpassning stärka elevens självförtroende och 

ambitioner i undervisningen. 

Strategin handlar om att hitta en nivå där vi kan börja, där eleven känner att man kan lyckas. 

Man utgår från en nivå som man tror tangerar elevens kunskap och därigenom kan eleven sedan 

bygga upp ett självförtroende att vilja lyckas. (Personal 3) 
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En intervjudeltagare säger att man måste hitta en lämplig nivå på undervisningen på att kunna 

stimulera alla elever. 

Det är vår plikt att erbjuda alla en stimulans i sitt skolarbete och vi måste utmana eleverna på 

den nivå de befinner sig på. (Personal 4) 

Samtliga intervjudeltagare är också överens om att det krävs en genomtänkt och tydlig 

förberedelse inför varje ny uppgift. Det handlar främst om hur man som lärare introducerar ett 

nytt moment och hur man sedan anpassar de uppgifter som ingår i undervisningen. 

Anpassningen måste ske utifrån de individuella behov eleven har. Några deltagare menar att 

det är viktigt att klargöra målen med momentet på ett strukturerat sätt. Först då blir 

undervisningen greppbar och begriplig för eleven. 

Det är viktigt att man bryter ned uppgifterna i mindre delar. Detta för att eleverna ska ha en 

möjlighet att kunna se början och slutet av uppgiften. Det gör vi genom att först presentera 

kursplanen, helheten. Kursplanen plockar vi ned i mindre beståndsdelar, moment. Momenten 

plockar vi ned i mindre beståndsdelar, uppgifter. Man är därför noggrann med att ha en 

genomgång där man lyfter fram syftet. (Personal 5) 

Jag hjälper eleven att ta ut stycken ur de texter som ska läsas då många elever har stora 

svårigheter med detta. Då måste man vara väldigt tydlig med målbeskrivningen. (Personal 6) 

Vad gäller ingången ett nytt moment, förklarar en av intervjudeltagarna en egenkonstruerad 

modell, FBB-modellen (förbereda, förtydliga och begränsa). Denna modell syftar till att skapa 

goda förutsättningar för eleverna att ta till sig innehållet i undervisningen. Det handlar om god 

förberedelse, där eleverna introduceras inför sina nya uppgifter, uppgifter som vid behov ska 

förtydligas och göras verkliga. Som lärare måste man begränsa sig till de moment som är 

genomförbara. 

Annars brukar jag tala om FBB-modellen/…/ För att ge våra elever en god möjlighet att fixa 

undervisningen krävs strukturerad och välplanerad förberedelse. Det kan handla om ett helt 

lektionspass ren förberedande verksamhet innan vi kör igång det ordinarie momentet. Eleven 

måste hela tiden vara med på tåget och veta vad som krävs för att vi ska kunna genomföra en 

vettig undervisning. Som lärare får man koda av situationen och se vad som är möjligt. På så vis 

får man avgränsa sin planering till genomförbara moment. (Personal 2) 

Frågan om undervisningsstrategier öppnade även för fria resonemang kring metoder som inte 

anses lika lyckade i en AS-verksamhet. Vad gäller läxornas funktion och värde i AS-gruppen 

är intervjudeltagarna helt eniga. Man försöker in i det längsta komma ifrån läxarbetet. Det 

finns ett flertal orsaker till detta. Man menar att AS-eleven kan ha svårt att handskas med en 

läxuppgift då läxor är någonting som förväntas göras på fritiden. Denna elev har svårt att se 

sambandet mellan skola och fritid och vill därför dra en tydlig skiljelinje mellan de två. 

Läxor är av princip helt förkastliga i vår verksamhet. /…/ Då AS-elever har svårt att sätta 

samman helheter kan det ofta te sig omöjligt att förstå sambandet mellan skola och fritid. De 

flesta AS-elever anser att skola är skola och fritid är fritid. Med andra ord ska man inte behöva 

göra skolarbete på fritiden då det är en helt annan del av dagen. Vi får acceptera att det är så och 

göra det bästa av situationen. (Personal 5) 

Det ska dock nämnas att flera intervjudeltagare poängterar att läxarbetet inte helt ska 

förkastas, utan man måste utgå från elevens individuella behov. Man anser även att läxorna 

kan fylla en funktion för de elever som vill ta sig in på ett nationellt program. I dessa fall ska 

läxarbetet ses som en förberedelse inför de krav som ställs där. 

Tre av deltagarna nämner även möjligheten till schemalagda läxpass. Detta främst då eleven 

ofta behöver extra tid att ta sig igenom avancerade kurser. 



 
 23 

Vi försöker in i det längsta att undvika läxor då eleverna ofta drar en tydlig skiljelinje mellan 

skola och fritid. Ibland är detta inte möjligt, främst på kurser som Matematik C och Engelska C 

där tempot är uppskruvat. I dessa fall har vi satt in en timme i veckan som de berörda eleverna 

kan använda till inläsning av läxor och annat studiematerial. (Personal 6) 

En av intervjudeltagarna poängterar att man visserligen har läxor som en del i undervisningen 

men inte för läxornas skull i sig. Det måste alltid finnas ett syfte och en medveten tanke 

bakom läxarbetet. I grunden är läxans viktigaste uppgift att få eleverna att klara kursen under 

inplanerad tid. Detta kan orsaka stress. Här påpekas att stress, för en AS-elev, kan ge upphov 

till mer negativa följder än vad som är brukligt för en vanlig person. Därför har man medvetet 

förlängt kurserna för att undvika de stressfaktorer som finns. 

Vi har läxor men generellt sett inte. Jag menar att vi inte har läxor för läxornas skull utan en 

medveten strategi bakom varje läxa. Vår grunduppfattning är att eleverna ska hinna klart med 

sina arbetsuppgifter och nå målen under lektionstid. /…/ Vi är väldigt tydliga med att vi vill 

undvika stress av för mycket arbete, då stress i regel bara medför negativa konsekvenser. 

(Personal 2) 

I övrigt framkommer ett flertal konkreta exempel på metoder som intervjudeltagarna försöker 

undvika i sin undervisning. Samtliga deltagare är överens om att analytiska uppgifter tenderar 

att försvåra skolarbetet för AS-elever. En analytisk uppgift kräver förmågan att ”läsa mellan 

raderna” och sätta sig in i olika sammanhang. Deltagargruppen är också enig vad gäller 

uppgifter där eleven förväntas ta ut det viktigaste ur en text. Dessa uppgifter är generellt 

svårare att greppa.  

Min erfarenhet säger att övningar där det krävs att eleverna ska ta ut det viktigaste i en text inte 

fungerar hos oss. Det är svårt för eleverna att förstå vad som är viktigast då förmågan att värdera 

innehållet i texten inte finns. Allt är viktigt och därför är det lättast att bara skriva av utan att 

behöva värdera vad som ska tas med. Dessa elever har också svårt att läsa mellan raderna. Det är 

en förmåga som kräver att man kan sätta sig in i författarens tankebild och göra interferenser och 

det kan vara svårt för en elev med AS. På den vägen är det svårt att analysera texter då en analys 

kräver att man kan dra slutsatser utifrån ett mönster i en text. Dessa uppgifter tenderar att bli 

alltför omfattande. (Personal 5) 

En annan intervjudeltagare spinner vidare på detta resonemang och konkretiserar det hela med 

att påstå att ”varför”-frågor fungerar dåligt i en AS-verksamhet. Istället lämpar sig, enligt 

deltagaren, frågor av karaktären ”vad”, ”hur” och ”när” bättre. Att fokusera på fel typ av 

frågeupplägg kan rendera i att eleven tappar intresset och uppgifterna förblir olösta. 

Konkret kan man säga att ”varför”-frågor fungerar väldigt dåligt för våra elever. /…/ Resultatet 

brukar bli att eleverna kroknar halvvägs igenom uppgiften och i slutändan blir inte uppgifterna 

lösta. Jag skulle vilja påstå att ”vad”-, ”hur”- och ”när”-frågor lämpar sig betydligt bättre på en 

AS-elev. Dessa frågor är konkretare i sin utformning och innehåller mer hårdfakta. (Personal 2) 

Två av deltagarna väljer att tala om hur viktigt det är att ge AS-elever tydliga ramar och 

instruktioner. När en elev med AS erbjuds en öppen uppgift med möjlighet till fria val 

resulterar det ofta i att eleven inte klarar av att ta det initiativ som krävs för ett sådant val. 

Som lärare måste man konkretisera uppgifterna och skala bort alla vilseledande 

valmöjligheter. 

Det är heller ingen bra idé att ge elever med AS stora, fria uppgifter. /…/ Det fungerar bättre om 

man ger eleverna bestämda undersökningsområden, så fasta ramar som möjligt. Uppgifterna ska 

helst inte vara möjliga att tolka utan instruktionerna ska vara enkla, konkreta och självklara. 

(Personal 6) 

Ytterligare en av deltagarna menar att humor i undervisningen är en god strategi. Detta 

framkommer även hos övriga intervjudeltagare där man påtalar att det är viktigt med ett 
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lättsamt och trevligt arbetsklimat. Det poängteras dock att humorn inte får gå till överdrift då 

AS-elever ofta har svårigheter att hantera outtalade budskap. Deltagaren lägger även till att 

det finns en vinning i att testa eleverna med humor och ironi. Ett sätt att se var man har 

eleverna. 

En av strategierna är att jag alltid har tyckt om humor och ironi i verksamheten, men det får inte 

gå till överdrift. Man måste hitta en lagom nivå. Det går hem hos alla men i olika portioner. Man 

kan ju testa hur mycket AS eleverna har i sig. /…/ Då kan man pejla av läget på så sätt. 

(Personal 1) 

5.1.2 Analys 

Resultatet av frågeställningen kring undervisningsmetoder och strategier visar på att det krävs 

en god förberedelse när en elev med diagnosen AS ska börja i en anpassad verksamhet. 

Anledningen till det är att behovet av tydlighet och struktur är en viktig faktor hos dessa 

elever. Gillberg menar att: 

En hög grad av struktur, ordning och reda /…/ är A och O för de flesta med Aspergers syndrom 

även ifall där en tydlig strukturering av vardagen i förstone tycks överflödig.
59

 

Detta faller in dels på tiden före skolstarten, där eleven ska erbjudas en inskolningsträff. Dels 

på den första tiden i verksamheten som kan ses som en inskolningsperiod. Inskolningsträffen 

är ett möte där elev, lärare, föräldrar och tidigare undervisande personal träffas för samråd. 

Under detta möte ska eleven bilda sig en uppfattning om skolan och verksamheten ska bilda 

sig en uppfattning om eleven och dennes målsättningar. Under inskolningsperioden ska 

undervisande lärare känna av eleven och anpassa undervisningen till rätt nivå. 

Vidare framkommer i resultatet att en AS-elev kräver en grundläggande förberedelse inför 

varje nytt kursmoment. För att förbereda eleven på bästa sätt ska den undervisande läraren 

tydligt visa hur momenten är en del av en större helhet. Först då kan eleven greppa syftet med 

undervisningen och skolan görs på så vis verklig för eleven. Gillberg förklarar detta: 

Många med Aspergers syndrom verkar lata och orkar ingenting, tycker att allting är tråkigt och 

säger nej till arbetsuppgifter som dyker upp på ett oförberett sätt.
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Det framkommer även olika begreppsgivna metodmodeller för denna typ av förberedelse, 

exempelvis FBB-modellen, vilket understryker vikten av detta arbete i en AS-grupp. 

Enligt resultatet har läxarbetet en infekterad roll i en AS-verksamhet. Läxan som företeelse är 

någonting som man in i det längsta försöker undvika. Anledningen till det är att kravet på 

läxarbetet sätter press på eleverna och blir en ofrånkomlig stressfaktor i deras liv, vilket 

uteslutande har en negativ inverkan på deras tillvaro. Det framgår även att AS-eleverna har 

stora svårigheter att se sambandet mellan skola och fritid. På grund av detta blir det svårt att 

motivera sig att göra läxor på fritiden. Detta är en direkt följd av elevernas fixering vid, för 

sammanhanget, betydelselösa detaljer och deras bristande förmåga att se helheten, även kallad 

svag central koherens.
61

 

Förmågan att kunna förstå att läxarbete kan vara till gagn för studierna och bidra till en 

utbildning följer i spåret av central koherens. Man kan säga att det är ett sätt att leva ”här och 

nu”. Thimon beskriver detta fenomen: 
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En elev med Aspergers syndrom kanske inte förstår att ett rött och ett grönt äpple tillsammans 

blir två äpplen. Detta kan bero på att vederbörande ofta ser detaljerna före helheten och 

dessutom saknar förmåga att jämföra. Det är inte heller säkert att personen kan överblicka 

helheter utan måste ta in världen runt omkring i delar.
62

 

Det ska dock sägas att det inte går att generalisera i denna fråga. Om en viss elev har särskilda 

önskemål om att, exempelvis komma in på ett nationellt program, ska verksamheten verka för 

att detta ska bli möjligt. I dessa fall kan läxarbetet tjäna ett förberedande syfte inför en möjlig 

överflytt. För de elever som upplever ett obehag när det kommer till läxarbete måste det alltid 

finnas en reservplan. Professor Tony Attwood ger sin syn på saken: 

If homework is associated with such anguish, what can be done to reduce the despair of the child 

who is exhausted from their day at school, the parent who tries to motivate their child and the 

teacher who recognises that homework is not the most effective means of education for such 

children? /.../ One option is to enable the child to complete their “homework” at school. It can be 

undertaken at lunchtime and before or after classes in their home class or the school library. 

However, they would still require supervision and guidance from a teacher or assistant. In High 

School, some children have been able to graduate taking fewer subjects and the extra time 

available in the school day dedicated to homework.
63

 

Även innehållet i undervisningen är av stor vikt för AS-eleven. På grund av svårigheter att se 

samband lämpar sig inte uppgifter av typen analys eller uppgifter där eleven ska ta ut ”det 

viktigaste” i en text. Då det ofta finns brister i förmågan att värdera innehållet i texterna blir 

dessa uppgifter ogenomförbara. Resultatet visar också att ”varför”-frågor förefaller särskilt 

svåra för en AS-elev eftersom dessa frågor kräver en förmåga att kunna sätta sig in i ett annat 

sammanhang och i många fall tänka sig in i någon annan människas beteende. Utifrån teorin 

kring mentalisering (Theory of mind) kan man förstå problematiken och hitta orsaken till att 

AS-eleven inte klarar av att utföra dessa typer av uppgifter.
64

 

I stället lämpar sig frågor av karaktären ”vad”, ”hur” och ”när”. Dessa frågor är mer konkreta 

i sin utformning och blir för eleverna tydligare. 

Vidare visar resultatet att fria uppgifter kan ställa till bekymmer för en AS-elev. Fria uppgifter 

har en tendens att bli för stora och svåra att greppa för dessa elever. Som tidigare nämnts 

kräver en person med AS struktur och rak, konkret information. Att behöva göra val kräver att 

man kan se helheten, vilket redan konstaterat är en svårighet. På grund av detta måste den 

undervisande läraren reducera så många valmöjligheter som möjligt när en uppgift 

presenteras. Om inte detta sker finns risken att eleven blir sittandes utan att få någonting gjort. 

Önskvärt vore att korta ner informationen så mycket som möjligt och bara fokusera på det 

viktigaste.
65

 

5.2 Förutsättningar för att tillgodose elevernas särskilda behov 

5.2.1 Resultat 

Syftet med denna fråga var att undersöka vilka strategier verksamheterna har för att kunna 

tillmötesgå de särskilda krav och behov som en AS-elev kan ha. Precis som frågan om 

undervisningsstrategier var denna fråga av öppen karaktär. 

Organisationsidén kring fasta eller inte fasta arbetsplatser går isär. Fyra av intervjudeltagarna 

berättar att deras elever har fasta arbetsplatser oavsett ämne. Syftet med denna organisation är 
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att skapa en trygghet och bättre studieklimat. Denna trygghet ska förhoppningsvis ge upphov 

till att eleverna blir mer studietillvända. Med en fast arbetsplats skapas också möjlighet att 

anpassa arbetsplatsen efter elevens behov. Här kan man exempelvis plocka in skärmar som 

skiljer arbetsplatserna åt. Med egna arbetsplatser öppnas möjligheten att låta eleven få en egen 

arbetsdator. 

Våra elever har egna arbetsplatser med datorer. Om det finns önskemål har vi möjlighet att ta in 

skärmar som delar av arbetsplatserna. (Personal 6) 

Två av deltagarna menar att eleverna i deras verksamhet inte har någon fast arbetsplats. Här 

fungerar tilldelningen av platser mer likt en klass på ett nationellt gymnasium. Elevens plats 

styrs efter aktuell kurs. Dock skiljer sig de två intervjudeltagarnas berättelser åt. En av 

deltagarna berättar att eleven visserligen roterar runt beroende på ämne och kurs men att man 

ändå gör sitt yttersta för att anpassa klassrummen så det skapas ett gott studieklimat. Detta 

hänger ihop med att man har större möjligheter med mindre grupper. Det ska ändå tilläggas 

att rotationen av klassrum är relativt begränsad i jämförelse med det nationella gymnasiet. I 

detta fall tre klassrum. 

Vi har i dagsläget tillgång till tre klassrum för ren undervisning. /…/ I mindre grupper försöker 

vi skapa en något trivsammare miljö. Här flyttar vi ihop bänkarna så de formar ett ”U”. På så vis 

får vi ett betydligt bättre diskussionsklimat och gemenskapen växer. (Personal 4) 

En annan intervjudeltagare tar denna metod ett steg längre. Här menar man på att studiemiljön 

är så viktig för eleven att en grundläggande anpassning måste till för att möta varje enskild 

elevs behov. I detta fall har man anlitat färg- och ljusexperter när man inrett lokalerna. Till 

detta tillkommer en diskussion med eleven för att undersöka vilka krav på studiemiljö eleven 

har. Syftet med detta är att öppna elevens sinne för inlärning. Det får inte komma några yttre 

faktorer emellan som riskerar att störa eleven och kanske sabotera möjligheterna att klara 

studierna. AS-eleven tenderar att vara känsligare på detta område. Här kan även nämnas att 

fyra av intervjudeltagarna poängterar att verksamheten, i viss utsträckning, har möjlighet att 

erbjuda eleverna egna, avskilda rum. 

Klassrumsmiljön är för våra elever en väldigt känslig bit. Vi har byggt vår interiör från grunden 

och väldigt medvetet. I byggnationen har vi använt oss av experter på färgstimulans, ljussättning 

med mera. /…/ Vi är tvungna att ständigt anpassa våra lokaler efter nya elever och deras krav. 

Detta gör vi alltid genom att vi sätter oss ned och pratar med eleven och tar på så sätt reda på de 

specifika behov han eller hon har. /…/ Vårt uppdrag är ju att förbereda eleverna för ett så 

normalt liv som möjligt, därför måste vi rensa bort alla yttre faktorer som kan sätta käppar i 

hjulen för eleverna. Vi måste ständigt eftersträva en ultimat studiemiljö där eleverna känner sig 

trygga och säkra. Då öppnas de bästa kanalerna för inlärning. (Personal 2) 

Gruppsammansättningarna är också det någonting som skiljer verksamheterna åt. Tre av 

deltagarna talar om att grupperna sätts samman efter hand och när eleverna antas till 

verksamheten. Man är tydlig med att det inte handlar om klasser. Eleven får en individuell 

studieplan upprättad och ska läsa ett antal kurser. Undervisningsgrupperna konstrueras efter 

behov och de elever som ska läsa kursen. Det kan vara åldersöverskridande. 

Vi följer en ganska tydlig linje vad gäller gruppsammansättningar. Men då vi inte har 

klassundervisning i den traditionella bemärkelsen med ålders- och nivågrupperingar vore det fel 

att kalla våra grupper för klasser. Vi är en verksamhet vars uppdrag är att i första hand göra 

obehöriga elever behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. (Personal 5) 

En deltagare fortsätter på samma linje men belyser en annan metod. Här handlar det alltså inte 

om någon åldersanpassad indelning utan man utgår från hur eleven är som person och i vilken 

grupp den socialt skulle passa bäst i. En sådan anpassning kräver goda lokalresurser. 
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Utöver det har vi ett antal temarum som är nytt för i år. Dessa teman bygger på 

undervisningsförutsättningar och det är någonting vi infört för att passa samtliga elever och 

deras behov. Ett rum har vi åt de ljudkänsliga eleverna. /…/ Ett rum åt de studiemotiverade 

eleverna. /…/ Ett rum är anpassat åt en enskild elev som är väldigt ljuskänslig. /…/ Ett sista rum 

kallar vi opedagogiskt för ”Pratrummet”. /…/ Här prioriteras den sociala utvecklingen före den 

teoretiska. I detta rum finns även en elevassistent tillgänglig. (Lärare 6) 

Vad gäller de läromedel som används i de olika verksamheterna är intervjudeltagarna överlag 

överens. Fem av deltagarna använder sig av befintligt läromedel i de olika kurserna som de 

anpassar efter elevens behov och förutsättningar. Bristen på specialanpassade läromedel 

uppges vara den främsta orsaken till att man väljer att anpassa sig den litteratur som finns. En 

av deltagarna poängterar att det kan finnas en fördel i att få anpassa sina egna läromedel 

eftersom man då är fri att lägga svårighetsgraden på en lämplig nivå. 

Vi får istället använda oss av en större mängd utplockade läromedel där vi ”klipper och klistrar” 

ihop vettiga och genomförbara uppgifter. /…/ Det verkar lättare att nå eleverna genom att ge 

dem särskilt utformade ströuppgifter. /…/ En annan fördel med att anpassa läromedel på egen 

hand är att man lätt kan styra svårighetsgraden på uppgifterna. (Personal 5) 

En av intervjudeltagarna uttrycker ett visst missnöje med bristen på anpassade läromedel, 

eftersom det till viss del försvårar planeringen och möjligheten till en strukturerad 

undervisning. 

Trist nog verkar det inte finnas något större utbud av läromedel anpassade för våra elever. Det 

borde finnas då temat på ett sådant läromedel känns relativt självklart: Struktur och tydlighet 

med lättöverskådliga uppgifter och tydliga instruktioner. (Personal 5) 

En annan deltagare uppger att man i deras verksamhet inte anpassar befintliga läromedel utan 

istället konstruerar helt nya. Syftet med det sägs vara möjligheten att skräddarsy läromedlen 

till eleverna efter deras unika behov. En förutsättning för att detta ska tjäna något syfte är att 

man med jämna mellanrum uppdaterar sitt material och låter elevens förutsättningar styra 

innehållet. 

Här har vi konstruerat egna läromedel. Det har vi gjort med hjälp av våra två ämneslärare i 

svenska och engelska. Tanken med detta är att få en större tydlighet och bättre introduktion till 

uppgifterna. I vanliga läromedel kan det finnas svårtolkade budskap, sådana måste vi försöka 

undvika ifall det är möjligt. /…/ Uppgifterna finns nu samlade i pärmar. En sådan här lösning 

kräver givetvis lång förberedelse och att man är djupt insatt i elevernas problematik. Till det hör 

att vi med jämna mellanrum utvärderar uppgifterna och tittar över deras syfte och utformning. 

Vi uppdaterar pärmarna hela tiden och lyckas på så vis förbättra och anpassa innehållet efter 

våra elevers behov. (Personal 2) 

En av deltagarna pratar om hur vissa elever känner behov av att ha en kursbok som ett 

symboliskt objekt. Deltagaren menar att denna kursbok inte fyller ett självklart studiesyfte. 

Här handlar det snarare om att ge eleverna en tydlig punkt som symboliserar kursen. 

Kursboken i sig behöver heller inte fylla någon studiefunktion i den aktuella kursen utan kan 

fungera som uppslag och inläsning för eleven. Den undervisande läraren bedriver hela tiden 

sin planering med sitt anpassade kursmaterial. 

Ibland kan vissa elever känna ett behov av en given kursbok. Anledningen till det är troligtvis att 

få känslan av att ha en fast kärna som symboliserar kursen och inte nödvändigtvis bara i 

studiesyfte. I dessa fall har vi kursböcker som eleverna kan få låna. (Personal 4) 

Tre av intervjudeltagarna framhåller den sociala träningen som en viktig bit i den 

undervisning som verksamheten ska erbjuda. De tre deltagarna är överens om att den sociala 

träningen borde jämställas med den teoretiska undervisningen då problematiken kring AS-

eleven i regel handlar om sociala tillkortakommanden. Ett av huvuduppdragen är att förbereda 
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eleven inför vuxenlivet och därför måste man träna sig på de förmågor som förväntas fungera 

när man lever på egen hand. Samtliga intervjudeltagare exemplifierar flera strategier där 

eleven tränas socialt. 

En av deltagarna pratar om hur eleverna, en gång i veckan, går och tränar på gym 

tillsammans. En annan deltagare lyfter fram schemapositionen LV (Lärarens val), där 

personalen bestämmer olika sociala aktiviteter som verksamheten åker ut på. Ytterligare en 

deltagare ser gärna en särskilt anpassad, teoretisk, kurs i vilken eleven läser och tränar sina 

förmågor i vardagskunskap. I stället har man i denna verksamhet skapat en kill- och en 

tjejgrupp som träffas en gång i veckan för samkväm. Träffarna är lärarledda och ska ses som 

ett sidosteg från den vanliga undervisningen. 

Många AS-verksamheter har i dag kurser som är tänkta att förbereda eleverna inför livet efter 

skolan. /…/ Syftet med en sådan kurs är att låta eleverna möta sitt funktionshinder på ett 

teoretiskt plan och ge en grund i vad som kan tänkas krävas av en person som ska fungera 

hjälpligt i dagens samhälle. /…/ Vi har dock en anpassad gruppträff som sker veckovis. Denna 

grupp kallas för ”Killgruppen” och ”Tjejgruppen”. /…/ I dessa grupper får eleverna möjlighet att 

umgås, prata av sig och ta ett steg från den inrutade skolverksamheten. (Personal 5) 

Samtliga intervjudeltagare anser sig ha total frihet vad gäller möjligheten att korrigera och 

anpassa elevens schema. Alla är även överens om att en schemaanpassning är nödvändig för 

att tillmötesgå de krav som en AS-elev ofta har på utformningen av sin skoldag. Om en elev 

inte får sina schemakrav tillgodosett är risken stor att denna elev slutar komma till skolan. 

Samtidigt uttrycker en intervjudeltagare att det finns ett visst risktagande i en 

schemaanpassning. En alltför omfattande förändring kan innebära svårigheter att hinna med 

kursplaneringen. Av denna anledning måste en schemaanpassning medvetet tas fram i samråd 

med elev, personal och föräldrar. 

Jag kan på rak arm säga att vi är hur flexibla som helst när det kommer till schemafrågan. 

Schemat är väldigt viktigt då en opassande utformning kan ställa till en hel del besvär för våra 

elever. /…/  jag kan säga att alla elever har unika schemalösningar. Samtidigt får man inte bortse 

från de tänkbara konsekvenser en schemaanpassning kan innebära. Främst handlar det om viss 

problematik med att uppnå de förutbestämda studiemålen. /…/ Av denna anledning måste man 

förankra läget hos eleverna innan någon förändring kommer till stånd. (Personal 2) 

5.2.2 Analys 

I resultatet kan man se att det inte råder någon enighet vad gäller fasta hemklassrum eller inte. 

Vad man dock är överens om är att elevernas behov ska ligga till grund för den anpassning 

som sker. De två olika organisationsstrategierna bygger båda på en tydlig inställning att 

tillmötesgå elevens krav. Där man valt att ha fasta arbetsplatser menar man att detta skapar en 

tryggare miljö som i förlängningen skapar ett bättre studieklimat för eleverna. De som i stället 

låter eleverna rotera runt i verksamheten hävdar att man öppnar möjligheter för eleverna att 

delta i fler kurser och ger träning i att anpassa sig efter situationer. Det ska tilläggas att man 

ändå gör sitt yttersta för att göra klassrummen hemtrevliga för att skapa en trygg miljö. Vilken 

av metoderna som lämpar sig bäst är omöjligt att besvara. Med god handledning ger båda 

varianterna en trygghet vilket eleverna behöver. Hellberg väljer i sin rapport att framhålla 

hemklassrumsplaceringen som den främsta: 

Poängen med att arrangera undervisningen i ett hemklassrum är att ge en stabil grund och att 

underlätta för eleverna i skolsituationen genom att de slipper hålla reda på olika klassrum och 

vilka böcker de ska ha med till lektionerna, vilket tidigare varit ett problem för dem.
66
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I resultatet framkommer även att klassrumsanpassningen är av vikt för elevens arbete och 

möjligheter till att klara av sin skolsituation. Vid något enstaka fall har lärarna grundligt 

undersökt elevernas behov och krav på lokalanpassning och därefter, med experthjälp, utrustat 

sina lokaler. Detta motiveras med att yttre faktorer aldrig får förstöra elevernas möjlighet till 

att klara utbildningen. Att det finns en risk för att elever kan falla ur ramen om lokalerna inte 

är anpassade efter deras unika behov bygger på perceptionsstörningar. Just 

perceptionsstörningar är vanligt hos en AS-person och handlar om svårigheter att hantera 

ljud-, syn- känslo- och luktintryck. Thimon förklarar vikten av en god klassrumsplanering: 

Vid planeringen av rummet bör man tänka på att barn och ungdomar med Aspergers syndrom 

lätt blir distraherade av olika ljud- och synintryck. De kan bli okoncentrerade och få svårt att 

fokusera på det som är viktigt, och som en följd härav får de svårt att följa med i undervisningen. 

Om barn med Aspergers syndrom arbetar ensamma kan störande ljud- eller synintryck få dem att 

tappa tråden. De kanske helt enkelt slutar att arbeta och gör något helt annat istället. Det finns de 

som stänger ute resten av världen och liksom försjunker i sig själva om miljön runt omkring dem 

blir dem övermäktig. Genom att undanröja så många ljud- och synintryck som möjligt hjälper 

man barn och ungdomar med Aspergers syndrom att koncentrera sig på uppgifterna eller 

lektionerna.
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Det är tydligt att det i dag är en bristvara på bra och anpassade läromedel för elever med 

denna funktionsstörning. Samtidigt efterlyses denna typ av litteratur då den anses vara central 

för elevens möjlighet att kunna följa med i undervisningen. Man har i brist på annat valt att 

anpassa läromedlen på egen hand med fokus på elevens individuella behov. En egen 

anpassning för även med sig positiva aspekter. Man kan på detta sätt lättare nivåanpassa 

uppgifterna vilket medverkar till att eleven får ett mer individualiserat läromedel. Thimon är 

inne på samma tankegångar i sin forskning. Hon menar att man som pedagog måste anpassa 

kurslitteraturen för att på bästa sätt undvika faktorer som hindrar elevens inlärning. Exempel 

på sådana hinder kan vara uppgifter där man förväntas kunna generalisera och ”läsa mellan 

raderna”.
68

 

Eftersom detta är färdigheter som personer med Aspergers syndrom vanligtvis saknar, måste 

man som lärare välja litteratur med stor noggrannhet till dessa elever. /…/ Undersök därför hur 

texten är utformad. Är den konkret eller finns underliggande budskap? Är sambanden tydliga 

och lätt urskiljbara eller behöver något ytterligare klargöras?
69

  

Någonting som tydligt framgår i resultatet är vikten av en medveten och välplanerad social 

träning. Detta faller tillbaka på de tillkortakommanden en AS-person har i kontaken med 

andra människor. I många fall är skolan det enda forum där eleven träffar andra jämnåriga och 

knyter kontakter. Flera verksamheter i undersökningen har också inplanerade gruppträffar där 

eleven får träffa andra personer i samma situation, antingen i form av rent samkväm eller i en 

kurs. I Gillbergs forskning framkommer att social träning är viktigt, men i små, icke 

påfrestande doser. Syftet med den sociala träningen är att underlätta det sociala 

vardagsumgänget med andra människor. Gillberg understryker dock att man aldrig får sätta 

den sociala träningen före träningen av andra, mer intellektuella förmågor.
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 Vidare menar 

Gillberg: 

Social träning i grupp, regelbundna träffar kanske någon gång var eller varannan vecka 

tillsammans med personer med liknande problem, har visat sig vara väsentligt vid autism med 
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hög begåvning, och allt talar för att ungdomar och vuxna med Asperger syndrom har glädje av 

motsvarande träning.
71

 

På frågan om möjlighet till individuella schemaanpassningar för eleverna i respektive 

verksamhet var utfallet samstämmigt. Det är en grundläggande faktor att kunna anpassa 

schemat efter de särskilda krav eleven har. Generaliserar man ett gruppschema skulle det få 

effekten att flera elever skulle falla ur ramen och förmodligen helt sluta komma till skolan. 

Det framgår också att ett beslut om ett anpassat elevschema tas i samråd med berörd elev, 

dennes föräldrar och undervisande lärare. Det är även tydligt att schemafrågan egentligen inte 

är något problem i verksamheterna då man jobbar medvetet med att tydliggöra schemat för 

varje elev. Thimon menar att en AS-elev behöver hjälp och stöd att strukturera omvärlden. 

Detta för att i det längsta undvika stressmoment och onödiga förändringar. Det kan man 

enkelt göra med ett tydligt schema.
72

 Precis som det framgår i resultatet poängterar Thimon 

att schemat är föränderligt. 

För barn och ungdomar med Asperger syndrom är det nödvändigt att betrakta scheman som 

”färskvara”. De behöver ständigt förnyas beroende på hur långt eleven har kommit i sin 

undervisning och utveckling. Ibland går det fortare framåt än vad man tänkt sig, ibland kanske 

eleven behöver längre tid på sig.
73

 

5.3 Hinder i en undervisningssituation 

5.3.1 Resultat 

Denna fråga syftar främst till att låta intervjudeltagarna resonera kring de hinder som kan 

uppstå i en undervisningssituation i en AS-grupp, samt att se de bakomliggande faktorer som 

utgör dessa hinder. Utöver det uppmuntrades deltagarna komma med tänkbara lösningar till 

hindren. 

Ett grundläggande förhållningssätt handlar om att lokalisera vem som bär huvudansvaret för 

de problem som uppstår i undervisningen. Är det elevens begränsade förutsättningar som 

sätter gränser eller bär personal och undervisande lärare en del av ansvaret? Två av 

intervjudeltagarna lyfter över en stor del av ansvaret på läraren. En av deltagarna menar att 

lärarna måste bli bättre på att se och identifiera elevens svårigheter för att därefter kunna 

anpassa undervisningen. En annan deltagare går lite längre och pekar på att lärarna, generellt, 

är en ”gnällig yrkeskår” som väljer fel strider. Som lärare väljer man ofta att blunda för den 

problematik eleven bär med sig. 

Jag är av den bestämda åsikten att lärare generellt är en gnällig yrkeskår. /.../ I all denna röra 

glöms själva professionaliteten i yrket bort. /…/ På så vis finns en ömsesidighet i den 

problematik som kan uppstå när en undervisningsmetod inte fungerar. Man kan lätt tro att 

elevernas problematik i diagnosen är det som sätter hinder, men det är, enligt mig, en 

kombination av att man som lärare inte vill se eller ta till sig problemen och elevernas faktiska 

problematik och särskilda behov och krav. (Personal 2) 

Flera intervjudeltagare nämner att det finns en risk att eleven låser sig och blir oemottaglig. 

Följden av detta blir att både elev och lärare hamnar i en situation som är svår att bemästra då 

övertalning sällan fungerar på AS-eleven. Dessa låsningar kan bero på flera saker. Två 

deltagare talar om uppgifter som innefattar för många valmöjligheter, så kallade fria 

uppgifter. I en fri uppgift får eleven välja ämne, arbetssätt och redovisningsform på egen 

hand. Dessa uppgifter tenderar att bli för stora och svåra att greppa. En annan vanlig orsak till 
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att eleven låser sig beror på att AS-eleven ofta vill utföra sina arbetsuppgifter så noggrant att 

orken inte finns att göra någonting annat efteråt. En intervjudeltagare ger några fler exempel 

på orsaker till låsningar: 

Om man ser till mer faktiska hinder kan man säga att det händer ibland att elever bara låser sig. 

Man vill inte, och helt plötsligt står man och trampar i en cirkel. Dessa situationer kan vara 

väldigt svåra att ta sig ur /…/ Det finns flera orsaker till dessa låsningar. Det kan bero på fel 

rum, fel upplägg /…/. (Personal 2) 

Ytterligare en intervjudeltagare spinner vidare på detta resonemang. När en elev låser sig 

beror det ofta på störningsmoment, dels utomhus, dels inomhus. Störningsmomenten iakttas 

sällan av den undervisande läraren och det kan därför ofta vara svårt att förstå orsaken till en 

låsning. Ett störningsmoment kan vara jobbigt att handskas med för en AS-elev som ofta ser 

detaljer på ett helt annat sätt än en person utan AS. Dessa störningsmoment bryter ett invant 

mönster. 

Ett annat problem kan vara de störningsmoment som ständigt uppkommer både inom- och 

utomhus. Det faller givetvis tillbaka på den problematik som ligger i diagnosen där små detaljer 

som bryter det invanda mönstret kan vara förödande. Det kan röra sig om både visuella och 

audiella störningsmoment. (Personal 5) 

En deltagare poängterar att det ibland kan komma kraftfulla reaktioner från elevhåll när en 

lärare råkat säga eller göra fel saker. Detta bygger på samma princip som störningsmomenten. 

Någonting bryter det invanda mönstret och eleven har svårt att acceptera förändringen. 

Deltagaren är noggrann med att säga att man ska in i det längsta undvika att gå in i 

sakdiskussioner med en AS-elev då dessa debatter sällan är särskilt konstruktiva. 

Man säger ibland fel saker vid fel tillfällen och får på så vis en kraftfull reaktion från eleverna. 

/…/ det är direkt olämpligt att börja diskutera sakfrågor med våra elever. Det finns ingen väg att 

vinna där. Givetvis ska man öppna sig för konstruktiva dialoger men ibland övergår dialogerna 

till lönlösa diskussioner och man tenderar att gå i klinch med dessa elever. (Personal 2) 

En av intervjudeltagarna talar särskilt om AS-elevens ofta ojämna dygnsrytm. Många av 

eleverna har svårt att sova om nätterna vilket får till följd att de är trötta under skoldagen. I 

dag är det vanligt att AS-personer medicinerar för att komma tillrätta med sömnproblemen. 

Har man inte sovit någonting under natten och går till skolan blir man trött och får därför svårt 

att genomföra skoluppgifterna. Fyra deltagare nämner att deras verksamheter har särskilda 

vilorum där eleverna kan lägga sig och samla energi. 

Ska jag välja något får det bli tröttheten. Våra elever har stora problem att inordna sig i en vettig 

dygnsrytm. Vanligtvis har man problem med störd sömn, insomningssvårigheter och avsaknad 

av djupsömn, vilket medför att man inte kan delta i undervisningen på dagen. (Personal 5) 

Tre av intervjudeltagarna uppger att man har så kallade selektiva mutister i verksamheten. En 

selektiv mutist har, av olika orsaker, valt att inte kommunicera med omvärlden verbalt. Det 

kan skilja mellan hur personen är hemma och i skolan. Men när eleven är tyst i skolan uppstår 

ett stort problem i kommunikationen mellan elev och lärare. Här gäller det att tidigt hitta 

andra strategier som får eleven att visa sina förmågor. Samtliga tre deltagare framhåller att 

man, i dessa lägen, måste fokusera på den skriftliga biten i stället för den verbala. En av 

deltagarna föreslår skriftliga uppgifter som exempelvis luckövningar. En annan deltagare 

menar att hela kommunikationen hos en AS-elev kan vara problematisk. Förutom de tysta 

eleverna kan det finnas situationer då informationen inte når fram från lärare till elev och tvärt 

om. Detta beror på att den verbala delen av språket ofta är störd. Kroppsspråket hos en AS-

elev förmedlar inte alltid samma signaler som det som sägs. 
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Någonting som är övergripande är ändå svårigheterna att uttrycka sig. Då syftar jag på den 

verbala biten och inte den skriftliga. Den skriftliga ligger ofta på en väldigt hög nivå., men på 

samma sätt kan dessa elever uppleva det kämpigt att tala i sociala sammanhang. /…/ Ibland kan 

det hända att dessa elever både skrattar och är glada fast de egentligen inte är på gott humör. 

Detta beror givetvis på att kroppsspråket och det verbala språket ibland inte är synkade hos en 

AS-person. (Personal 4) 

En av intervjudeltagarna anser att AS-eleven, generellt, är stresskänslig. Av denna anledning 

måste man hitta en bra struktur i undervisningen som skyddar eleven från stressfaktorer. 

Samma deltagare nämner även föräldrarna som tänkbara hinder i verksamheten. Många 

föräldrar har dåliga erfarenheter från tidigare instanser så som habilitering, tidigare 

skolverksamheter med flera. Dessa föräldrar upplever en otrygghet inför tiden efter 

gymnasiet. Det kan väckas misstänksamhet mot den nuvarande verksamheten. Gör man 

tillräckligt för mitt barn? Misstänksamheten hänger till viss del samman med en rädsla. 

Jag upplever rätt mycket hinder hos föräldrarna, exempelvis rädsla. Man måste gå vidare även 

om det känns tryggt och lugnt för tillfället. Man måste se vidare på tiden efter gymnasiet. /…/ 

(Personal 3) 

5.3.2 Analys 

En intressant sak som framkom i undersökningen var intervjudeltagarnas åsikter var 

problemet ligger i en trasig undervisningssituation. Vem står ansvarig när undervisningen inte 

når fram till eleven? Flertalet av de intervjuade anser att det är en delad problematik. Man kan 

aldrig bortse från de svårigheter som eleverna har, exempelvis sociala fobier, 

perceptionsstörningar med flera. Dessa problem kan bidra till att hinder uppstår och eleven 

blir oemottaglig för undervisning. Samtidigt måste man som undervisande lärare alltid vara 

lyhörd på de samlade svårigheter som finns i elevgruppen. Undervisningen ska anpassas efter 

elevens behov och läggas på rätt nivå. Gillberg gör en intressant invändning här. På grund av 

sin problematik kan det uppstå svårigheter för eleven att komma till insikt med skolans 

betydelse. I många fall uppfattar eleven det som att problemet ligger hos lärarna som inte 

lyckas stimulera deras skolentusiasm. Detta påvisar att det är av yttersta vikt att undervisande 

lärare lägger ner tid på att engagera eleven.
74

 

Tonåringen med Aspergers syndrom tycks ibland inte inse betydelsen av att göra en helhjärtad 

insats i skolan och tycker att det är lärarnas fel om de inte lyckas entusiasmera eleverna till att 

göra ett bra resultat. Detta kan naturligtvis ha ett stort mått av sanning i sig.
75

 

När en elev tappar intresset för skolan och undervisningen finns en viss risk att denna elev 

låser sig och blir helt oemottaglig för undervisning. Enligt de verksamheter som finns med i 

undersökningen är detta ett vanligt förekommande problem. Tidigare har nämnts att ett 

felaktigt anpassat klassrum kan vara bidragande till att en elev inte klarar av sina studier. Som 

personal i en AS-verksamhet måste man skala bort de faktorer som kan ligga till grund för 

dessa störningar. I resultatet framgår att många elever reagerar på störningsmoment som finns 

både inomhus och utomhus. Detta kan sedan vara orsaken till att en elev inte klarar av att 

fokusera på skolarbetet. Gillberg ger en förklaring kring begreppet perceptionsstörningar. 

Annorlunda ljudperception är nästan regel vid Aspergers syndrom. Vissa vardagliga ljud, till 

exempel en vissling, ljudet av gymnastikskor mot ett golv, en nagel mot en fönsterruta, ett finger 

mot en nydiskad tallrik eller ljudet från en dammsugare, kan uppfattas som skärande, 

fruktansvärda och få ”vartenda hårstrå på kroppen att resa sig”.
76
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Man kan i resultatet utläsa att det är ett stort och generellt problem vad gäller elevernas 

dygnsrytm. Då många elever har svårt att sova om nätterna är man också trött under 

skoldagen. Följden blir att man inte orkar med att göra uppgifterna utan sätter sig hellre och 

sover någonstans. Gillberg nämner i sin forskning att dessa sömnsvårigheter ofta visar sig 

redan i AS-personens unga år.
77

 Flera verksamheter har kommit till bukt med detta problem 

genom att avsätta ett vilrum som eleverna kan disponera när orken tar slut.  

Fortsättningsvis kan man i resultatet utläsa hur verksamheterna upplever det som en ständig 

utmaning att överbrygga de språkliga problemen som kan finnas hos en AS-elev. Somliga 

elever är så kallade selektiva mutister, vilket innebär att man helt eller delvis valt bort att 

kommunicera verbalt. Detta kan medföra stora problem för den undervisande läraren som 

måste vara lyhörd för de signaler eleverna ger ifrån sig. Detta problem tangerar även det icke-

verbala området. AS-personer blir ofta missförstådda då deras sätt att uttrycka sig relativt ofta 

är svårttolkat för en annan person. Det har gjorts omfattande forskning på området vilket även 

medfört att varianter på Gillbergs kriterier rörande AS-diagnosen utarbetats. Gillbergs 

diagnosdefinition visar på att språkliga problem är vanligt förekommande hos AS-personen.
78

 

Den amerikanska definitionsvarianten säger, tvärt emot Gillbergs forskning, att ”ingen klinisk 

signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen” finns.
79

 En fallstudie visade dock 

på att ett visst icke-språkligt tillkortakommande förknippas med diagnosen. 

Våra analyser talar för att intrycket av avvikande beteende i själva verket beror på en avsaknad 

av en integrering av uttryck, tal och blick, vilket kan få effekten att en helt vanlig gest kan tyckas 

absurd eller oförklarlig.
80

 

5.4 Unika möjligheter i en AS- grupp 

5.4.1 Resultat 

Med denna fråga var tanken att undersöka vad verksamheterna anser att det finns för unika 

möjligheter i en AS-grupp. Intervjudeltagarna uppmanades att resonera både på organisations- 

och individnivå. Man var relativt överens på flera punkter men det framkom även unika 

funderingar kring saker som utmärker en AS-verksamheten och AS-eleven. 

Alla intervjudeltagare var samstämmiga vad gäller tankarna kring den, i många fall, särskilda 

organisation som krävs runt en AS-verksamhet. Man poängterade tydligt att det är en unik 

fördel att få jobba i mindre och anpassade grupper. Åsikterna kring vilka fördelar som fanns 

tangerade varandra men man kan ändå se vissa nyansskillnader. Tre av deltagarna menade att 

mindre grupper innebär möjlighet till en mer individualiserad undervisning, vilket är önskvärt. 

En deltagare fortsätter på samma tanke med att säga att en individualiserad undervisning 

innebär att man som lärare kan lägga upp moment på flera nivåer, anpassade efter elevernas 

unika behov. Samma deltagare säger vidare att en tät organisation med god individualiserad 

undervisning medför ökande möjligheter till att eleverna klarar skolstudierna i slutändan. En 

intervjudeltagare menar att mindre grupper skapar möjlighet att lära känna eleven och på så 

vis kan man bygga upp ett förtroende mellan lärare och elev. Två av deltagarna tillägger att 

mindre grupper även tillåter de undervisande lärarna att ägna mer tid under lektionstid åt var 

och en av eleverna. På så vis kan de få bättre hjälp med uppgifter som upplevs svåra. 

Organisatoriskt öppnar en mindre grupp för en bättre och mer individualiserad undervisning. 

Man kan ägna varje elev mer tid och på så sätt se deras problematik och anpassa sig efter den. 
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Det skapar dessutom möjlighet att bedriva undervisning på flera plan samtidigt och det är nästan 

en förutsättning i en sådan där grupp där alla elever har olika behov. /…/ (Personal 2) 

Tre av intervjudeltagarna framhåller AS-elevernas ärlighet som en av de främsta fördelarna i 

sin verksamhet. Genom sin unika ärlighet styr man undan alla tveksamheter och dunkla 

budskap. När någonting blir fel får personalen ofta veta det och man kan då rätta till 

problemet. Samtidigt nämner en av deltagarna att det krävs ett ”ständigt detektivarbete” hos 

personalen för att se de signaler som eleverna sänder ut. En annan intervjudeltagare menar att 

ärligheten skapar ett trivsammare och bättre studieklimat. Samtliga tre deltagare medger att 

AS-elevernas ärlighet kan gå överstyr och ibland såra människor. Med erfarenhet lär man sig 

som personal att inte ta saker och ting personligt. 

Våra elever är väldigt rakt på och ärliga. Det uppstår aldrig några tveksamheter när de uttalar sig 

om någonting. På så vis skapar detta möjligheter till en ärligare och sannare undervisning. 

(Personal 4) 

En annan intervjudeltagare tar fasta på AS-elevernas plikttrogenhet. Till skillnad från andra 

ungdomar kan man lita på att AS-eleven oftast håller vad den lovar. Detta medför att man 

nästan alltid kommer i tid. Samtidigt är det lätt att reda ut situationen när någonting inte 

fungerar. När en AS-elev faller igenom beror det oftast på yttre omständigheter som påverkar 

eleven. En AS-elev väljer inte bort saker på samma sätt som en annan ungdom, man upplever 

att någonting är fel och kan därför inte förmå sig att utföra det som är tänkt, exempelvis gå till 

skolan. 

En del av våra elever är väldigt plikttrogna. Man vet var man har dem och kan relativt lätt göra 

upp en planering som ofta håller. Man är duktig på tider och är nästan alltid i skolan. När våra 

elever inte kommer till skolan beror det på yttre omständigheter och man handlar på så vis 

rationellt. Vanliga elever kan avstå att komma till skolan av irrationella skäl. När våra elever inte 

kommer till skollan beror det alltid på någonting i ett större perspektiv och då kan man ganska 

enkelt ta tag i problemet där det ligger. (Personal 5) 

En deltagare väljer att fokusera på den möjlighet till kunskap AS-elevens specialintresse kan 

bidra till. Eftersom AS-elever ofta har ett unikt specialintresse anser intervjudeltagaren att det 

är den undervisande lärarens skyldighet att fånga upp den kunskap som finns att hämta. De 

främsta anledningarna till detta är att ett erkännande av ett specialintresse ofta stärker elevens 

självkänsla samt att ett specialintresse kan bidra till en fördjupad kunskap i ämnet hos övriga 

elever i gruppen. 

Man får heller inte glömma den outtömliga källa av information som finns i dessa grupper. De 

flesta elever har någon form av specialintresse vilket för en lärare är en skylidighet att snappa 

upp. Dels är det en fantastisk möjlighet att fördjupa gruppens kunskap kring ett visst ämne, dels 

är det en otrolig möjlighet att stärka elevens självkänsla, att få vara riktigt bra på någonting. /…/ 

(Personal 6) 

En annan intervjudeltagare nämner AS-elevens förmåga att komma fram till lösningar på sätt 

som vanliga elever inte lika självklart skulle klara av. Detta öppnar möjligheter för de 

undervisande lärarna att konstruera om uppgifterna där det logiska tänkandet sätts i fokus. 

Jag anser även att våra elever har en förmåga, som inte finns hos andra elever, att komma fram 

till lösningar på problem. /…/ En vanlig elev ser inte bara till det självklara och logiska utan 

väger även in känslor och personliga värderingar. Förmågan att kunna tänka sig in i andra 

människors känslor kan också påverka vissa val. Denna förmåga har inte våra elever vilket får 

till följd att det logiska, det kreativa och det förnuftiga dominerar de val en AS-elev gör. 

(Personal 5) 



 
 35 

5.4.2 Analys 

En viktig tanke som lyfts i undersökningen är fördelarna med en liten och tät verksamhet. En 

liten verksamhet med mindre grupper innebär större lärarresurser per elev vilket är 

nödvändigt för att verksamheten ska kunna erbjuda alla elever en god och individualiserad 

undervisning. Mindre grupper skapar också möjligheter för lärare och elev att lära känna 

varandra och skapa ett förtroende för varandra. Hellberg menar i sin forskning att 

undervisningen måste individualiseras och det sker bäst i en liten grupp.
81

 

Det råder en allmän uppfattning hos lärarna att utbildningen bör individualiseras utifrån 

elevernas funktionshinder. Lärarna framhåller att undervisningen ska vara särskilt anpassad 

utifrån de behov som elever med diagnosen Aspergers syndrom har. /…/ Framför allt framhålls 

elevernas behov av undervisning i en liten grupp. Enligt lärarna är det viktigt att särhålla och 

segregera de elever som har Aspergers syndrom i en liten klass där möjligheten att tillgodose 

deras behov ökar.
82

 

En annan faktor som framkommer i resultatet är AS-elevens raka sätt, ärlighet och 

plikttrogenhet. Flera verksamheter menar att ärligheten skapar ett förtroendeklimat mellan 

personal och elev, man vet var man har varandra och kan lita på att saker som planeras blir av. 

När någonting inträffar eller blir fel framkommer ofta orsakerna ganska snart vilket skapar 

möjligheter till korrigeringar och nyanpassning. I samma spår följer den plikttrogenhet som 

kännetecknar AS-eleven. En plikttrogen person kommer ofta i tid, följer de uppsatta reglerna 

och är att lita på i största allmänhet. Tack vare att eleverna är så plikttrogna kan man 

förutsätta att de inte skolkar, och av denna anledning är det oftast yttre omständigheter som 

råder när en AS-elev inte närvarar. 

Fortsättningsvis visar resultatet att AS-elevens vanligt förekommande specialintressen ses 

som en stor tillgång. Man menar att denna kunskapskälla i många fall är användbar både i 

inlärningshänseende men även för att stärka elevens annars ganska svaga självförtroende. Den 

allmänna uppfattningen vad gäller denna särskilda begåvning är att den undervisande läraren 

har som skyldighet att ta tillvara på denna kunskap. Gillberg förklarar att det är mycket 

vanligt med denna form av specialkunskaper. Att avgränsa sig till ett specialintresse har 

givetvis många fördelar, i rent bildningssyfte men Gillberg menar också att extremt goda 

kunskaper inom ett smalt ämne ofta medför klart begränsade kunskaper inom den allmänna 

begåvningen.
83

 

I Asperger syndrom ingår /…/ snäva specialintressen. /…/ Ett extremt gott utantillminne och en 

närmast ritualistisk tvångsmässighet ökar sannolikheten att dessa specialintressen ska medföra 

extrema specialkunskaper på vissa områden. Det är mycket vanligt att barn, ungdomar och 

vuxna med Asperger syndrom har exceptionellt goda kunskaper inom något smalt, välavgränsat 

område, kunskaper som andra personer inte drömmer om att tillägna sig även om de är 

intresserade av samma sak. /…/ Det är anmärkningsvärt hur ofta sådana specialkunskaper 

förekommer även i fall med Asperger syndrom och relativt låg allmän begåvning.
84

 

En intressant sak som lyfts fram i resultatet är att några av intervjudeltagarna ser AS-elevens 

tankestrategier som en tillgång i undervisningen. Vad man menar är att AS-eleven har ett 

logiskt sätt att resonera sig fram till en slutsats. I detta resonemang lämnas alla yttre, 

påverkande faktorer ute. Med andra ord får man av denna elev ett rakt och självklart svar. En 

person utan diagnosen Asperger syndrom har en tendens att väga in känslor och värderingar i 

sina resonemang vilket inte alltid leder till det mest logiska och rationella svaret. Det kan 
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samtidigt till viss del vara begränsande då många resonemang kräver en förmåga att ta in 

omvärlden och göra egna värderingar. 

5.5 Lärares upplevelse av sin situation i en AS-verksamhet 

5.5.1 Resultat 

Denna frågeställning bryter det mer traditionella mönstret på intervjun. Tidigare har intervjun 

inriktat sig på att samla in konkreta strategier och förslag på metoder som kan tillämpas i en 

AS-grupp. Här har valet i stället fallit på att fånga upp intervjudeltagarnas faktiska 

upplevelser i sin undervisning. Deltagarna uppmanades att försöka bilda sig en uppfattning 

om sina känslor för att på den vägen se om det finns samband mellan positiv, engagerad 

personal och deras tillämpade metoder i undervisningen kontra personal som har en mer 

negativ syn på sitt jobb och det arbete som de lägger ner. Deltagarna uppmanades även att se 

tillbaka på sin tid i AS-verksamheten för att se hur man utvecklats och vilka 

undervisningsstrategiska följder det fått. 

Samtliga sex intervjudeltagare var helt överens om att det är en positiv känsla som 

genomsyrar deras arbete. Alla nämnde att man går hem med en bra känsla i kroppen vilket 

beror på att man känner att det är ett bra och viktigt jobb man utför. Tre av deltagarna erkände 

att det visst kan finnas sämre dagar som får en att må dåligt men att den samlade 

helhetsupplevelsen bara är positiv. En av de intervjuade menade att eleven bär en stor del av 

ansvaret för den trevliga känsla man har i jobbet. Dennes inställning och uppskattning färgar 

en som lärare. 

Jag upplever mitt jobb som väldigt stimulerande och roligt. Jag har ju erfarenhet från tidigare 

anställningar men jag känner att jag har hamnat mer rätt nu. Det beror mest på att vi har så 

positiva elever som ger oss så mycket tillbaka. Här är alla så positiva och verkligen intresserade 

att ge det lilla extra för att komma framåt. /…/ Det är tydligt att eleverna uppskattar ens närvaro. 

(Personal 4) 

En annan intervjudeltagare väljer att beskriva vikten av att man som personal i en AS-grupp 

måste förhålla sig till sin professionalitet. Detta för att inte påverkas för mycket av saker som 

händer som man inte kan styra över. Det är en förutsättning för att orka med sitt arbete och 

känna att man får en positiv känsla av det man gör. 

Självklart är man med om händelser som påverkar en, möten på BUP, akuta olycksfall, 

självmordsförsök och så vidare. Sådana händelser gör att man mår dåligt, man kan bli besviken 

och ledsen, för stunden. Men jag bär aldrig med mig svåra känslor, det handlar om min 

professionalitet. Känslan att jag gör ett riktigt bra jobb är alltid där och den känslan gör mig glad 

och stolt. /.../ (Personal 2) 

En deltagare poängterar att det vilar stort ansvar på personalen hur positivt ens arbetet 

upplevs. Arbetet med en AS-elev kan vara en stor källa till positiva känslor om man bygger 

upp ett förtroende mellan personal och elev. Det gör man genom att lyssna in sig på eleven 

och bekräfta denne. 

Jag tycker att det är en förmån att få undervisa och lära känna dessa elever. De släpper en 

verkligen in på livet, men bara om de känner förtroende för en. Man måste dessutom vara lyhörd 

och bekräfta eleven. (Personal 5) 

Samma deltagare utvecklar sitt resonemang kring förtroendet mellan lärare och elev, och 

lyfter in förhållandet mellan personalen och elevens föräldrar. Här beskrivs hur detta 

förhållande till en början ofta upplevs som kyligt och misstänkliggjort. Efter hand, när 

föräldrarna fått större insyn i verksamhetens arbete, brukar de öppna sig och samarbetet kan 
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fungera bättre. Intervjudeltagaren menar att processen där man vinner över elev och föräldrar 

är en bidragande orsak till den positiva känsla man får i sitt arbete. 

Att få träffa föräldrarna kan också vara speciellt. Från en början är kontakten med hemmet ofta 

kyligt och föräldrarna kan vara taggiga utåt. Ofta sker en process där föräldrarna får ett 

förtroende för verksamheten och de mjuknar så småningom. Allt detta blir samlat en positiv 

känsla. (Personal 5) 

Samtliga intervjudeltagare är överens om att man med tiden fått en större erfarenhet och på så 

vis utvecklat sina förmågor. Överlag är deltagarna eniga om att den erfarenhet som man med 

tiden fått bidragit till en större insikt i hur AS-eleven fungerar. Två intervjudeltagare erkänner 

att man, på grund av osäkerhet, tidigare valde att utgå från den facklitteratur som finns på 

området när man formade sina undervisningsstrategier. Båda deltagarna menar att man nu har 

lättare för att se eleverna i stället för deras diagnoser. 

Jag har verkligen utvecklats under mina år i verksamheten. I början visste man inte lika mycket 

som man vet nu. Man generaliserade och utgick uteslutande från den litteratur man hade läst. Att 

möta eleverna på ett mer formellt plan. Det spelar faktiskt ingen roll hur mycket du kan om 

diagnosen. Du måste vilja söka, förstå, och känna av dessa individer. Jag minns att vi kallade oss 

själva för ”Litteraturens förlängda arm”, det säger en hel del. Nu lär man sig individen, inte bara 

funktionshindret. (Personal 2) 

Övriga intervjudeltagare är inne på samma linje där man menar att erfarenhet bidrar till att 

man som personal blir bättre på att se elevernas olikheter och på så vis blir den anpassade 

undervisningen bättre. 

Med erfarenhet har jag blivit bättre på att se elevernas olikheter och därigenom blivit bättre på 

att anpassa undervisningen. (Personal 5) 

En av intervjudeltagarna menar att erfarenhet i viss mån kan ersätta den formella 

kompetensen. Deltagarna fortsätter med att påtala att erfarenhet ger en bättre personkännedom 

och att man har fått en bredare syn på diagnosen och tillägger att man ofta lägger märke till 

människor i sin omgivning som på många sätt uppfyller de formella kriterier som finns för 

AS. Man kan kalla det för att ställa en form av amatördiagnos. 

Jag har blivit bättre på personkännedom. När jag nu jobbar med AS kanske jag inte ska säga att 

jag sätter amatördiagnoser på folk, men det är ändå så att man uppmärksammar 

diagnostendenser hos folk på ett annat sätt och deras svårigheter. Man får en bredare syn på 

diagnosen. /…/ Man har fått en större förståelse för att detta är ungdomar som växer och 

utvecklas. Det gäller våra ungdomar såväl som ungdomar utan AS-diagnos. (Personal 1) 

5.5.2 Analys 

Samtliga intervjudeltagare som deltog i undersökningen har av en positiv bild av sitt arbete. 

Deltagarna menar att man nästan alltid går hem med en bra känsla i magen, en känsla som 

kommer ur det faktum att man vet att man utför ett bra och viktigt jobb. Det är också 

intressant att några lyfter fram eleven som en stor del i den positiva känsla som finns i 

verksamheten. Man kan utgå från att en välmående personal gör ett bra jobb och än inte 

självklart bättre än en personal som inte trivs lika bra i sitt jobb. En positiv känsla i 

verksamheten bidrar med all säkerhet till ett bättre studieklimat och samarbetet mellan lärare 

och elev kan då fungera bättre. Flera intervjudeltagare nämner att elevernas goda inställning 

till studierna är en viktig faktor till att man mår så bra på jobbet. Här kan man dra slutsatsen 

att det är personalens trevliga humör som bidrar till elevernas goda inställning. Hellberg 

poängterar utifrån sin fallstudie att ”positiva relationer med lärare” är viktigt för att skapa en 

skolmiljö som utvecklar eleven. Denna relation byggs bäst genom: samtal, uppmärksamhet 

och en stark tilltro till elevens förmåga. 
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Positiva relationer med lärare är en väsentlig aspekt för hur eleverna upplever sin skolsituation. 

Det förekommer en rad olika samtalssituationer som ger eleverna möjlighet att lyfta fram sådant 

som de upplever som svårt i relation till skolan men även sådant som berör elevernas sociala 

utveckling. /…/ Utöver dessa planerade samtal förekommer flera spontana samtal mellan elever 

och lärare under skoldagen. Genom att eleverna har en kontinuerlig, nära kontakt med lärarna 

upplever de att lärarna engagerar sig i eleverna.
85

 

Vidare framgår det att det är viktigt att man som personal i en AS-verksamhet vidhåller sin 

professionalitet. Särskilt viktigt är det då man många gånger dras in i situationer och 

händelser som påverkar en negativt. Man får ständigt återkomma till att det är ett arbete man 

utför, och att man ibland måste stänga av den personliga sidan av sig själv för att orka med det 

som händer. 

Avslutningsvis kan man i resultatet se vikten av ett gott förhållande till, inte bara eleven, utan 

även föräldrarna. Föräldrarna har en förmåga att påverka verksamheten och det är viktigt att 

man så tidigt som möjligt får med föräldrarna ”på tåget”. Flera intervjudeltagare nämner att 

man ofta i början möts av kylighet och misstankar från föräldrahåll men att detta snart övergår 

till ett starkt förtroende för verksamheten och dess arbete med eleven. Thimon påpekar att det 

i gymnasieförordningen är uttalat rektors ansvar att låta föräldrarna få insyn i 

skolverksamheten.
86

 Anledningen till det är att föräldrarna är de självklara experterna på sina 

barn och med hjälp från föräldrahåll kan skolan bygga en bra och stimulerande undervisning 

på rätt nivå åt eleven. 

I gymnasieskolan är det uttalat rektors uppgift att föräldrarna får insyn i elevernas skolgång. För 

elever med Asperger syndrom är det extra viktigt att skolan samarbetar med föräldrarna. Det är 

föräldrarna som är experter på sina barn, de känner till deras starka och svaga sidor och vet ofta 

hur barnen reagerar i olika situationer. Av föräldrarna kan vi få väderfull information som 

hjälper oss i skolarbetet.
87
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6.0 Diskussion 
Ambitionen med detta arbete är utveckla kunskap som kan ligga till grund för att underlätta 

undervisningen för lärare i verksamheter som är anpassade för elever med diagnosen 

Asperger syndrom. Frågeställningarna i undersökningen är tänkt att främst belysa de 

undervisningsstrategier och metoder som tillämpas i några utvalda AS-verksamheter. I 

sammanhanget är det intressant att se vilka hinder och möjligheter som finns i en AS-grupp 

och vilka resurser verksamheterna har att tillgodose de behov eleven har. Det har även funnits 

ett intresse att se över hur de undervisande lärarna uppfattar sin situation i verksamheten. 

Sammantaget ska detta leda till några kvalitativa slutsatser kring vilka undervisningsstrategier 

och metoder som används och kan användas i dessa grupper. 

För att öka möjligheten till ett relevant och användbart material föll metodvalet på en 

kvalitativ intervjustudie. Enligt min uppfattning ger en intervjustudie ett unikt tillfälle att få 

samtala med en engagerad personal kring ett antal utvalda frågor. Tidigt fanns funderingar 

kring en kompletterande enkätundersökning. Denna undersökning var tänkt att fungera som 

ett verktyg där intervjudeltagarna kunde delas in i områdesgrupper. I slutändan valde jag dock 

att slopa enkätdelen då risken fanns att arbetet mer skulle övergå till en jämförande, 

kvantitativ undersökning. Meningen har hela tiden varit att helt bortse från en jämförande 

aspekt och i stället utgå från ett lärarperspektiv där samtliga intervjudeltagare jämställes och 

där allas åsikter värderas lika högt. Det var heller aldrig aktuellt att göra någon observation då 

jag av erfarenhet vet att det tjänar ett väldigt litet syfte att gå in i en AS-grupp då 

störningsmomenten för eleverna ofta tar överhanden. Dessutom är syftet formulerat på så sätt 

att studien utgår från ett lärarperspektiv och helt bortser från elevperspektivet. Därför fann jag 

det likvärdigt att bara träffa och samtala med lärarna. 

När jag skulle samla ihop en grupp med intervjudeltagare till undersökningen stötte jag på 

vissa problem. Ett flertal personer i verksamheter som jag kontaktade var, till en början, 

väldigt positiva till undersökningen och dess syfte, man var också i det flesta fall intresserade 

av att delta i min studie. Dessvärre visade det sig att förhoppningarna från början hade varit 

för höga. Några verksamheter hörde aldrig av sig trots löfte om det, andra verksamheter gick 

inte att få tag på vid en andra kontakt. Ytterligare en verksamhet försvann när man tackade nej 

till ett deltagande precis innan intervjun skulle äga rum. Orsaken sades vara resurs- och 

tidsbrist. Detta medförde att jag fick ändra spår flera gånger för att lyckas samla ihop sex 

intervjudeltagare. I slutändan bestod min intervjugrupp av tre kvinnor och tre män, vilket på 

många sätt kan ses som önskevärt även om min studie inte är av en jämförande karaktär. Det 

är i alla lägen intressant att få med åsikter från båda könen. Dessutom hade jag bara möjlighet 

att träffa tre av intervjudeltagarna personligen. Dessa intervjuer spelades in på mp3-spelare 

och transkriberades. Övriga tre deltagare kontaktades och intervjuades via telefon. Det finns 

naturligtvis många brister i en telefonintervju, då det personliga mötet helt går förlorat. Det 

går inte att tolka budskap och kroppsspråk på samma sätt som när man ser personen man talar 

med. Lyckligtvis var de deltagare som intervjuades via telefon fantastiska språkrör för sina 

respektive verksamheter. Samtliga var väldigt tydliga, strukturerade och visade stor hänsyn 

till att jag som intervjuare var tvungen att skriva under tiden. 

I min bearbetning av materialet skrev jag om samtliga intervjuer. De inspelade intervjuerna 

förenklades och strukturerades under frågeställningsrubriker. Meningen med det var att skala 

bort all information som inte var av intresse för undersökningen. Även telefonintervjuerna 

skrevs om. Men här använde jag mig av de formuleringar och stödord som skrivits ner under 

intervjun och omformulerade detta till en begriplig och strukturerad textmassa. Båda dessa 

omskrivningar riskerar att resultera i att hela studiens trovärdighet faller, eftersom jag i min 

bearbetning av intervjumaterialet vävt in egna formuleringar i vilka egna värderingar 
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ofrånkomligt finns med. Således var jag tvungen att återkoppla intervjumaterialet till samtliga 

deltagare för korrekturläsning och kommentarer. Allt för att få ett så sanningsenligt 

intervjumaterial som möjligt. De kommentarer jag i detta skedde fick in från deltagarna förde 

jag in i materialet och kunde då sätta igång resultatskrivningen. Överlag är jag nöjd med 

införskaffandet av intervjumaterial. Det var ingen överraskning att det skulle vara en svårighet 

att få tag i intresserade deltagare då det inte finns särskilt många AS-verksamheter att 

kontakta. Jag hade heller inte särskilt många val vad gäller materialbearbetning. 

Telefonintervjuer ger inte alls samma detaljerade utfall som en intervju som sker vid ett 

personligt möte. Jag vill ändå påpeka att det bemötande jag fick från samtliga 

intervjudeltagare var fantastiskt. Det var intressant och inspirerande att få samtala med dessa 

personer. Alla ville dela med sig av sina erfarenheter och talade engagerat om sitt yrke. De 

följdfrågor jag förberett inför intervjun var i många fall onödiga då intervjuerna tangerade 

dessa frågeställningar utan någon särskilt pådrivande kraft från min sida. 

Det kan vara intressant att se tillbaka på mig själv i min roll som intervjuare. Då jag har 

relativt stor förförståelse och erfarenhet på området finns en viss risk att jag kan ha påverkat 

intervjuernas struktur, genomförande och bearbetning. En klar fördel av att ha erfarenhet på 

området är ingången i arbetet och förberedelserna inför intervjuerna. Ett bra exempel är min 

frågekonstruktion. Med förförståelse på området är det lättare att hitta relevanta frågor som 

belyser ämnet. Under intervjuerna var det lätt att följa upp med kritiska och konstruktiva 

följdfrågor eftersom jag kunde relatera till det som diskuterades. Samtidigt inser jag att det har 

funnits en risk för att jag förutsatt att viss information gått fram till läsaren som kanske inte är 

lika självklar som jag trott. Sammantaget upplever jag ändå att min erfarenhet bara har varit 

till fördel i min undersökning. 

I min studie har jag utgått från en samlad teoretisk litteratur kring AS-begreppet. Flertalet av 

de böcker jag läst har varit informativa och intressanta om än i många fall upprepande. 

Orsaken till det handlar givetvis om den smala diagnosdefinition som finns. Man har inte 

särskilt stort svängrum att röra sig på när man skriver en bok om AS i lärosyfte. Merparten av 

den litteratur som finns med i undersökningen tar upp grundkriterierna kring 

diagnosbegreppet och resonerar kring dessa. Särskilt intressant var det att läsa om verkliga 

Case-situationer som författarna hade genomfört. En stor del av den befintliga 

forskningslitteratur som finns i dag är skriven av eller med Christopher Gillberg. Det är långt 

från en överdrift att påstå att Gillberg ses som något av en guru på området och han har bland 

annat stiftat de diagnoskriterier som psykiatrin använder sig av när man utreder potentiella 

AS-fall. Gillbergs forskning är väldigt intressant att ta del av men dessvärre återupprepas en 

stor del av hans material i den litteratur som jag hade tillgång till. Det är väldigt tryggt att ha 

en sådan guruperson att förlita sig på. På något sätt känns det som att hans ord är sanning 

vilket leder till att det känns bättre att dra slutsatser utifrån hans teorier. Samtidigt är 

Gillbergs, näst intill, okritiserade ställning i AS-världen en stor svaghet då alltför många 

förutsätter att hans forskning är fullkomlig. Dessutom kopplar Gillberg sällan sin forskning 

till skolsituationen för AS-personen, vilket hade varit intressant. I många fall har jag varit 

tvungen att dra slutsatser kring AS-elevens skolsituation utifrån allmänna diagnoskriterier. 

Mer intressant är den kompletterande forskning som har gjorts med inriktning mot grund- och 

gymnasieskolans verksamheter. Här nämner jag framförallt Kristina Hellberg och Ann-

Christin Thimon. Deras forskning och litteratur har varit viktiga källor i min studie. Hellberg 

med sin fallstudie och observation i en gymnasial AS-grupp och Thimon med sin handbok där 

hon redogör för AS-diagnosen och kommer med konkreta tips hur man ska förhålla sig till en 

AS-elev i skolan. Jag anser att mitt undersökningsresultat visar stor relevans då det finns 

starka kopplingar till den teori som finns på området. 
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Utifrån resultaten i min studie kan man dra en mängd relevanta slutsatser. Det är viktigt att 

poängtera att jag har ett stort stöd i den empiriska forskning som finns på området. Det kan 

vara av värde att strukturera upp dessa slutsatser så sammanfattande som möjligt. Enligt min 

undersökning är förhållningssättet gentemot AS-eleven av största vikt. Man kan sammanfatta 

detta med tre övergripande begrepp: 

 Förberedelse 

 Anpassning 

 Individualisering 

Just förberedelsen lägger grunden för elevens möjlighet att ta sig igenom studierna på ett 

någorlunda normalt sätt. Flera intervjudeltagare menar att skolan redan i förstadiet måste 

planera in ett inskolningsmöte på vilket man upprättar en individuell studieplan. Resultatet 

visar också att inskolningsmötet måste följas upp av en omfattande inskolningsperiod där elev 

och lärare bygger upp ett förtroende för varandra och där eleven känner sig trygg i 

verksamheten. Jag anser att det finns fog för detta påstående. Min erfarenhet säger att elever 

som ”kastas” in i verksamheten är de elever som löper störst risk att misslyckas med 

studierna. Detta understryks av flera forskningsteorier där Gillberg går i spetsen.
88

 Vidare är 

förberedelsen viktig på momentnivå där den undervisande läraren måste läsa av elevens 

svårigheter och lägga undervisningen på lämplig nivå. 

Resultatet berättar att läraren även har ett stort ansvar i att skala bort tänkbara fallgropar som 

eleven kan möta. Då en AS-elev ofta har svårigheter att se helheten och i stället fokuserar på 

detaljer måste skolsituationen delas upp i mindre, mer greppbara delar. En kursplan kan 

exempelvis delas upp i mindre moment och moment kan delas upp i uppgifter. Enligt min 

uppfattning har man vunnit mycket på att göra på detta sätt då man skapar en överblickbar 

struktur för eleven vilket ofta leder till att eleven blir mer studiemotiverad. Problematiken går 

tillbaka på de svårigheter AS-eleven har i sin diagnos. Att inte kunna se helheten utan bara 

detaljer har att göra med central koherens och finns återgivet i flera forskningsrapporter, bland 

annat Thimons
89

 och Gillbergs.
90

 

Enligt flera intervjudeltagare är anpassning ett centralt ledord i en AS-grupp. Varje elev 

kräver sin särskilda anpassning och det är verksamhetens personal som är ansvarig att se till 

att detta sker. I denna typ av verksamhet är anpassning viktigare än i en vanlig skola, eftersom 

AS-eleven i regel har svårare rätta sig efter bestämmelser som man inte varit med och 

påverkat. Utifrån intervjuresultatet kan jag dra slutsatsen att anpassningen ska ske på flera 

olika plan. Den viktigaste biten är kanske lokal- och gruppanpassning. AS-eleven har i sin 

problematik svårigheter med perceptionsstörningar vilket innebär att yttre omständigheter kan 

förstöra möjligheterna för eleven att ta in skolundervisningen, vilket också framgår i Gillbergs 

forskning.
91

 Av denna anledning måste personalen, tillsammans med eleven, bygga upp 

studiesituationen på bästa sätt. En annan form av anpassning är det material som eleven 

förväntas arbeta med. I dag finns det, enligt vissa intervjudeltagare, ett väldigt begränsat 

utbud av specialanpassade läromedel för en elev med AS. Det innebär att den undervisande 

läraren måste lägga ner relativt mycket tid till att specialanpassa läromedel för att möta 

elevens behov. Det kan röra sig om allt mellan att strukturera upp svåra texter till att skapa 

helt nya övningar. Hela tiden måste läraren ha elevens unika svårigheter i åtanke. 
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Enligt min egen erfarenhet arbetar man i dagens skola ofta med stora, fria uppgifter. I en fri 

uppgift finns i regel många valmöjligheter vilket kräver att eleven kan ta initiativ och beslut 

som rör uppgiftens upplägg. Enligt Gillberg är detta är inte egenskaper som kännetecknar en 

AS-elev.
92

 Den undervisande läraren måste därför så långt som möjligt reducera uppgifternas 

valmöjligheter. Det är bättre att formulera konkreta, informativa och tydliga uppgifter. 

I Hellbergs forskning framkommer det att elever med denna problematik, efter många år av 

misslyckade, ofta har dåligt självförtroende.
93

 Här måste all personal ta ansvar för att bygga 

upp elevernas självkänsla. Detta gör man med fördel genom att fokusera på elevernas starka 

sidor. Thimon menar i sin forskning att vårt förhållningssätt gentemot eleverna lägger 

grunden för hur väl de kommer klara av sin skolgång. Samtidigt poängterar hon att man 

vinner mycket på att vända elevernas problematik till positiva egenskaper och möjligheter.
94

 

Här hävdar jag att de specialintressen som många av dessa elever har är en fantastisk 

inkörsport till en lyckad skolgång. Ett specialintresse öppnar möjligheter för all form av 

undervisning i skolan. Lärarna har således en unik möjlighet att berika sin undervisning. 

Varför inte låta eleverna upplysa varandra? Det finns så mycket att vinna i det. Eleverna får 

visa att de är bra på någonting, de lär varandra och bygger sociala kontakter. 

Resultatet i studien visar att AS-eleven ofta har svårt att ta till sig ett generellt schema. Det 

finns flera orsaker till detta: tvångsceremonier hemmavid, dålig tidsuppfattning och 

svårigheter inom ett visst ämne. Intervjudeltagarna påtalar också att man redan i dag arbetar 

mycket med schemaanpassning efter elevens särskilda behov. Detta har stöd i Thimons 

studie.
95

 Samtidigt kan det inte nog poängteras hur viktigt det är för en AS-elev med ett 

tydligt, strukturerat och välgenomtänkt schema. Det tenderar att vara elevens fasta punkt i 

tillvaron och måste tas på största allvar. 

En viktig fråga att lyfta är i fall verksamheten ska erbjuda eleven en fast arbetsplats, med 

exempelvis en egen arbetsdator, eller låta eleven ingå i en större helhet men utan fasta 

arbetsplatser. Studien visar att det inte råder någon enighet vad gäller dessa två sätt att 

organisera verksamheten på. Båda strategierna har visat sig lyckade men kräver olika 

förberedelser. Om man låter eleven delta i undervisningen i flera olika klassrum krävs det att 

personalen förbereder eleven för detta. På något sätt måste det bli en tydlig rutin där eleven 

vet vart han/hon ska gå. Självklart styrs denna anpassning delvis av vilka lokalresurser 

verksamheten har. En verksamhet med många lokaler kanske kan erbjuda eleven en särskild 

arbetsplats, samtidigt som en verksamhet med få lokaler tvingas begränsa elevens behov och 

krav. Hellberg har efter sina observationer kommit fram till att de fasta arbetsplatserna är att 

rekommendera då eleven tydligt visat sig behöva en egen plats för att hitta trygghet.
96

 Det är 

ett intressant ställningstagande. Jag kan till viss del hålla med Hellberg och de 

intervjudeltagare som valt att ge eleverna fasta arbetsplatser. Samtidigt måste man ständigt 

utmana AS-eleven, bryta barriärer och finna ny mark. Om man redan från början utgår från en 

given struktur som inte ses som föränderlig hur ska man då utveckla sina adepter? Med 

utgångspunkt i det som framkom i studien och den teori som tar upp denna fråga tycker jag att 

man med fördel kan kombinera idéerna. Varför inte ge eleven en fast arbetsplats samtidigt 

som man låter grupperna rotera runt i vissa ämnen? 
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Att skolstudierna måste individualiseras för en AS-elev har nämnts flera gånger tidigare i 

detta arbete. Detta ställningstagande enade samtliga intervjudeltagare varav flera ansåg att det 

till och med var grundstommen i arbetet. Förutsättningen för detta är att lärarna har tid och 

resurser till sitt förfogande för att kunna tillgodose de krav eleven har på skolan och sina 

studier. Skolorna i landet måste tillmötesgå de krav som AS-verksamheterna har. En sådan 

typ av verksamhet kräver särskilda åtgärder i organisation och utförande. Ett gott exempel är 

vikten av att kunna sätta samman mindre undervisningsgrupper. Enligt Hellberg är det vitalt 

att eleven får ingå i en grupp med färre antal elever. Då kan lärarna avsätta mer tid till varje 

enskild elev och på den vägen skapa en bättre undervisning.
97

 Det får aldrig glömmas bort att 

AS-eleven är unik i sin person. Det är i många fall lätt att stirra sig blind på Gillbergs 

diagnoskriterier. Visst ger dem en bra bild över de svårigheter som många AS-elever har men 

kriterierna är bara en generell fingervisning över vilka problem som kan finnas med i bilden. 

Det får aldrig glömmas bort att bakom varje diagnos finns en individ med unika behov och 

säregenheter.  

6.1 Slutord 
Efter några fantastiskt intressanta veckor har jag nu summerat mina tankar kring arbetet i 

ovanstående diskussion. Mycket av det som kom fram under mina intervjuer var saker som 

jag kände igen mig i. Förhållningssätt, strategier, metoder och andra funderingar. De 

slutsatser som jag har dragit känner jag en stor tillit till och jag hoppas innerligt att min studie 

ska komma till användning för någon i framtiden. 

Under intervjuerna poängterade flera deltagare vikten av att ha tillgång till AS-anpassade 

läromedel, något som idag förefaller vara bristfällig. Av denna anledning efterlyses vidare 

forskning inom detta område. Dessa elever har alla möjligheter att gå en ljus framtid till 

mötes. Det krävs bara att den personal och de vuxna som finns i elevens närhet verkligen visar 

att man vill hitta de rätta kanalerna till individen.  
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      BILAGA 1 

Aspergers syndrom – Undervisningsstrategier och metoder utifrån ett lärarperspektiv 

Intervjufrågor med användbara alternativ till följdfrågor. 

Namn: 

Befattning: 

Antal år inom verksamheten – tidigare erfarenhet och intresse: 

Utbildning: 

Antal elever i verksamheten: 

 Hur ser din undervisningsstrategi ut? 

 

- Vilka strategier fungerar generellt bättre/sämre? 

- Informationsinmatning – ”utantillkunskap”, analytiska uppgifter, konsten att ”ta ut det 

viktigaste i en text”. 

- Lätta/svåra uppgifter? 

- Acceptans för misslyckande? 

- Prov, läxor? 

- Muntliga eller skriftliga förhör? – alternativt annan examinationsmetod. 

- APU/praktik? – Fungerande arbetsplatser? Icke fungerande arbetsplatser? Har 

undervisningen underlättats genom praktiken? 

 

 Hur tillgodoses elevernas behov i en undervisningssituation för att optimera möjligheten till 

inlärning? 

 

- Klassrumsmiljö? Utarbetade möbleringsmodeller? Har denna anpassning underlättat 

undervisningen? 

- Gruppsammansättning? 

- Avskärmning? 

- Enskilda elevönskemål? 

- Specialanpassade läromedel? – vilka läromedel används? Har dessa läromedel 

underlättat undervisningen? 

- Individuella samtal/studieplaner? – Funktion? Förbättrad undervisning? 

- Social träning i grupp? – hur stor del av studietiden avsätts till social träning? Vilka 

förändringar, socialt och studiemässigt? 

- Studier i ”vanlig” grupp? 

- Anpassning av elevschema? – Vanliga förändringar? Har undervisningen underlättats 

genom schemaanpassning? 

 

 På vilket sätt framkommer hinder i undervisningen i en AS- grupp? 
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- Vilka bakomliggande orsaker till dessa hinder kan du se? (Som är direkt kopplade till 

diagnosen och andra orsaker) – hinder hos eleverna, i lärandesituationerna eller både 

och? 

- Finns det beprövade strategier för att komma förbi dessa hinder? 

- Hur brukar du bemöta ett hinder i en undervisningssituation? 

- Kan du exemplifiera några ”dåliga” strategier för att bemöta ett hinder i en 

undervisningssituation? 

- Finns det ”dåliga” undervisningsmetoder? Motivera och exemplifiera. 

 

 Definiera vilka undervisningsmöjligheter som finns i en AS- grupp? 

 

- På vilket sätt kan man ta tillvara på dessa möjligheter? Metoder och strategier. 

- Finns det arbetsmetoder som fungerar särskilt bra i en AS- grupp? Motivera och 

exemplifiera. 

 

 Hur upplever du din undervisningssituation i gruppen/-rna? 

 

- Positiva – motivera och exemplifiera. 

- Negativa – motivera och exemplifiera. 

- Vilka orsaker kan tänkas bringa denna känsla? 

- Hur har din undervisningssituation förändrats över tid? Orsaker, motivera och 

exemplifiera. 

- Fortbildning inom området? Har fortbildningen underlättat undervisningen? 
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      BILAGA 2 

Hej! 

Här kommer mina intervjufrågor. Som ni ser är de inte så många till antalet och av extremt 

övergripande karaktär. Tanken är att frågorna ska ligga till grund för en givande diskussion där ni får 

ge er syn på området. 

Jag är flexibel och kan boka in den dag/tid som passar er bäst. 

Vi hörs! 

Kristian Gomez 

 

 

Arbetets huvudsyfte: Undervisningsmetoder och strategier ur ett lärarperspektiv i en gymnasial 

Aspergerverksamhet. 

Namn: 

Befattning: 

E-post: 

Telefon: 

Verksamhetsinriktning: 

Antal elever i verksamheten: 

 

a) Hur ser din undervisningsstrategi ut? 

 

b) Hur tillgodoses elevernas behov i en undervisningssituation för att optimera möjligheten till 

inlärning? 

 

c) På vilket sätt framkommer hinder i undervisningen i en AS- grupp? 

 

d) Definiera vilka undervisningsmöjligheter som finns i en AS- grupp? 

 

e) Hur upplever du din undervisningssituation i gruppen/-rna? 

 

Tack på förhand! 


