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ABSTRACT 
 
Det övergripande syftet i studien var att analysera hur ungdomar med högfungerande 
autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet med skolan. Detta studerades 
med hjälp av en narrativ metod som bygger på de livsberättelser som deltagarna 
delgett mig. Den teoretiska utgångspunkten var socialkonstruktionistisk, vilken 
innebär att ungdomarna bildar sin identitet i interaktion med andra. Deltagarna består 
av fyra ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom. De berättade sina 
livshistorier utifrån upplevelsen av diagnosen, ur ett skolperspektiv samt hur de 
upplever betydelsen av relationer. Genom fokus på hur de utvecklar sin identitet 
analyserades resultatet i flera steg, där jag borrade mig djupare in i materialet med 
hjälp av en hermeneutisk ansats. Tack vare den narrativa analysen fann jag de 
vändpunkter som bildade studiens nya berättelser. Det viktigaste resultatet visade hur 
betydelsefullt det är för identitetsutvecklingen att eleverna går i en skolform där 
hänsyn tas till de diagnoskriterier som är kända för gruppen. Ungdomarna pekade 
även på hur viktigt det är med engagerade lärare för att de ska utveckla en positiv 
identitet. Intressant är att se hur ungdomarna väljer att segregeras för att få det de 
behöver. Det mest avgörande för ungdomarnas identitetsutveckling är vetskapen om 
och medvetandet av diagnosen. Nu vet de varför de tidigare haft problem i skolan, 
med studier och relationer. Essensen i ungdomarnas identitetsskapande bildas genom 
acceptans av sin diagnos.           
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1 INTRODUKTION 
 
”Ibland känner jag mig ensam i hela världen – jag hör inte hemma någonstans.” I ett 
enskilt samtal med en av mina elever i min dåvarande klass för ungdomar med 
Asperger Syndrom/högfungerande autism kändes detta påstående så påtagligt. Jag 
speglade det eleven sagt och vi samtalade om varför han kände så. Det framkom 
starka känslor av ensamhet och utanförskap. Han var orolig för sin framtid och 
undrade vart han skulle ta vägen efter grundskolan. Detta samtal väckte åter en fråga 
till livs som jag haft sedan jag för ett antal år sedan började arbeta som 
specialpedagog, först i grundsärskolan och senare i klasser för elever med Asperger 
syndrom/högfungerande autism. Jag har ofta funderat över vad det innebär för 
elevernas personliga identitetsutveckling, när vi särskiljer dem under skoltiden i olika 
gruppkonstellationer. För att söka svar och kunna hjälpa mina elever har jag studerat 
biografier författade av personer med högfungerande autism/Asperger syndrom eller 
deras anhöriga samt handledningsböcker.  
 

Inte någonstans känner jag mig så annorlunda och handikappad som bland de 
”normala”. Inte någonstans känner jag mig så ensam som bland mycket folk. Det 
händer att det kommer en del saltvatten från ögonen. Och jag är rädd för 
framtiden (Schäfer, 1993 ur Steindal, 1997). 

 
Citat som det ovan gjorde mig bara mer fundersam och nyfiken på elevgruppens 
identitetsutveckling. Det är ju ett välkänt faktum att dessa personers största 
svårigheter ligger inom den sociala interaktionen. De har svårigheter att 
kommunicera med andra och inta den andres perspektiv. Min övertygelse är att 
skapandet av en identitet sker tillsammans med andra i ett eller flera sammanhang. 
Hur personer som har problem med att inta andras perspektiv och att interagera då 
kan finna sin identitet gör mig intresserad och motiverar mig att studera vidare. När 
jag försökte stilla min nyfikenhet hur elevgruppen utvecklas och påverkas under sin 
skoltid fann jag forskning främst på äldre elever. Jag blev härmed sporrad att samtala 
med ungdomar i precis den ålder där identitetsutvecklingen är som störst och se hur 
de kan kommunicera om det med mig. 
 
I arbetet som specialpedagog ingår att organisera och utveckla verksamheter för 
elever i svårigheter så att skolgången blir så bra som möjligt för alla. Det är ett stort 
ansvar som inte bara innebär att eleverna ska ha godkänt i olika ämnen utan också 
vara rustade för ett fortsatt liv i gemenskap och självständighet. Riksföreningen 
Autism har gjort en undersökning som visar att elever med högfungerande 
autism/Asperger syndrom uppnår sämre skolresultat än elever med andra 
funktionsnedsättningar. I artikeln beskrivs även att ett antal elever inte går till skolan 
på grund av att deras behov av speciella resurser där hänsyn tas till gruppens 
diagnoskriterier inte tillgodoses. Detta gör att eleverna mår mycket dåligt och därför 
stannar hemma (Nordin-Olsson, 2008). Hur detta tillsammans med att ha ett 
funktionshinder påverkar ungdomarnas identitetsutveckling har fångat mitt intresse. 
Det övergripande syftet för studien blir därför att analysera hur ungdomar med 
högfungerande autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet med skolan.  
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2 BAKGRUND 
I kapitlet redovisas i korthet specialpedagogiska dokument och forskningskontext för 
elever i svårigheter samt en kort översikt av grundbegreppet autism. I kapitlet 
beskrivs även aktuell forskning inom områdena högfungerande autism/Asperger 
syndrom, självbild och identitet. Här finns även forskning om skolans olika sätt att 
organisera verksamheten för elever i svårigheter samt specialpedagogiska begrepp 
som är aktuella för studiens förförståelse och analys. I detta kapitel återfinns också 
studiens teoretiska utgångspunkt som är socialkonstruktionistiskt samt en 
beskrivning av social interaktion.  
 

2.1 Specialpedagogisk dokumentation och forskning 
 
Skolans verksamhet regleras främst genom de nationella styrdokumenten skollagen, 
grundskoleförordningen och den nuvarande läroplanen, Lpo-94. Dessa är ramlagar 
vilket innebär att de är rekommendationer för hur verksamheten bör styras, men de är 
inte tvingande. I läroplanen betonas hur viktigt det är att anpassa undervisningen 
efter vars och ens förutsättningar och behov. Verksamheten ska även utmärkas av att 
det är den enskildes bästa som eftersträvas vid undervisningssituationen. Alla som 
arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Detta 
ska ske genom att organisera och utveckla verksamheten så att alla utvecklas efter 
sina förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 1998). Det åligger alla som arbetar i 
skolan att se till att de elever som behöver särkskilt stöd får det, även om det är 
rektor som är ytterst ansvarig (Vernersson, 2002). 
 
Skollagen anger vilka övergripande mål och riktlinjer som kommunerna har att rätta 
sig efter, om hur skolans verksamhet skall utformas. I skollagens portalparagraf läggs 
stor vikt vid att utbildningen ska gälla alla elever och att man ska se elevens 
möjligheter till utveckling efter vars och ens förutsättning. I lagtexten görs inte någon 
skillnad på elever, utan skolan skall ge stöd till alla som behöver det (Persson, 2001). 
Det betonas att skolan skall ta hänsyn till elever i behov av särskilt stöd. Det beskrivs 
också hur stödet ska ges, nämligen inom klassens ram i första hand. I paragraf fem i 
femte kapitlet (SOU 1985:1100) beskrivs att stödet kan ges i särskilda 
undervisningsgrupper, om det finns särskilda skäl till det. Det beskrivs också att 
beslutet måste föregås av en elevvårdskonferens, EVK och att besluten tas efter 
samråd med vårdnadshavare och elev. Eftersom det är en ramlag anges inte hur 
hänsyn ska tas, men däremot att utbildningen ska ges i syfte att eleverna ska få de 
färdigheter som krävs för att delta i samhällslivet. I grundskolan ska utbildningen 
syfta till att eleven kan fortsätta att utbilda sig på gymnasiet (SOU 1985:1100).  
 
Grundskoleförordningen tar upp förordningar utöver det som står i skollagen. I 
paragraf fyra (SKOLFS 2001:23) står det att eleven har rätt till stödundervisning för 
att nå upp till målen för år fem respektive år nio, eller av andra skäl. Som tidigare 
angetts kan stödet ges i liten undervisningsgrupp, men då först efter samråd med elev 
och vårdnadshavare. Rektor ska se till att det upprättas åtgärdsprogram för de elever 
som efter utredning har visat sig vara i behov av särskilda stödåtgärder. I paragraf två 
beskrivs hur individuella utvecklingsplaner är grunden för utvecklingssamtalen. De 
ska sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen i läroplanen 
och kursplanerna och även ta upp elevens sociala utveckling.  I paragraf tio meddelas 
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hur anpassad studiegång kan användas om det visar sig att elevens situation är sådan 
att denne behöver en anpassad studiegång med avsteg från kursplanerna. (SKOLFS. 
2001:23).  
 
Det har även skrivits internationella rekommendationer för hur undervisning bör ges 
till elever i svårigheter (Tideman m.fl. 2004). Salamancadeklarationen är en 
handlingsram för specialpedagogiska åtgärder vilken antogs 1994. Syftet var att visa 
inriktning och ge principer för bland andra regeringar och organisationer vid 
planering för undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Här fastställs att 
skolorna bör hitta rätt undervisning åt alla barn på ett bra sätt, även de med skador 
och funktionshinder. De anser vidare att elever med funktionshinder inte ska 
särbehandlas utan vara integrerade och den nationella planeringen ska leda till 
inkluderad utbildning för alla elever. I Salamanca betonas också vikten av att ha 
lyhörda skolledare för elever med behov av särskilt stöd. Dessutom läggs vikt vid att 
föräldrar och lärare ska ges det stöd de behöver för att samarbeta och verka för rätt 
inlärning för barnen (Utbildningsdepartementet, 2001). 
 
I Förenta Nationernas standardregler betonas att handikappad är man inte utan det är 
något man blir på grund av omgivningen och miljön. Handikappet kan vara både 
synligt eller dolt. I en av reglerna står att läsa hur specialundervisning kan vara ett 
alternativ, när det ordinarie skolsystemet inte har möjlighet att sörja för en god 
utbildning för eleven med funktionsnedsättning. Målet bör då vara att undervisningen 
ska förbereda eleven för det vanliga skolsystemet. Undervisningen ska ha lika hög 
standard och sträva efter samma mål samt ligga nära den ordinarie undervisningen i 
klassen (Axengrip, 2002).  
 

2.2 Autism 
 
Asperger och högfungerande autism är en indikation på samma problematik. I 
synnerhet då diagnosen Asperger kan vara svår att sätta på små barn. Diagnosen kan 
även ändras över tid och det är vanligt att en person med en autismdiagnos senare 
övergår till att gälla Asperger syndrom (Rubin och Lennon, 2004). Forskare kan inte 
enas ifall Asperger syndrom är en egen störning eller helt enkelt högfungerande 
autism (Gillberg, 1999). I denna studie görs därför ingen skillnad mellan dessa båda 
former.   

2.2.1 Forskningsgrunder för autism/Asperger 
De första som uppmärksammade autism som en egen störning var Leo Kanner och 
Hans Asperger. De arbetade oberoende av varandra på 1940-talet och hade upptäckt 
en grupp barn som redan från början var oförmögna att upprätthålla normala 
känslomässiga relationer till andra människor (Frith, 1994). De la grunden till en stor 
del av den autismforskning som följde. Asperger har fått ge namn åt en gren av 
autism, där barnen beskrivs som normalbegåvade eller till och med mycket 
intelligenta autistiska barn. Aspergers kliniska iakttagelser och hypoteser om autism 
har fått bekräftelse av senare tids forskning (Kristiansen 2000). Wing inledde 
tillsammans med Gould en studie i slutet av 70-talet som fått stor betydelse för 
fortsatt forskning och utbildning av personer med autism (Peeters, 1998). De fann en 
triad av störningar som bestod av tre störningar som verkligen var en triad och inte 
tre separata störningar. De är kommunikation, social interaktion och 
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föreställningsförmåga (Frith, 1994). I slutet av 80-talet tog autismforskningen ett 
stort kliv framåt, då den engelska forskargruppen Leslie, Frith och Baron-Cohen 
presenterade sina undersökningar. De visade där autistiska barns svårigheter med att 
överta andra personers mentala perspektiv d.v.s. Theory-of-mind. De hävdade att 
dessa svårigheter är själva kärnproblemet vid autism. Den här forskningen visade 
vägen till en ny kognitivistisk epok inom autismforskningen. På senare år har även 
andra forskare bekräftat och fått samma resultat på området, betonar Kristiansen  
(2000).   
 
Autism innebär att personen har en kvalitativt nedsatt förmåga på flera områden. 
Kännetecknen är svårigheter att uppnå kognitiva, språkliga, motoriska och sociala 
färdigheter. Autism ligger såtillvida mellan begåvningshandikapp och 
inlärningssvårigheter, det kan ses som en utveckling vilken saktat in. Eftersom 
problemet hos personer med autism är kognitivt kan man säga att deras hjärna 
behandlar information på ett avvikande sätt. Personerna har svårt att förstå bortom 
den konkreta perceptionen, vilket är autismens huvudproblem (Peeters, 1998). 
Autism kan också beskrivas som en konkret störning av hjärnans sätt att fungera då 
personer med autism har en oförmåga att foga samman informationer som gör att de 
når fram till sammanhängande och meningsfulla idéer (Frith, 1994).  
 
Forskningen är numer överens om att kärnproblematiken för människor med autism 
eller drag därav är de tre grundläggande funktionsstörningarna som beskrivs nedan. 
Tillsammans med en undersökning av begåvningen kan detta visa hur 
genomgripande autismen är. Man kan ha svårigheter inom samtliga eller något 
område samt i olika omfattning. Svårigheterna kan även ändras över tid. För att 
istället få diagnosen Asperger gäller enligt kriterierna att man inte ska ha begränsad 
kommunikation eller en kognitiv försening före tre års ålder Om man får diagnosen 
autism har man störningar inom all tre områden (WHO, 1993).  
 
Förmågan att ha en Theory-of-mind som på svenska kan översättas med 
mentalisering, är det samma som att kunna tillskriva andra personer mentala tillstånd 
med en innebörd. Personer med autism har således svårt att förstå att andra 
människor har egna känslor och tankar. Det kan även nämnas som en nedsatt 
empatisk förmåga när personerna i fråga inte kan förstå andra människors mentala 
tillstånd. Vi som inte har autism har en teori om den mentala processen och är 
medvetna om att det finns budskap, känslor, tankar och avsikter som inte syns. Vi har 
förmågan att mentalisera, det vill säga, föreställa oss den andres tänkande. Personer 
med autism saknar förmågan att uppfatta existensen av andra människors 
medvetande. Denna avsaknad av Theory-of-mind indikerar stora problem för 
personer med högfungerande autsim/Asperger vid social interaktion, kommunikation 
samt när fantasi eller föreställningsförmåga krävs (Frith 1994). Noterbart är att det 
endast gäller social interaktion som innebär att kunna föreställa sig vad andra önskar 
sig, tror eller tänker. Det är nämligen detta som är en springande punkt för reciprok 
social interaktion eller empatisk duglighet. Det gäller inte annat socialt mönster. 
Avsaknaden av Theory-of-mind slår även till på de samtal som förs. Det vanliga 
sättet för samtal av personer med Asperger eller högfungerande autism är att de mer 
talar till andra människor, än med dem. De har mycket svårt att av interaktionen eller 
det sociala sammanhanget förstå personerna de samtalar med. Detta kan ofta leda till 
missförstånd och att personer med högfungerande autism/Asperger tillskrivs 
egenskaper som känslokyla eller att vara oförstående (Gillberg, 1999).  
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2.2.2 En triad av störningar 
Forskningen är överens om att de tre grundläggande störningarna kommunikation, 
social interaktion och föreställningsförmåga så ofta står i relation till varandra att de 
benämns en triad (Peeters, 1998).  
 
Kommunikation 
För att lättare förstå en person med autism är det viktigt att veta hur språket är 
uppbyggt. Det är fonologin som ger oss förmågan att hantera språkljud, syntax som 
gör att vi kan hantera grammatiska regler, semantik som gör det möjligt att förstå och 
skapa mening och till sist pragmatiken som är förmågan att på rätt sätt använda 
språket i kommunikation. Senare forskningsresultat har visat att hur högt personer 
med autism än kan nå inom syntaxen eller semantiken är det på den pragmatiska 
nivån man får de lägsta resultaten vid tester. Ytterligare ett problem för en person 
med autism är att de tolkar allt bokstavligt. Vi använder ofta bildliga uttryck i vårt 
språk, metaforer, för att uttrycka något. Dessa uttryck blir bara ord med 
dubbelmening som ger upphov till många missförstånd för personer med autism. Hit 
hör även omöjligheten att förstå och använda sig av ironi och en del skämt då 
personen ifråga oftast tolkar språket bildligt (Frith, 1994).  
 
Social interaktion 
För att förstå vad som inte fungerar i en social situation för en person med autism 
måste vi vara medvetna om vad som menas med social interaktion. Ett socialt 
beteende kräver ett stort mått av flexibilitet och abstrakt tänkande. Ingen social 
situation är heller den andra lik, utan varje möte är en ny situation som inte går att 
förutsäga och kräver en ständig analys för att man ska förstå innebörden (Peeters, 
1998). Avsaknaden av föreställningsförmågan, den tidigare beskrivna Theory-of-
mind, ställer till det i alla sociala sammanhang för en person med autism. Den är 
något mycket vidare än att bara vara socialt inkompetent, som ju är ett problem som 
inte bara hänger ihop med autism (Frith, 1994). Personer med autism kan verka 
socialt blinda då de har svårt att förstå vad vi andra tänker, känner och menar. Därför 
är det viktigt att inte känna sig orättvist bemött och straffa personen med autism för 
att han verkar självcentrerad eller tro att det är känslomässig egoism utan problem 
med kognitiv oflexibilitet. För dessa barn är en handling helt enkelt en handling utan 
någon avsikt bakom (Gillberg & Peeters, 2002). De kan inte heller läsa av andras 
känslor i ansiktet eller på rösten, så inom den interpersonella kommunikationen blir 
problemen stora i allt umgänge. De har svårt att samarbeta, dela med sig, komma i 
tid och att samtala på rätt sätt beroende hur nära de känner någon. Det sker en klar 
förbättring av de sociala färdigheterna med åren. Det gäller speciellt hos de mer 
begåvade autistiska barnen. En del av det avvikande beteendet vid autism kan man 
också se som något positivt  t. ex. ärlighet och öppenhet (Frith, 1994). Vi har många 
sociala regler att följa och den största gruppen av barn med autism vill göra som alla 
andra men kan inte riktigt. Därför upplevs de lätt som udda i sina försök att vara 
aktiva och göra likadant (Peeters, 1998). 
 
Föreställningsförmåga 
Den tredje delen i triaden är ett problem i fantasiutvecklingen. Det som är 
grundläggande med fantasi är att gå bortom bokstavlig information och ge vad man 
ser ett innehåll samt genom det utveckla ett socialt beteende och det kan inte dessa 
barn (Gillberg & Peeters, 2002). Även i fantasiutvecklingen kan det märkas en 
avsaknad av Theory-of-mind, då barn med autism inte kan föreställa sig att någon 
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annan kan ha antingen liknande intressen som en själv eller något intresse som skiljer 
sig helt från ens eget (Frith, 1994). Den här urkopplingen av mentaliseringsprocessen 
betyder också att autistiska barn inte kan låtsasleka eller läsa mellan raderna. Detta 
har med problemet att lägga mening till sociala signaler att göra. Ofta förekommer 
ett ihållande intresse som överskuggar allt annat hos barn med autism. Det är inga 
ovanliga intressen utan det speciella är att de så ihärdigt håller fast vid dem. Barn 
med autism tänker oflexibelt och har svårt att syssla med abstraktioner, därför har de 
svårt att delta i andras intressen och lekar. Att lägga mening till perceptionen, att 
utveckla fantasin och leka och låtsas är därför mycket svårt (Peeters, 1998). 
 

2.3 Centrala begrepp  
 
Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) framhåller hur 
viktigt det är att vi diskuterar och förhåller oss kritiska till begrepp, då de på det 
sättet ger vid hand en betydelseförskjutning. Genom att vi förkovrat oss kan dagens 
sanningar om specialpedagogiska begrepp bli morgondagens osanningar. Följande 
begrepp är avgörande för en grundläggande förståelse för hur personerna i denna 
studie påverkas av organisationen och den syn skolan har på elever med en Asperger 
eller autismdiagnos. Begreppen anger även begränsningen för den aktuella studien 
och lägger grunden för resonemangen runt hur eleverna utvecklar sin självbild och 
identitet. När texten i skollagen ändrades till definitionen, barn i behov av särskilt 
stöd, från det tidigare begreppet, barn med särskilda behov, innebar det en 
förskjutning till att visa på miljöns betydelse för elevens svårigheter. Förut hade 
problemen lagts på eleven som ägandes svårigheter, nu är det mer en betoning på att 
verksamheten bör åtgärdas (Blom, 2004). 
  

2.3.1 Normalisering 
Normaliseringsprincipen kan formuleras som en princip att utgå ifrån när de 
funktionshindrade ska ges en vardag som liknar alla andras i ett samhälle. Den måste 
ses som ett rättesnöre för hur arbetet ska gå till runt de elever som kommer i fråga. 
Om alla handlar enligt denna princip anses att besluten oftare blir mer rätt än fel. Det 
kan gälla pedagogiska, sociala eller medicinska frågor m.m. De fördelar som läggs 
fram är framför allt den vinst som görs för den ökande självständigheten och en 
lättare inlärningssituation, när principen används (Nirje, 2003). Vad som är normalt 
måste definieras, för att kunna definiera vad som är avvikande. Detta bör göras för 
att se vilka elever som är berättigade till specialpedagogiska insatser (Tideman m.fl. 
2004). Den kritik som framförs av normaliseringsprincipen är främst att den är 
överspelad och inte tar upp vilket stöd som skulle behövas i dagens samhälle. De 
funktionshindrade har svårt att bestämma vilken slags hjälp de behöver. Ytterligare 
en beröringspunkt är det ökande diagnosintresset vilket tenderar att ytterligare dela 
upp människor i avvikande och normala (Nirje, 2003). Därmed finns det skäl att ta 
upp tre olika synsätt på normalitet. Det första är statistisk normalitet d.v.s. man utgår 
från det genomsnittliga enligt en normalfördelningskurva. Här är det omgivningen 
runt den som befinner sig i svårigheter som ska ändras så att livsvillkoren blir så lika 
som möjligt. Det andra är normativ normalitet som anger vilka värderingar vi har för 
det som är normalt vid den aktuella tidpunkten.  Här gäller det för alla att nå det som 
anses vara idealet för det normala. Det tredje sättet att se på normalitet är individuell 



9 

eller medicinsk normalitet. Med det menas att synsättet kräver någon form av 
behandling eller träning för att göra de avvikande normaliserade (Tideman, 2000).   

2.3.2 Integrering, inkludering och segregering 
Integrering kom som begrepp för att skolan skulle öppnas för alla grupper av elever 
när grundskolan infördes på 1960-talet (Persson, 2001). Begreppet inklusion kom på 
1990-talet som ett uttryck för att alla har rätt till att vara delaktiga i det gemensamma 
i samhället som t.ex. utbildning. Om inklusion fungerar som det ska behövs ingen 
integrering, för då har skolan blivit en så varierad miljö att den blir maximal för alla 
ungdomar. Den främsta skillnaden med att vara inkluderad är, att man då är det från 
början fullt ut, medan integrering sker efter att någon har varit utanför. Emellertid har 
inte indelningen genererat någon större skillnad i begreppens användande (Tideman 
m.fl., 2004). Integrering kan beskrivas med att man ska kunna vara sig själv bland 
andra och uppnå vanliga livsvillkor (Nirje, 2003). Mot integrering står begreppet 
segregering vilket beskrivs som avskiljning från en grupp eller skola när inte 
undervisningen kan tillgodoses på grund av ett funktionshinder (Vernersson, 2002). 
Det finns två skäl till segregering varav det första är att rädda eleven genom att ge 
denne de bästa förutsättningarna för inlärning i form av stöd och hjälp. Det andra 
skälet är att rädda klassen från en störande elev. Nackdelar med segregering kan vara 
att det lätt uppstår en stämpling av eleven eller elevgruppen. Dessa får dålig kontakt 
med andra elever och känslan av att vara annorlunda förstärks (Andersson, 1999).   

2.3.3 Bristmodell som kompensatorisk och kategorisk 
Bristmodellen tydliggjordes när specialpedagogiken infördes i klassrummen. 
Modellen visar på en brist hos eleven som ska åtgärdas. Eleven måste beskrivas som 
bristande för att få hjälp och ingen hänsyn tas till om eleven har andra kompetenser 
att utveckla än de som efterfrågas av skolan (Atterström och Persson, 2000). 
Förespråkare för det kategoriska perspektivet anser att det är den som avviker från 
det normala som behöver specialpedagogik (Emanuelsson m.fl., 2001). Den kritik 
som framförs mot bristmodellen är att den är segregerande i sig själv och till och med 
i vissa fall förstärker problemen som finns hos individen (Haug, 1998). 
Bristmodellen stämplar eleven och förstärker känslan av att vara annorlunda 
(Andersson, 1999). Den allt som oftast vedertagna modellen är en kompensatorisk 
lösning, genom att man tillsätter extra resurser för att kompensera elevens svaga 
sidor. Här krävs en diagnos för att se starka och svaga sidor och utefter detta snickras 
det ihop en lösning som ska förbättra elevens svaga sidor. Målet är att eleven ska 
kunna återgå till den vanliga undervisningen efter att man lyft eleven till den nivå 
som normalen i klassen befinner sig inom i det aktuella ämnet. Den kritik som lyfts 
fram är att just denna kompensation är orealistisk då elever med svåra 
inlärningsproblem har mycket svårt att ta igen en brist i en viss kunskap och komma 
ifatt normalen i klassen (Haug, 1998). Tydligt är också att bristmodellen främst 
erkänner den IQ-relaterade kunskapen och inte värdesätter andra förmågor som 
eleven kan ha att bygga vidare på. Ett samband kan efterfrågas mellan den 
kompensatoriska undervisningen och den ställda diagnosen (Atterström och Persson, 
2000). Det kan kallas för segregerande integrering när man anser att en elev måste 
lämna den ordinarie klassundervisningen för individuella åtgärder (Haug, 1998).  
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2.3.4 Differentiering 
Begreppet differentiering kan ges två betydelser i skolsammanhang. En är att 
undervisningen och det man ska lära sig anpassas till en inkluderande pedagogik. Vid 
den andra betydelsen delas eleverna in i olika grupper efter att deras möjligheter 
bedömts efter hur de klarar av skolan (Persson, 2001). Differentiering är ett uttryck 
för konkreta åtgärder. Man kan se positivt på begreppet då det ger eleverna riktade 
stödåtgärder, men det har även en negativ avskiljande innebörd (Tideman m.fl., 
2004). Differentiering betyder uppdelning och mångfald. Personens rätt till 
personliga egenskaper måste erkännas, så också förmågor och behov. Samtidigt ska 
en sammanhängande helhet byggas upp för individen. När differentiering används 
som modell i undervisningen gäller det att pedagogen hittar den eller de förmågor 
som eleven har och utgår från dem. Detta för att uppnå de mål som bestämts vara 
grundläggande i arbetet med att höja de färdigheter som eleven har svårigheter med. 
Genom att på detta sätt ge eleven känslan av kompetens, utvecklas också elevens 
självförtroende, vilket måste vara specialpedagogernas viktigaste målsättning. 
Differentieringsmodellen bygger på att andra intelligenser än den IQ-relaterade 
erkänns, vilken hitintills varit allenarådande inom det västerländska skolväsendet. 
För att bygga på självförtroendet hos en elev bör vi tänka på att värdesätta även 
praktisk, estetisk och social kompetens (Atterström & Persson, 2000). 

2.3.5 Relationellt och demokratiskt deltagarpespektiv 
Den här modellen kallas för det demokratiska deltagarperspektivet. Alla deltar i det 
gemensamma utefter sin förmåga, alla har respekt för varandras olikheter, behov och 
förmågor. Undervisningen bygger på de olikheter som finns och dessa ses som en 
viktig grogrund. Det handlar om att avnormalisera istället för att normalisera genom 
kompensation, då organisatoriska åtgärder vidtas. Det kan även kallas för 
inkluderande integrering där alla har rätt till en individualiserad skolgång inom 
klassens ram. Målet är att varje elev ska ges rätt undervisning på sin nivå, efter sina 
förutsättningar tillsammans med alla i klassen (Haug, 1998). Här suddas skillnaderna 
ut mellan pedagogik och specialpedagogik och alla lärare har istället kunskap att 
undervisa alla barn. I den nya lärarutbildningen inom det allmänna 
utbildningsområdet ska alla studenter få en grundlig förståelse för att kunna 
identifiera och hjälpa elever i svårigheter. Dessutom kan studenterna välja att 
fördjupa sig inom det specialpedagogiska fältet (Emanuelsson, Persson & 
Rosenqvist, 2001). Den slutsats som kan dras av detta är att den specialundervisning 
som vi använder oss av till störst del är kompensatorisk och därmed segregerande 
inkludering. Det pedagogiska dilemmat med intentionerna att skapa en inkluderande 
skola i en demokratisk anda står mot det andra perspektivet som innebär en alltmer 
kompensatorisk specialpedagogik med individuella hänsyn (Haug, 1998). 

2.3.6 Undervisningsgrupper 
Det har skapats ytterligare en slags segregering inom grundskolan i små 
undervisningsgrupper vid sidan av den ordinarie grundskoleklassen. Det finns nu 
många olika slags grupper sammansatta för de elever som i skollagen benämns 
elever i behov av särskilt stöd. Dessa har många olika namn som ibland beskriver 
diagnoser på elever som ingår i gruppen eller bara den lilla undervisningsgruppen. 
Man kan fråga sig om de små undervisningsgrupperna kan ses som mindre värda 
eller om det är skolans sätt att anpassa sig till eleven genom att ge individuellt 
anpassad undervisning, lugnare studiemiljö och kompetent personal (Blom, 2004). 
Att organisera undervisningen i små anpassade grupper med individuella hänsyn, 
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som tar i beaktande diagnosens kriterier, torde enligt medicinsk och psykologisk 
forskning vara nödvändig för elever med Asperger/högfungerande autism (Gillberg, 
1996). 

2.4 Forskning inom området 
 
Nedan följer en översikt av forskningen inom autismområdet med inriktning på hur 
ungdomar upplever sin diagnos och hur de upplever organisationen av skolan. Det 
övergripande syftet med denna studie är att analysera hur ungdomar med Asperger 
syndrom eller högfungerande autism skapar sin identitet i mötet med skolan. Därför 
beskrivs även forskning inom området identitet och självbild. Hur skolmiljön 
påverkar ungdomarnas utveckling samt vilka relationer som utvecklar ungdomarnas 
självbild beskrivs nedan. 
 

2.4.1 Upplevelse av högfungerande autism/Asperger 
Larsson-Abbad (2007) diskuterar de svårigheter som högfungerande autism/Asperger 
syndrom medför när det gäller kommunikation och social kompetens som ger störst 
påverkan i vardagliga möten för personen. Det blir ofta missförstånd då individer 
med autism/Asperger inte förstår sociala signaler och gällande sociala regler. Andra 
personer upplever dem då som avvikande. De olika sätt som personer med 
autism/Asperger använder som hjälp i vardagen är imitation, träning och tekniska 
hjälpmedel. Ungdomarna själva uppger en känsla av att vistas i marginalen, eller 
kanske till och med utanför vanligt socialt liv, på det sätt som andra utan diagnos 
lever. Diagnosen kan också vara ett sätt att förstå varför man avviker och kan vara en 
tillgång istället, då personen hör till en grupp som har autism/Asperger.  Genom sin 
diagnos har individen fått en förklaring av sitt annorlunda beteende och varför man 
avviker från normalen. Några ungdomar uttrycker att känslan av att vara annorlunda 
kan bli större om man inte fått någon diagnos, utan bara känner att man avviker. En 
del ungdomar väljer själva att ställa sig utanför. Ungdomarna beskriver ofta att 
svårigheterna med att känna gemenskap många gånger ökat i tonåren då kamraterna 
verkar försvinna och växa ifrån dem. Ungdomarna känner sig inte längre lika 
delaktiga i gruppen som tidigare. Larsson-Abbad (2007) visar vidare att ungdomar 
med autism/Asperger upplever sig olika andra ungdomar, men att diagnosen gett 
dem en förklaring till detta och på det viset gett dem en självbild som annorlunda. 
Det finns också en stor variation inom gruppen personer med autism/Asperger och 
den får inte ses som heterogen (a.a.). När eleverna själva får beskriva sina svårigheter 
i skolan, märks det att de har olika dilemman och bekymmer i skolan och inte är en 
enhetlig grupp (Hellberg 2007). 
 
Hellberg (2007) resonerar kring de svårigheter som elever har mött under hela 
grundskoletiden, men i olika utsträckning. De satsningar som eleverna beskriver att 
skolan gjort har inte varit tillfredsställande. Bekymren har haft en tendens att öka i 
omfattning när de väl börjat. Svårigheterna har gällt både skolstudier och relationer 
med kamrater samt lärare som inte förstått elevgruppens svårigheter. De har känt en 
övergivenhet och en utsatthet under skoltiden. De kände ett utanförskap med både 
klasskamrater och skolan som helhet vilket gjorde att de hade en mycket negativ bild 
av grundskolans senare del. På gymnasiet med ett program specifikt skapat för dem, 
känner de sig exklusiva och har en positiv bild av skolan (Hellberg, 2007) 
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Man är inte sin diagnos utan diagnosen är en del av en själv. Kategorin i studien har 
en del svårigheter som är gemensamma, men upplever olika utvägar och dilemman. 
Att vara ”normal som annorlunda” (Larsson-Abbad, 2007, s 165) menar författaren 
är en viktig slutsats i hennes studie som utvidgar normalitetsbegreppet, där hänsyn 
bör tas till individuella kvaliteter. Genom att se sig själv som normal som 
annorlunda kan synen som personen har på sig själv ge en mer positiv självbild. På 
samhällsnivå ses begreppet som ett utökat normalitetsbegrepp. Noterbart är att när 
ungdomar får möjlighet att beskriva sig själva ur ett inifrånperspektiv framkommer 
vilken stor heterogen grupp individer med högfungerande autism/Asperger syndrom 
är (a.a.). 
 
Tideman (2000) menar att personer med högfungerande autism/Asperger syndrom 
kan lära sig social interaktion. Tidigare forskning har inte visat detta, utan hävdat att 
personer med autism har svårt att härma och imitera ett beteende samt ömsesidigt 
interagera. Hur persongruppen kan lära sig att socialt interagera visar även forskning 
av Larsson-Abbad (2007).  Ungdomarna med autism/Asperger har omtalat hur de 
genom ett sätt att imitera andra eller att spela rollspel och träna, lär in ett acceptabelt 
beteende så personen känner sig socialt och kulturellt kompetent. Larsson-Abbad har 
även i sin forskning visat hur personer med högfungerande autism/Asperger kan ta 
hjälp av tekniska instrument som till exempel chatgrupper på Internet, imitation och 
övning av social kompetens för att få kontakt med andra personer med samma 
diagnos. I samverkan med andra personer med liknande svårigheter kan då en 
gruppidentitet förvärvas, vilken då förstärker den egna självbilden. Det har visat sig 
att personerna finner ett värde i sin diagnos och menar att man är en unik person med 
högfungerande autism/Asperger syndrom och ser på sig själva som någon som har ett 
större värde än de som inte har diagnosen (a.a.). 

2.4.2 Upplevelse av skolans organisation 
Hellberg (2007) diskuterar i sin forskning hur genomförandet av de politiska 
föresatser som finns i styrdokumenten inte sker ute i kommunerna. Det är ett 
kategoriskt synsätt som är det mest framträdande hos befattningshavare inom skolan. 
Det finns resultat som visar en positiv uppfattning om särskilda Aspergerklasser och 
vantrivsel i ordinarie skolklasser i grundskolan. Det finns också en annan bild där 
personerna trivts bra i den traditionella skolklassen, men också beskrivningar på hur 
eleverna mobbats när de gått i särskolan. De vitt skilda åsikterna förklaras med 
stigmabegreppet när eleverna inte känt sig accepterade i en skolmiljö. Olikheten som 
finns där kan ha utvecklats och utökats genom det interaktiva samspelet mellan de 
olika parterna i klassen. Det slutar med att personerna uppfattar sig som annorlunda 
och utvecklar rollen som avvikande när de inte uppfyller omgivningens krav 
(Larsson-Abbad, 2007). Det centrala i stämplingsteorin är att personen inte 
automatiskt stämplas som annorlunda, utan att omgivningen skapar den avvikande 
individen genom att stämpla personens beteende som avvikande. Därför ligger 
ansvaret på omgivningen och de regler som den skapat om hur man bör uppföra sig 
och vara som grund för att en individ blir stigmatiserad (Tideman, 2000).  
 
Larsson-Abbad (2007) och Hellberg (2007) diskuterar i sina avhandlingar kring vad 
som är en optimal skolgång för elevgruppen högfungerande autism/Asperger 
syndrom. Om målet med undervisningen är att uppnå faktakunskap är speciella 
klasser anpassade för persongruppen det bästa. Här får eleverna hög lärartäthet, 
anpassad strukturerad undervisning, lugn och ro med ett fåtal klasskamrater. Är det 
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däremot meningen att undervisningen ska förbereda individerna för samhällslivet, är 
möjligtvis en integrerad lösning den bästa då eleverna kan integrera med andra 
elever. Forskning har även visat att det är vid raster som personer med 
högfungerande autism/Asperger syndrom har det mest bekymmersamt (Hellberg, 
2007 och Larsson-Abbad, 2007). Undersökningar visar att yngre elever som fått sin 
diagnos tidigt upplever speciella Aspergerklasser, ofta kallade AS-klasser, mer 
positivt och klarar sig bättre (Larsson-Abbad, 2007). 
 
Hellberg (2007) åskådliggör hur eleverna beskriver ett kompensatoriskt synsätt som 
dominerande på de olika skolorna för att komma tillrätta med elevernas 
skolrelaterade problem. Skolan har fokuserat på svårigheterna och det är genom 
formuleringar om problemen som insatserna har genomförts. På det viset har 
diagnosen betonats, för att ge riktade stödåtgärder till eleven. När eleverna själva får 
beskriva vilken hjälp de vill ha betonar de hur viktigt det är att individuella hänsyn 
tas. När de själva beskriver vilken skolgång de vill ha framhåller de den särskiljande 
undervisningen i små grupper som tar hänsyn till det bemötande de behöver. 
Ungdomarna menar att en segregerad skolgång med åtgärder som utjämnar deras 
brister är det bästa. Eleverna pratar inte i termer som integrering och segregering, 
men när de talar om sin tidigare skolgång i ordinarie klasser har de ändå inte varit en 
i gänget utan tillvaron har varit segregerad. Deras skolgång har inte fungerat utan har 
fått ske enskilt i skolan eller i hemmet. Eleverna upplever sig nu ha en fysisk 
integrering med sina klasskamrater där de känner sig väl tillmods med egna 
arbetsplatser och datorer. Eleverna tillbringar även raster i klassrummet där de pratar 
med klasskamraterna och ägnar tid vid datorerna med Chat och spel med varandra. 
De upplever således att de är socialt integrerade även om de inte tillbringar tid med 
andra elever på skolan. Undervisningen är anpassad till varje elev och anpassas hela 
tiden efter var och en, organisationen kan därför anses vara didaktiskt organiserad. 
Vid utformandet av miljön har man tagit hänsyn till vad som anses vara bäst för 
elevgruppen ut diagnossynpunkt.  Eftersom undervisningen sker utifrån varje elevs 
behov och krav, är diagnosen inte underlag för den didaktiska planeringen. 
Programmet är utvecklat för att tillgodose elevernas kunskapsmässiga behov efter 
deras diagnos. Eleverna känner å ena sidan att de är exkluderade från övriga elever 
eftersom de inte deltar i gemensamma aktiviteter och genom att deras lokaler är 
placerade i källaren. Å andra sidan är de medvetna om att deras verksamhet är 
exklusiv och skapad bara för dem. Eleverna upplever att de lyckas i den här miljön 
och är medvetna om att de inte skulle klara av lärarbyten och verksamhet planerad 
för hela grupper (Hellberg, 2007).   
 
I ytterligare en avhandling beskrivs elever i olika svårigheter och med olika 
diagnoser. I den berättar eleverna om sin förutvarande skolgång. De nämner i 
synnerhet den senare delen av grundskolan, som något negativt, både om lärare och 
om skolan som helhet. De upplevde att tempot var för högt, de saknade sammanhang 
och upplevde ett utanförskap. De menar att de inte fick någon hjälp förrän de fick en 
diagnos eller började skolka. Eleverna berättar om dåliga lärarrelationer och många 
opersonliga lärare. De har en negativ bild av sin sista tid i skolan med många 
misslyckanden bakom sig. De ger en samstämmig positiv bild av sina tre år i en liten 
grupp på det individuella programmet på gymnasiet. Det är främst två orsaker till 
detta som framträder i deras berättelser. För det första är det mötet mellan lärare och 
elever, där de har täta och nära relationer med ett fåtal lärare som bekräftar och tror 
på dem. För det andra är det en upplevelse av innehållet som meningsfullt. Eleverna 
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tycker att de själva kan påverka innehållet i undervisningen och att lärarna ställer 
lagom höga krav. Genom det praktiska arbetet i köket blir de motiverade då 
undervisningen är på riktigt och därmed mer motiverade även i kärnämnena. Men 
studien visar även en annan sida av problemet med alltför små undervisningsgrupper. 
De kan vara sköra då elever lätt påverkas av att någon eller några elever inte trivs 
eller försvinner från gruppen (Hugo, 2007).  
 
Karlsson (2007) resonerar kring hur vanligt det blivit att organisera elever i små 
undervisningsgrupper på grundskolan, som ett sätt att angripa problemet med elever 
vilka inte passar in i det ordinarie skolsystemet. Eleverna själva beskriver flytten till 
liten grupp som något vilket gett dem fördelar i form av mer hjälp och lugn och ro, 
vilket gör att de kan arbeta bättre. Flytten anser de gick snabbt och var något som de 
inte var delaktiga i att besluta om. De informerades om flytten av sina mammor och 
menar att det var mammorna som initierade flytten och inte klasslärarna, vilket 
egentligen var fallet. Eleverna beskriver placeringen i den lilla gruppen som både 
tillfällig och permanent. Någon visar på en utsatthet när han talar i termer om att han 
blir ensam kvar när de andra flyttar tillbaka till sina ordinarie klasser. Eleverna är 
både medvetna om att de har ett problematiskt beteende men samtidigt opponerar de 
sig mot detta. De beskriver sig i termer som vanliga elever och söker under 
intervjuerna dryfta om vilka de är eller skulle önska att vara. I den här 
organisationsformen är eleverna både integrerade och exkluderade. De går på en 
gemensam skola om än avskilt i ett annat hus. De går i den särskilda 
undervisningsgruppen men tillhör fortfarande sin ordinarie klass. Genom detta 
system visar man eleverna på ett vis att den särskilda gruppen är mindre värd. 
Organisatoriskt är eleverna heller inte delaktiga i de beslut som tas, vilka tider eller 
lektioner de har. De har ett lågt agentskap med näst intill obefintligt inflytande på sin 
skolvardag i motsats till andra klasser på skolan. Studien visar att det inkluderande 
deltagarperspektivet kan leda till osynliggörande av elever utan diagnoser, men som 
ändå är i behov av särskilt stöd (Karlsson, 2007). 

2.4.3 Självbild och identitet 
Elever med gott självförtroende och elever med dåligt självförtroende har olika 
förutsättningar att lyckas i skolan. En elev med dåligt självförtroende påverkas lättare 
i negativ riktning än att en elev med gott självförtroende påverkas positivt. Elever 
som har en stark, positiv och tydlig självbild har lättare att lyckas med sin inlärning. 
Befinner sig eleverna då också omgivna av accepterande människor i en positiv 
skolmiljö som tror på dem, så visar det sig oftast att de lyckas bättre med skolarbetet 
(Taube, 1987). En positiv attityd till ett ämne t.ex. matematik är en bättre 
förutsägelse på självvärdering i detta ämne än det faktiska resultatet. Den 
uppfattande egenförmågan handlar om hur en person bedömer sin egen förmåga att 
bemästra en uppgift eller en situation – att tro att vi kan lyckas (Bandura, 1977). 
Medan personer med hög självaktning har en positiv, välutvecklad syn på sig själva, 
har den typiska personen med låg självaktning en bild av sig som inte är klart 
negativt definierad. Självbilden för individer med låg självaktning visar sig i stället 
vid utvärdering neutral och kan karaktäriseras av en hög nivå av osäkerhet, 
instabilitet och inkonsekvens. Människor med lägre självkänsla undviker att ta 
ställning, beskriver sig i neutrala termer och lägger sig i mittfåran vid skattningar. De 
beskriver sig mera opartiskt, mindre överdrivet och optimistiskt samt mer realistiskt 
(Baumeister, 1993). 
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Elever behöver trygga vuxna som tror på dem för att de ska lyckas och få en bra 
självbild. Detta finns tid för i olika smågrupper som anordnas runt om i landet 
(Taube, 1987). Fördelarna med den segregerande undervisningen kan lika gärna vara 
att elevens självförtroende ökar. Detta genom att eleven får en lugnare miljö och 
arbetstakt samt anpassad metodik och undervisning i ett helhetsperspektiv. Alla har 
varit medvetna om hur bristmodellen stämplar eleven sedan länge, men skolan har 
ändå valt att se på specialpedagogik i termer av behov som ska tillgodoses 
(Atterström & Persson, 2000). Dessa fördelar och nackdelar måste vägas mot 
varandra när man beslutar att ta en elev från sin klass för att uppfylla läroplanens mål 
om en skola för alla. Fördelar med bristmodellen kan vara att den ger eleven mer 
stöd i form av mindre grupper, fler vuxna, mer tid och lägre krav. På det viset får 
eleverna ökat självförtroende samt lugn och ro (Andersson, 1999). Vilken bild vi har 
av oss själva, vår självbild, är en konsekvens av hur vi har lyckats i 
socialiseringsprocessen tidigare i livet. Självbilden är kopplad till hur andra 
människor ser på oss. Vikten av att öka självkänslan för alla elever i svårigheter är 
stor och det är därför viktigt att alla får känna att de blir vuxna och utvecklas för att 
klara av fler och fler saker. Då ökar också självförtroendet och därmed prestationerna 
(Nirje, 2003).   
 
Forskning visar att begreppet ”normal som annorlunda” (Larsson-Abbad, 2007, s 
165) sammanfattar både infallsvinklar som självbild och normalitet och räknar med 
ett utökat normalitetsbegrepp. Begreppet medger större variation på individnivå och 
större acceptens för olikheter på samhällsnivå. En diagnos kan vara både på gott och 
ont för individen. Den kan vara ett stöd och en hjälp för att förstå sig själv, men om 
den användas för att stämpla personen skadar den mer. Ett utökat normalitetsbegrepp 
ger också vid handen en förståelse för att individens problem kan vara stora i en 
miljö och knappt märkbara i en annan kontext. Oftast ger diagnosen ungdomarna en 
förklaring till varför de upplevt sig själva som annorlunda. Den anger orsaken till 
tidigare problem med bl a kamratrelationer. Viktigt är att personen inte är sin diagnos 
utan har en diagnos. Svårigheterna kan vara gemensamma för fler personer med 
högfungerande autism/Asperger, men alla har egna personligheter (a.a.). Jakobsson 
(2007) menar att ungdomarna blir starkare och det blir en positiv identitetsutveckling 
efter vetskapen om diagnosen. Det kan likaså bli en negativ identitetsutveckling om 
eleven blir sin diagnos och om lärare behandlar eleven med syndromdiagnos 
annorlunda mot andra som det uppstår pedagogiska förvecklingar runt då allt inte 
handlar om diagnosen (a.a.). 
 
För eleverna själva har deras Aspergerdiagnos varit betydande och gett dem en 
central förståelse av de egna svårigheterna visar forskning. På det viset blir 
diagnosen en del av elevernas identitetsskapande utveckling genom vilken man tyder 
sina dilemman i förhållande till skolan. Att vara Aspergare har blivit ett sätt att förstå 
sin historia och sig själv. När eleverna började på det specialskapade programmet på 
gymnasiet hade de en negativ bild av sig själva. Under gymnasietiden har detta vänts 
till något positivt. Genom den utbildning som anordnats för elever med Asperger har 
detta blivit en vändpunkt i deras skolgång, tack vare ett positivt bemötande, omtanke 
och intensiv förståelse för deras svårigheter. En annan vändpunkt som märks i 
elevernas berättelser är när de fick diagnosen. Den förklarar deras tidigare 
svårigheter i skolan och med kamrater. Med elevernas aspergerdiagnos kom även en 
identitet som Aspegrare där ämnet Personlig Social Träning är ett identitetsskapande 
ämne i sig, då det legitimerar själva skapandet av programmet (Hellberg, 2007).  
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Hur skolan genom att låta elever misslyckas kan ge elever en svag självbild visar 
forskningen. I och med att skolan alltför länge låtit eleverna misslyckas så har de lärt 
sig en sak, nämligen att de inte kan. De uppfattade inte sig själva som lärande 
personer och några som kunde påverka sin framtid när de kom till gymnasiet. Under 
deras gymnasietid i en liten undervisningsgrupp på det individuella programmet har 
deras självförtroende blivit starkare efterhand, när de märkte att de blev fullt 
fungerande storköksarbetare. Detta gjorde även att motivationen för att lyckas i 
kärnämnena blev större (Hugo, 2007).   
 
Genom att känna sig delaktig i sin egen lärprocess, att den egna skoltiden kan 
påverkas och att bli respekterad för sina åsikter och den person man är, påverkar 
självbilden positivt. När elever behöver extra stöd i skolan och kan påverka hur 
stödet ska vara utformat utvecklas en positiv identitet och tillit till den egna 
färdigheten. Naturligtvis blir det då tvärtom, när en känsla av att inte vara delaktig i 
den egna lärprocessen ges, påverkas självbilden negativt. Eleverna lägger gärna 
misslyckandena hos sig själva och blir samtidigt mer passiva och försöker inte heller 
påverka sin skolgång (Bergström & Holm, 2005). Hur elevers identitetetsskapande 
blir till genom att definiera dem som ägandes problem och svårigheter tydliggörs i 
forskning. Eleverna själva opponerar sig mot detta synsätt, men deltar samtidigt i 
samtalen om vad som gör dem till ägare av problemen. Detta gör att de får en 
identitet av att vara ett problem (Karlsson, 2007).  
 
I och med att vi diskuterar begrepp som normalitet och avvikelse måste vi inse att 
begreppen är varandras motsatser, de förekommer inte utan varandra. För att mena 
att något är normalt måste något annat vara onormalt. Det talas idag hellre i termer 
av olikheter, där personer med samma slags olikhet kan gå samman och känna 
delaktighet i en samhörighet. Detta gör att olika grupper har lättare att driva sina 
rättigheter. Olika tillstånd kan ha till följd ett inflytande på identiteten och ibland 
infaller samtidigt identiteten med olika problem. Det har börjat bli frekvent att 
ungdomar som får diagnosen Asperger syndrom eller ADHD assimilerar diagnosen i 
sin identitet (Wrangsjö, 2006). Det har blivit vanligt att skolan har pedagogiserat 
olikheten för t. ex. elever med Asperger syndrom. Ungdomarna får en egen social 
kategori där både de själva och det omgivande samhället får lära sig hur man 
hanterar och begriper denna olikhet från den förväntade normen. I och med detta har 
Aspergerdiagnosen övergått till att vara identitetsskapande. Genom detta har 
diagnosen för olika funktionshindrade kommit att bli värdefull och något man kan 
bygga sin identitet runt, vilket man kan se som en positiv utveckling av normalitet. I 
artikeln diskuteras hurvida det nya normalitetsbegreppet kanhända är just olikheten 
(Palm, 2008).  

2.4.4 Föräldraperspektiv 
Ungdomarna ser sina föräldrar som en viktig resurs för att de ska få det stöd de 
behöver i skolan. De beskriver i synnerhet vilken hjälp dessa har varit när det gäller 
de bekymmer som eleverna haft i förbindelserna med andra personer. Eleverna 
redogör för hur föräldrarna hjälper dem när bristen i den sociala interaktionen sviker 
dem (Hellberg, 2007). Hur föräldrarna väljer att se på normalitet och ifall de berättar 
om diagnosen för barnet eller inte, kan bero på sammanhanget de lever i och vilka 
familjen interagerar med. Att berätta eller inte kan även ändras över tid och det 
behov som föräldrarna har av en förklaring inför närmiljön av barnets avvikelse. Det 
kan vara dessa faktorer som styr själva berättandet för barnet (Larsson-Abbad, 2007). 
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För föräldrarna kan det innebära olika innebörder och tillämpningar att få den 
diagnos på sitt barn. Det upplevs ofta positivt att få en förklaring på de problem som 
uppstår runt ungdomarna. Föräldrar kan ge personalen i skolan information så att 
eleven som fått diagnosen kan förstås bättre. Ofta generar en diagnos mer och 
destinerade resurser till ungdomarna och föräldrarna kan få ytterligare kraft att 
kämpa vidare får sina ungdomar genom vetskap och kunskap (Jakobsson, 2002). 
komplikationer runt (a.a.). 
 
När föräldrar beskriver sitt föräldraskap till ungdomar i behov av särskild 
undervisning upptäcks två positioner. Den första är de som riktar in sig på barnets 
brister och den andra gruppen är de som anser att barnet är normalt. I berättelserna 
återger föräldrarna sig själva som kvalificerade och de som kan lösa problemen åt 
barnen och söka hjälp när det behövs. På det här viset beskrivs barnen genom ett 
”identitetsarbete och ett moraliskt arbete” (Karlsson, 2007, s 105). Båda grupperna 
förtydligar föräldraskapet genom att berätta om barnens skolsvårigheter istället för 
att avstå från att känna sig ansvariga. När eleverna flyttas från den ordinarie 
undervisningen till mindre undervisningsgrupper beskriver föräldrarna sig själva på 
ett positivt sätt, de som gör moraliskt riktigt. Föräldrarna visste om barnens 
svårigheter, men var tveksamma till flytten. De beskriver en kamp om resurser och 
att flytten gick snabbt. Föräldrarna uttrycker en oro för att eleverna ska stigmatiseras 
i den lilla undervisningsgruppen, men är samtidigt medvetna om att ungdomarna inte 
passar in i det vanliga skolsystemet. Föräldrarna ser med tillförsikt fram emot 
förändringen som något positivt, men är också oroliga för vad omställningen bär med 
sig för barnet (a.a.).  
 
Eftersom SoL (socialtjänstlagen) är en ramlag där det endast står rekommendationer 
för hur kommunernas verksamhet ska bedrivas, finns LSS (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) som ett komplement. Personer inom 
autismspekrumet tillhör gruppen som har rätt till stöd enligt LSS för att främja likhet 
och delaktighet. Stödet kan röra sig om personlig assistent, kontaktperson/familj eller 
rådgivning (Peterson, 2000). 

2.4.5 Lärarperspektiv och lärandemiljö 
En av de grundläggande svårigheterna som personer med högfungerande 
autism/Asperger syndrom har är att socialt interagera, vilket gör att de får svårigheter 
med att passa in i gemensamma miljöer. De har även bekymmer med att begripa 
vilka normsystem som gäller i olika sammanhang. Det hänger säkerligen ihop med 
den tidigare beskrivna mentaliseringsprocessen, att inte kunna sätta sig in i hur andra 
tänker och känner och då ha förmåga att ändra sitt handlingssätt efter det (Larsson-
Abbad, 2007).  
 
Hur en fungerande undervisning på gymnasieskolan med hänsyn till miljön anpassad 
för elever med Asperger kan utformas berättas i Hellbergs (2007) studie. 
Undervisningen är individuellt tillrättalagd och diagnosen ligger till grund för den 
fysiska utformningen av miljön. Eleverna har ett speciellt anpassat hemklassrum 
organiserat efter individuella behov. Undervisningen är klart målinriktad och 
strukturerad. På det här sättet legitimeras elevernas diagnos och rätt till ett speciellt 
bemötande. Avståndet mellan lärare och elev tycks minska när läraren ger många 
individuella genomgångar. Detta sätt förstärker elevernas identitet som elever i 
behov av speciell undervisning i åtskilda grupper. Undervisningen som beskrivs i 
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studien bedrivs i huvudsak av teoretiska kurser, vilket intresserade eleverna mest. 
Lärarna har en kraftig tillförsikt till elevernas duglighet att fullfölja sin utbildning, 
vilket inte varit så tidigare, enligt elevernas berättelser. Individualiseringen är dock 
det som mest sätter sin prägel på verksamheten. Detta gör sammantaget att eleverna 
känner att de lyckas med sin skolgång, vilket även överensstämmer med lärarnas 
åsikter. Lärarna tar i undervisningen hänsyn till omfånget på kunskapsstoffet samt 
prövar hela tiden olika metoder för att inte eleverna ska misslyckas. Lärarna anpassar 
materialet och individualiserar innehållet efter olika behov hos eleverna. Det som 
styr undervisningen är elevernas skiftande behov och skillnader samt deras 
karaktärsdrag istället för diagnosen de har. Karaktärsämnet på programmet är PSU 
(personlig och social undervisning) som bygger på elevernas behov av 
vardagskunskaper. Ämnet utgår från persongruppens speciella sociala problematik 
och kan skapa en identitetskänsla för eleverna. Programmet är i huvudsak 
kunskapsinriktat för att genom rätt anpassad undervisning ge eleverna goda 
kunskaper efter önskemål och intresse för dem själva. Detta sker enligt de 
diagnoskriterier som är kända för gruppen. Här utvecklas elevernas förmågor i första 
hand och inte deras svagheter med social interaktion. På så sätt är upplägget lite olika 
mot andra små undervisningsgrupper (a.a.).  
 
Lärarna är överens med eleverna om att den starkt individualiserade miljön med en 
nära och god relation till var och en av eleverna ger goda förutsättningar för eleverna 
att lyckas. I forskning berättar eleverna om hur viktigt det är med en positiv relation 
till lärarna och att elevgruppens svårigheter bemöts på rätt sätt (Hellberg, 2007). Det 
menar även Hugo (2007) är en viktig slutsats i hans forskning om elever i en liten 
undervisningsgrupp på det individuella programmet på gymnasiet. Eleverna har stort 
behov av trygghet, att bli bekräftade hela tiden och ha en nära relation till ett fåtal 
lärare, vilka har samma förhållningssätt och regler. En slutsats blir: ”… kompetensen 
att kunna möta alla elever och skapa en meningsfull relation är en av 
förutsättningarna för att lärande i ämnen överhuvudtaget skall kunna ske” (Hugo, 
2007, s 138). Lärarna berättar om sitt lärande genom det reflekterande arbetssättet 
som deltagandet i undersökningen gjort möjligt. Det tycks vara viktigt för dessa 
elever att se ett sammanhang och en meningsfullhet med skolan. Detta kan 
sammantaget ge eleverna nya upplevelser av att lyckas i skolan (a.a.).  
 

”Det behövs fenomenologiska lärare som tar sin utgångspunkt i elevernas 
livsvärldar och skapar lärandesituationer tillsammans med eleverna som de 
upplever är på riktigt” (Hugo, 2007, s. 167). 

 
En springande punkt för att utveckla ett positivt lärande är att eleverna känner 
delaktighet i lärprocessen. Detta görs genom att eleverna uppfattar lärandet som en 
förening av egna erfarenheter och det nya innehållet. Eleverna måste även känna att 
kunskapen är personligt relevant för att kunna motivera sig tillräckligt för ny lärdom. 
Det tycks som att delaktigheten är mindre för ungdomar som behöver mer stöd i sitt 
lärande. Vid olika miljöer i skolan visar det sig att elever som är i behov av stöd och 
har en känsla av att de inte är delaktiga, istället söker sig från de platser som i vanliga 
fall ses som platser för delaktighet t.ex. cafeteria och uppehållsrum, dit andra 
ungdomar söker sig. När det handlar om ungdomars potential att känna delaktighet 
hänger mycket på den enskilde vuxnes sätt att ta sitt ansvar i demokratiprocessen 
(Bergström och Holm, 2005).  
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När före detta klasslärare till elever som placerats i liten undervisningsgrupp 
beskriver elevernas flytt, definierar de flytten med hjälp av ett starkt skolperspektiv. 
De identifierar elevernas svårigheter efter en norm, hur man bör uppföra sig och 
samspela i skolan. Således är det eleverna som tillskrivs svårigheterna medan 
klasslärarna beskriver sig själva som professionella och att beslutet har varit 
genomtänkt och noggrant utrett. De uttrycker även en känsla av att deras 
professionella identitet kan vara hotad i och med omflyttningen. När lärarna som 
undervisar i den lilla gruppen, i samma studie, ska beskriva eleverna vandrar de 
mellan olika vetenskapliga diskurser i sina beskrivningar av eleverna. De för 
resonemang och försöker koppla elevernas olika svårigheter till olika kända 
kategorier för att därmed förklara elevernas olika beteenden och kunna hjälpa dem. 
Samtidigt framträder en osäkerhetens diskurs i pedagogernas skildringar, då de söker 
efter svar när de vill förstå elevernas olika beteenden. Under tiden detta pågår, 
konstrueras eleverna identiteter och det är lärarna i den lilla gruppen som innehar 
positionen att kunna hjälpa elevgruppen (Karlsson, 2007). Många lärare är positiva 
till diagnoser då de hoppas på att få vägledning och hjälp i det pedagogiska arbetet 
med elever med symtomdiagnoser. Det har emellertid visat sig att det är mycket 
viktigare med en fungerande kommunikation i ett bra samarbete med hemmet och att 
skapa en god relation med eleven och föräldrarna för att erhålla en fungerande 
skolsituation. Detta sker lättare i de små resursgrupperna med färre eleverna då dessa 
har en tätare kontakt med hemmet (Jakobsson, 2002). 
 
En del elever med högfungerande autism/Asperger behöver mycket extra stöd i 
skolan, andra nästan inget. Stöd kan behövas i form av personliga samtal, extra 
utrustning eller anpassad studiegång. Även om målet bör vara att eleverna ska bli så 
självständiga som möjligt kan de behöva mycket hjälp initialt. Det kan vara bra att 
satsa extra resurser på samtal om sociala problem med den enskilde. För många 
elever i persongruppen är rasterna med social samvaro extra svår. Ungdomarnas 
svårigheter med den sociala interaktionen blir här mycket framträdande. Många blir 
utsatta för mobbing eftersom de antingen avskärmar sig eller spelar över och blir 
avvisade. På grund av detta kan det vara bra att avsätta stöd till rasterna för att öka 
känslan av tillhörighet och öka självkänslan (Steindal, 1997).  

2.4.6 Kamratrelationer 
Ett flertal personer med högfungerande autism/Asperger syndrom tycker att det är 
angenämt att vara tillsammans med andra som har samma problem. I dessa grupper 
kan man öva sig i olika sociala situationer utan att känna att man gör bort sig. Då de 
sociala färdigheterna inte på något sätt är självklara för dessa personer måste övning 
ske för att de ska klara av sociala situationer. Ett sätt att bli delaktig och öva sig på 
att socialt interagera är att få hjälp med att prova flera olika aktiviteter. Dessa 
aktiviteter måste ske på personens villkor så att denne inte känner sig pressad och 
kommer i konflikt med övriga deltagare. En stödperson kan vara ett stort stöd vid 
dessa tillfällen och bör ha som sin uppgift att hitta olika lösningar för att aktivera 
ungdomarna så de får utlopp för sin energi (Steindal, 1997).  
 
Om personer med högfungerande autism/Asperger syndrom ska bli accepterade och 
tillika få vänner måste kunskapen om diagnosen öka bland allmänheten. Studier visar 
att det är ett omdömesgillt mottagande som gör att ungdomar känner sig mer 
delaktiga i samhället. Eftersom persongruppen har stora svårigheter med social 
interaktion upplevs de ofta som socialt inkompetenta vad gäller anpassning till olika 
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sociala situationer och kunskap om de koder som gäller för exempelvis 
ungdomskulturen. Forskning visar att ungdomarna upplever en ensamhet då 
oförmågan att skapa och vidmakthålla vänskapliga relationer är ett bekymmer. De 
flesta har samma önskan om att knyta vänskapsband som alla andra. Ett sätt att finna 
vänner och behålla dem har visat sig vara en teknisk lösning, nämligen kontakt via 
Internet med chatgrupper för personer med Asperger (Larsson-Abbad, 2007).   
 
I Hellbergs studie visar det sig att elevernas problem med skolkamrater och vänner 
ofta växer i omfattning när det väl börjat. De största problemen har varit under 
högstadieåren. Ungdomarna berättar om en känsla av utanförskap, då de haft svårt att 
få kontakt med sina tidigare klasskamrater. Eleverna har olika åsikter om orsaken till 
utanförskapet. Några menar att det är självvalt, medan andra lägger problemen på 
miljön i skolan och på lärare som inte har gjort tillräckligt för att stoppa den 
upplevda mobbingen.  På det individuella programmet på gymnasiet, med ett 
anpassat program för dem med Asperger syndrom, har de fått den hjälp de behöver 
både med skolsituationen som helhet och för att skapa och vidmakthålla relationer 
med jämnåriga (Hellberg, 2007). 
 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 
 
I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter som är intressanta för 
studien. Eftersom mitt intresse är riktat mot hur elever med högfungerande 
autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet med skolan, har jag valt ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv som utgångspunkt för studien, vilket beskrivs i 
det följande. Till grund för den narrativa teorin står livsberättelsen som skapandet av 
identitet, vars narrativa diskurs beskrivs i detta kapitel. Den avvikande sociala 
interaktionen är avgörande för hur man som vuxen har klarat av 
socialiseringsprocessen och utvecklandet av en identitet. Därför beskrivs den som en 
del av det teoretiska perspektivet och tas upp i det avslutande resonemanget.  

2.5.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Utgångspunkten för studiens teoretiska perspektiv är socialkonstruktionistiskt. 
Perspektivet innebär att det egna livet formas i ett socialt sammanhang där 
verklighet, insikt och lärande skapas. Man kan inte finnas till i det vardagliga livet 
utan att samspela (Berger & Luckman, 1996). Även om eleverna i studien har en 
autismdiagnos, vilken i sig innebär att de har svårt med den sociala interaktionen, 
formar de sina identiteter i ett socialt sammanhang tillsammans med andra personer. 
Det kan vara skolkamrater eller vänner, men för de flesta elever med Asperger 
syndrom eller högfungerande autism är det vuxna i skolan, föräldrar eller andra 
vuxna runt personen, som står för den identitetsskapande processen.  
 
Alla personer befinner sig i ett sammanhang där vi skapar mening av världen när vi 
samtalar med andra, men skildringarna måste förstås utifrån den kontext som de 
används i (Bladini, 2004). Därför är det viktigt för sammanhanget att den som läser 
följande studie är väl insatt i problematiken för ungdomar med högfungerande 
autism/Asperger syndrom. Det socialkonstruktionistiska perspektivets ideologi ställer 
följande filosofiska antaganden. Forskaren ska anta en kritisk inställning till självklar 
kunskap, inse att den är en historisk och kulturell specificitet, ta upp samband mellan 
kunskap och sociala processer samt sambandet mellan kunskap och social handling 
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(Johansson 2005). Detta innebär för följande studie att det som anses vara självklar 
kunskap om autism här och nu inte behöver vara det i en annan tid eller kultur. I 
studien får man se vad livet med en autismdiagnos betyder för just dessa elevers 
identitetsutveckling, i den verklighet som de lever i just nu. Den sociala 
konstruktionismen visar på hur vi med uttalanden och föreställningar sätter samman 
de objekt eller subjekt vi talar om och hur vi samtidigt bygger upp vår egen 
verklighet (Burr, 2003). 
 
För att skapa betydelse i den värld vi lever i krävs kommunikation mellan människor 
och skildringarna måste förstås utifrån det sammanhang som de förekommer i för att 
vara socialkonstruktionistiskt (Bladini, 2004). Med en socialkonstruktionistisk 
utgångspunkt framhålls dialogen och relationerna mellan människor som det 
avgörande för hur människan skapar mening åt sitt liv samt hur vi förstår oss själva. 
Ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt kan också ge liv åt vändpunkter i livet, 
vilket kan studeras i livsberättelseforskning. Genom att diskutera vändpunkter godtas 
den vetenskapliga diskursen som bygger på en psykologisk utvecklingsprocess, där 
vi genomgår olika stadier eller vändpunkter. Dessa vändpunkter skall ses som socialt 
formade och bundna till sammanhanget och den rådande samhällskontexten. De kan 
vara individuella men även gemensamma för en viss grupp och är oftast skapade i en 
viss situation och inom en särskild berättelse. När vändpunkter studeras menar 
Johansson (2005) att hänsyn ska tas både till innehållet i vändpunkterna och på vilket 
sätt de uttrycks. En vändpunkt ska ses i termer av tidsbegrepp eller en speciell 
händelse som har fått berättaren att se på sig själv och sitt liv på ett annat sätt eller att 
personen låtit livet ta en annan vändning än tidigare. Det kan vara så att berättaren 
har valt inriktning själv eller att vändpunkten inte kan påverkas av densamme (a.a.).  
 
Kåks (2007) resonerar kring hur ungdomar definierar vändpunkter under inverkan av 
gemensamma föreställningar om vad som är betydelsefullt i en persons liv. Samtidigt 
som de konstruerar och berättar om vändpunkter som är individuellt viktiga. Detta 
samspelar således i ungdomars berättelser. Vändpunkter kan förekomma under en 
längre tid eller vara snabbt övergående till sin karaktär. De kan drabba en person 
plötsligt, men även var inplanerade händelser, vilka medför en förändring. En 
narrativ vändpunkt bör kunna definieras i termerna före och efter (a.a.). Även 
Hellberg (2007) utvecklar tankegången om vändpunkter i sin avhandling. Flera av 
ungdomarna berättar om livet före och efter vetskapen om diagnosen som en 
vändpunkt i deras liv, då den gjorde att de kom in på det specialanpassade 
programmet på gymnasiet. Detta ser eleverna som en positiv förändring mot tidigare 
skolgång. En vändpunkt kan likaledes beskrivas i termer av att förstå varför problem 
och olägenheter tidigare har uppstått i skolan och med olika relationer. Nu med 
vetskapen om diagnosen och dess följder kan man be om hjälp och få förklaringar till 
varför det blivit som det blivit förr (a.a.)  
 
Verkligheten som social konstruktion betecknar att den betydelse som ges företeelser 
av olika slag är något personen bildat sig en uppfattning om av andra. De inblandade 
kan också ha kommit överens om eller förhandlat om fenomenet gemensamt med 
andra. Sedan har förloppet avvisats till glömskans territorium och faktumet tas 
förgivet (Berger & Luckman, 1996). Man bör vara medveten om att 
förhållningssättet innebär att man inte finner en exakt och verklig sanning utan att 
betydelserna i berättelserna frambringas i det sociala samspelet genom den språkliga 
kommunikationen. Samtidigt görs detta utifrån en samhällelig och historisk kontext. 
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Därför kan aldrig en livsberättelse bli en faktisk skildring. Den är en berättelse 
konstruerad i den rådande sammansättningen av nuvarande civilisation, historia och 
den egna personen (Johansson, 2005).   
 
En socialkonstruktionistisk syn på kunskap innebär för studien att jag har studerat 
forskning inom området ungdomar med högfungerande autsim/Asperger syndrom 
och deras identitetsutveckling och gjort en studie inom området. Jag berättar om det i 
föreliggande studie och visar hur jag tagit till mig vetskapen. Ni som läser detta tar 
den till er och berättar kanhända vidare. På så vis bildas vår förklaring av realiteten i 
en gemensam interaktion. Emellertid tas det mesta förgivet och hur kunskap kommer 
till oss funderar vi inte över hela tiden. Om vi skulle ifrågasätta allt omkring oss så 
skulle vi bli handlingsförlamade. Det är vi själva som ger verkligheten en innebörd, 
vilken finns här och nu (Ahl, 2004). 
 
Om man ser på specialpedagogiken i termer av social konstruktion och om synen på 
elever i behov av särskilt stöd ses som ett resultat av sociala skeenden så bör den 
vanliga pedagogiken klara av alla elevers utveckling. Specialpedagogiken skulle då 
vara överflödig och inga individuella behov behöva tillgodoses, utan skolan skulle 
klara av att ge alla ungdomar vad de är i behov av (Björck-Åkesson, 2008). 

2.5.2 Social konstruktion och narrativ teori och identitet 
I den socialkonstruktionistiska historien ses även jaget som socialt konstruerat. När 
man begriper andra förstår man också sig själv. Jaget utformas och omgestaltas i 
förhållande till andra och i den miljö man växer upp i. Personen upplever sig själv 
olika i skilda belägenheter och omarbetar hela tiden berättelsen om sig själv. Detta 
innebär även att individen är en social konstruktion. Att vara individ är något man 
lärt sig i interaktion med andra (Ahl, 2004). Dominicé (2000) menar att det sätt varpå 
han använder life-history som metod undervisningen av vuxna, får dem att upptäcka 
hur mycket av deras identitet som är resultat av tidigare lärdomar och erfarenheter. 
Med hjälp av en hermeneutisk reflektion inser personerna hur de blir den de är 
genom att bygga upp sin identitet medelst dynamisk lärdom (a.a.). Genom att se på 
identitet i en socialkonstruktionistisk modell betonas den ömsesidiga påverkan, 
rörligheten och förändringen. På detta vis skapas en identitet i relation till en miljö 
som hela tiden är föränderlig och inte fast. Identiteten alstras när drömmar ställs mot 
social verklighet, tänkbarheter mot omställningar och varaktighet mot förändringar. 
Den här konflikten blir inre möjligheter eller svårigheter som i ungdomen skapar en 
identitet som är kontextuellt och historiskt bunden. När vi studerar ungdomar måste 
vi vara medvetna om och ställa oss utanför normativa föreställningar om just 
ungdomar och deras kultur (Johansson, 2006). 
 
Hur man genom sina livsberättelser utvecklar sin identitet är grunden för den 
narrativa teorin. Genom att berätta sin livshistoria skapas och utvecklas personens 
identitet. Det är alltså en identitetsskapande process. Genom en berättelse organiseras 
vissa episoder och handlingar i personens liv. Den narrativa ansatsen gör även skälen 
och orsakerna till ett visst handlande tydliga. Genom detta förstår vi vilka vi är, 
skapar vår sociala identitet och gör andra personer och händelser begripliga runt 
omkring oss.  
 

Detta antagande om narrativitet som ett ontologiskt villkor har konsekvenser för 
hur man studerar sociala relationer och identiteter. Det innebär att människors 
förståelse av sig själva görs i form av berättelser. Då blir det viktigt för forskare 
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att förstå dessa berättelser, deras form såväl som innehåll (Johansson, 2005, s 
94).   

 
Narrativiteten tvingar forskaren att se forskningen som en social analys där man 
sätter vissa händelser i relation till andra händelser. För att ge det narrativa 
förhållningssättet en logik gäller det för forskaren att sätta samman företeelserna med 
ett rums- och tidssammanhang och delarna i en helhet. På det viset får mönstret en 
mening som står i relation till helheten. De livsberättelser som förmedlas i 
forskningsintervjuer visar vilka vi är och vilka olika relationer som vi är en del av. 
Via berättandet skapas och återges sociala förbindelser och identiteter. I och med 
användandet av en narrativ ansats ges också personerna i sina livsberättelser en 
möjlighet att både skapa, förändra och bevara sina identiteter och sociala roller. 
Intressant för studier av detta slag är att se hur schablonmässiga skildringar av 
samhörigheter är en del av uppkomsten av uttryck och åsikter som vi och de andra, 
samt normalt och avvikande. Detta visar sig även i forskning av ungdomar med en 
Aspergerdiagnos som kommit fram till begreppet, normal som annorlunda och där 
ungdomarna har gjort diagnosen till en del av sin identitet (Abbad-Larsson, 2007).  
 
I och med att man låter någon berätta sin livshistoria visar forskaren på hur man 
genom berättandet skapar mening och ger sitt liv en känsla av duglighet och kraft att 
handla. I den narrativa terapin ser man personerna som tolkande individer som kan 
ge upplevelserna en betydelse tillsammans med de tolkningsramar som behövs för att 
kunna skapa mening i sina liv. Berättandet är en social händelse och den sociala 
händelsen är en berättelse. Berättelser bringar till existens och ger oss ett 
sammanhang. Via berättandet utformar vi den sociala verkligheten och hjälper oss 
själva till förståelse av densamme. En berättelse består inte bara av att placera 
händelser efter varandra, den skapar dessutom en vettig helhet utifrån enstaka 
inträffanden. En narrativ berättelse handlar då både om tidsordning och inte, vilka 
båda ger betydelse åt varandra. För om kunskapen är utan meningsförsedd tid blir 
den ogripbar och ofullständig (Johansson, 2005).  
 
Av intresse för denna studie är även vetskapen om hur en livshistoria kan ge den som 
berättar en självinsikt, genom att denne förstår sin egen historia om sig själv. När 
man på detta vis tolkar en persons livshistoria är det viktigt att visa på vilken 
berättelse som är den rimligaste, då en persons medvetandegörande av sin historia 
kan indikera flera olika lösningar. Möjligheten att delge någon annan sin livshistoria 
kan även ge personen en självinsikt som gör att denne väljer en annan anpassning i 
samhället än han tidigare tänkt (Alvesson och Sköldberg, 1994). Detta manar till 
försiktighet vid intervjuer och samtal, då det kan väcka obehagliga känslor till liv att 
delge någon annan sin historia och på det viset bli mer medveten om sig själv. Det 
kan ge emotionella konsekvenser och genom ”att ge röst åt utsatta också kan utsätta” 
(Molin, 2004, s 72) bör man iaktta försiktighet och vara lyhörd vid samtalen med 
deltagarna i studier som denna (a.a.).  

2.5.3 Livsberättelsen som narrativ diskurs 
En livsberättelse är den skildring som en person beskriver om sitt liv eller valda 
perspektiv av sin tillvaro. Livsberättelseforskningen analyserar hur individer ger sina 
liv innehåll och skapar sin identitet från olika djup eller synvinklar. De huvudsakliga 
grunderna för en berättelse är att den görs i ett orsakssammanhang och i en oavbruten 
följd så att den blir en meningsfull och enhetlig berättelse. En berättelse måste också 
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ha ett innehåll med en handling och olika karaktärer (Johansson, 1994). Genom att 
berätta en livshistoria urskiljs ett eller flera skeenden med hjälp av grunden för en 
narrativ berättelse, nämligen början, mitt och slut. Dessa behöver emellertid inte 
komma i kronologisk ordning vid själva berättandet för att narrativiteten ska uppnås, 
menar Kåks (2007).  
 
För att förbättra och undersöka processer av ett livslång lärande har man sedan en tid 
tillbaka använt livsberättelsen som en narrativ diskurs. Den används nu även för att 
förstå pedagogiska processer. Dominicé (2000) använder sig av livsberättelsen som 
metod när han undervisar vuxna studenter. Han har framställt metoden för att 
studenterna ska reflektera och diskutera sina egna erfarenheter av lärande. Han 
betonar vikten av att tänka kritiskt och analyserna görs kollektivt, där studenterna 
uppmanas att ta hänsyn till det situationsbundna inflytandet. Genom att på det här 
viset konfrontera och reflektera över lärandet kan meningen med livet lättare 
uppfattas. De berättande kan lära sig hur tidigare erfarenheter och kunskap har 
influerat deras nya kunskap. Personerna kan föra samman individuell kunskap i 
sociala sammanhang, som de fungerar och hur man lär sig genom att ta fram gömda 
influenser och kulturella traditioner. Tack vare detta arbetssätt kommer många 
underfund med hur deras egen skoltid har påverkat dem och gör upp med det. På 
grund av att studenterna får möjlighet att reflektera över hur man själv lärt sig det 
man vet, blir man mer känslig för hur andra lär sig. Hur ungdomar finner sig själva, 
växer och utvecklas som människor, för att slutligen bli vuxna och självständiga 
personer, kan ses i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Här är miljön, familjen 
och skolan en kontext som leder till frigörelse och som mycket väl kan beskrivas i en 
livsberättelseansats (a.a.).  
 
Berättelsen ska även visa hur innehållet förmedlas i berättelsen och vem som berättar 
för vem för att vara narrativ. Här är betydelsen av vem som läser berättelsen av stor 
betydelse för tolkningen. Genom att vara medveten om att texten ska tolkas av en 
läsare är man själv medveten om den meningsskapande handlingen. Detta är grunden 
för en hermeneutisk tolkning. Den hermeneutiska fenomenologin sätter språket som 
den meningsskapande delen av texten, genom den som berättar. Här betonas olika 
begrepp som erfarenhet, intentioner, medvetande och subjektivitet. Man kan se på en 
livsberättelse som en identitetskapande sammansättning, genom att presentera sig 
själv med hänsyn till en utformad uppfattning om sig själv (Johansson, 1994). Enligt 
socialkonstruktionistiskt sätt att se på språket är det ett redskap som nyttjas för att vi 
ska begripa den realistiska verkligheten. Orden får sin betydelse genom att refereras 
till andra ord. Genom att på det här sättet d.v.s. det narrativa, se texten som en 
strukturerad berättande text, kan man urskilja vissa djupstrukturer. Genom att 
analysera textens olika nivåer i förhållande till varandra får man en förståelse för 
helheten (Ahl, 2004).  
 
Johansson (2005) resonerar runt de fem grundläggande dragen för narratologi vilka 
för det första är autonomi, där narratologin är ett eget kunskapsområde. För det andra 
görs en åtskillnad mellan berättelse och diskurs, där händelserna och personerna i 
berättelsen står mot diskursen, vilken ges definitionen av att förmedla innebörden. 
Det tredje draget är skillnaden mellan djup-och ytstrukturer i berättelsen. 
Djupstrukturen är då på en abstrakt nivå av olika tankestrukturer och ytstrukturen är 
själva handlingen. Typer av handlingsfunktioner är det näst sista kännetecknet och 
anger de olika teorier som narratologen försöker fånga i olika djupstrukturer. Till sist 
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anges sekvenser, kombinationer och hierarkier som visar hur man kan organisera sin 
analys av en berättelse. En kritisk del av narratologin är relationen mellan texten och 
samhällets kontext. Slutsatsen av detta är att alla berättelser och texter måste ses i ett 
socialt sammanhang för att vara gällande (Johansson, 2005).  

2.5.4 Social interaktion 
När vi interagerar samtalar vi inte bara med munnen, utan även med olika 
kroppsrörelser. När vi tänker eller talar med oss själva interagerar vi också, även om 
det är medvetet eller omedvetet. Mycket av social interaktion sker främst via det 
talade språket, då det är synnerligen svårt att stänga av. Genom social interaktion kan 
vi förstå hur social gemenskap fungerar och dess skeenden. Social interaktion skapar 
också människor till vad de är och vi genomgår ideligen en utvecklingsprocess. 
Historiskt så står Mead för skapandet och resonemanget om ett self som på svenska 
kan översättas med Jaget. Jaget bestå av två delar ett me och ett I. Me innehåller allt 
vi varit med om, språket och normer. Vårt I är i nuet, vårt spontan och aktiva jag. Det 
som I gör lagras och formar vårt me. Enlig symboliskt interaktionistiskt sätt att se 
fortskrider socialiseringsprocessen hela livet. Den betonar bl. a. betydelsen av 
medvetandet och varseblivningen, som att kunna ta någon annan människas roll eller 
perspektiv (Trost och Levin, 1999).  
 
Ovannämnda är av intresse för innevarande studie, där Theory-of-mind, som på 
svenska kan översättas med mentaliseringsprocessen spelar en framträdande roll för 
personer med diagnosen högfungerande autsim/Asperger syndrom. Avsaknaden av 
att kunna sätta sig in i en annans människas perspektiv eller att förstå att andra 
människor har tankar, är en stor del av de svårigheter som personer med Asperger 
syndrom eller högfungerande autism har, vilket beskrivits tidigare i studien. För att 
vi ska kunna socialt interagera måste vi kunna ta varandras roller eller kunna sätta 
oss in i hur andra människor tänker och känner. Det kan även ses som förmågan att 
kunna empatisera. När vi inte kan empatisera alls förekommer ingen social 
interaktion. Det händer ibland för alla när vi inte förstå vad den andre menar. Social 
interaktion använder begreppet empati som ett ord för att kunna sätta sig in i den 
andres tankar och känslor även om man inte delar dem. I social interaktion är 
socialiseringsprocessen förenad med vilket samhälle och vilken grupp man tillhör. 
Den betonar social mognad och utveckling. Det personliga identitetsbegreppet ses 
som något föränderligt och under ständigt framåtskridande. Ju mer social interaktion 
vi delar desto mer utvecklas vårt sociala jag. Kommunikationen måste vara fri och är 
en förutsättning för utbildning, vilken i sig måste vara öppen för alla. Vid en öppen 
kommunikation utvecklas jaget. Den sociala interaktionen är även intressant för 
innevarande studie med tanke på hur samtalen ska genomföras. Förmågan att kunna 
empatisera eller sätta sig in i hur deltagarna i studien tänker och känner, samt sträva 
efter förståelse är mycket betydelsefullt. Detta är även viktigt för att komma framåt 
vid analysen av data (Trost och Levin, 1999). I och med att vi socialt interagerar med 
andra växer vår identitet fram. Det är således det sociala förloppet som formar vår 
identitet samt upprätthåller den. Identiteten avgörs av den sociala strukturen som 
råder i samhället vid den aktuella tidpunkten. Det är genom den dialektiska 
ställningen mellan samhälle och individ som identiteten växer fram (Berger & 
Luckman, 1996).  
 
Den syn vi har på funktionshinder lär vi oss av vår sociala omgivning genom de 
normer och regler om uppförande som finns i det omgivande samhället. Det sker 
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genom en social interaktion med andra personer i miljön. Det är först och främst via 
familjens och senare samhällets normer i skola, arbete, föreningar och massmedia 
som vi lär oss vilka värderingar som gäller. Hur vi uppfattar oss själva är alltså ett 
resultat av den sociala interaktionen med andra människor. Vi är också beroende av 
andra människors värderingar och åsikter för skapandet av vår identitet när vi blir 
placerade i en social indelningsgrupp (Tideman, 2000).  
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3 PROBLEM 
 
I allmänhet sägs att ingen är sin diagnos utan man är sin egen person med en diagnos. 
Det har i forskning visats sig att personer med just Asperger/autism oftast assimileras 
med sin diagnos och den blir en del av deras personlighet. I och med det blir deras 
självbild annorlunda än andra ungdomars (Larsson-Abbad, 2007). Genom att ta del 
av ungdomarnas livsberättelser vill jag visa på en kunskap ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Det övergripande syftet för denna studie är att 
analysera hur ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom skapar sin 
identitet i mötet med skolan. Med en livsberättleseansats studeras i föreliggande 
studie hur identiteten och självbilden bildas genom organisatoriska och relationella 
processer under grundskoletiden. 
 
Syftet har formulerats i följande forskningsfrågor: 
 

• Hur kommer upplevelsen av att leva med diagnosen Asperger 
syndrom/högfungerande autism till uttryck i ungdomarnas egna berättelser? 

 
• Hur uttrycks betydelsen av skolans organisation i ungdomarnas berättelser? 

 
• Hur uttrycks betydelsen av relationer i ungdomarnas berättelser? 
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4 METOD 
 
I kapitlet beskrivs studiens epistemologiska och ontologiska utgångspunkter. Här 
behandlas den valda metoden för att samla in och tolka empiri, vilket är den narrativa 
samt studiens upplägg och genomförande. Under följande kapitel redovisas hur den 
narrativa analysen, genom ett hermeneutiskt förfarande, använts för att analysera 
insamlad data. Här klargörs även hur resultatet redovisas. Slutligen förs en 
diskussion över studiens etiska ställningstagande och trovärdighet.  
 

4.1 Epistemologiska och ontologiska utgångspunkter 
 
Hur vår gemensamma verklighet utformas och hur vi kan ta del av kunskap om den, 
beskriver epistemologi jämte ontologi. Den teoretiska utgångspunkten för studien är 
ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket innebär att människan formar sitt liv i 
en social kontext. Utgångspunkten är att alla människor skapar sin identitet i ett 
socialt sammanhang tillsammans med andra. Ungdomarnas livsberättelser visar på 
hur världen ser ut nu, vilka åsikter som präglar dem för tillfället och hur den enskilde 
personen upplever sig själv för stunden. Då jag söker efter förståelse för hur 
ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom uppfattar sig själva och 
därmed skapar sin identitet i mötet med skolan, passar det narrativa arbetssättet in 
som ett vedertaget redskap för det socialkonstruktionistiska synsättet. Den 
ontologiska förutsättningen för en narrativ dialog innebär för forskaren att 
åskådliggöra hur deltagarna framställer sig själva i berättelserna. Forskaren ska på ett 
tydligt sätt visa att denne tagit hänsyn till både form och innehåll i berättelserna.  
Fokus på forskningen inom den narrativa och socialkonstruktionistiska uppfattningen 
ligger på hur deltagarna uppfattar sin identitet och de sociala relationerna, vilka 
redovisas i form av berättelser. Genom studiet av vändpunkter i ungdomarnas 
berättelser vill jag visa på en förändring av deras sätt att leva, vara eller tänka och 
därmed också på skapandet av identitet. Vändpunkterna kan vara gemensamma, men 
behöver inte vara det. De är dock socialt skapade eller kontextuellt bundna. Det 
gäller emellertid att ta hänsyn till olika kulturer och sociala levnadsbetingelser för att 
hitta det som är en vändpunkt för den som berättar. För att studera vändpunkter i 
ungdomarnas berättelse krävs att man tar hänsyn till både innehåll och form samt 
beaktar att vändpunkterna formas i ett särskilt sammanhang (Johansson, 2005). 
  

För att kunna analysera vändpunkter och intriger blir det viktigt att reflektera 
över frågorna: Vem berättar för vem, när, var, i vilken situation och i vilket 
syfte? (s 359, Johansson, 2005) 

 
För att i denna studie visa hur det går att ta del av kunskap om den sociala 
verkligheten, används en narrativ diskurs tillsammans med ett hermeneutiskt 
förfarande vid analysarbetet. De valda perspektiven speglar båda två ett sätt att se på 
människor och ting vilket stämmer överens med hur man ser på aktivitet mellan 
människors samspel med varandra. Uppfattningen inom hermeneutik och 
socialkonstruktionism är att man genom att söka förstå både tingen runt sig och andra 
människor, så förstår man även mer om sig själv. Alla människor har en viss 
förförståelse på både gott och ont. Att vara medveten om hur de narrativa 
strukturerna är uppbyggda vid den tolkande ansatsen är därmed viktig (Alvesson & 
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Sköldberg, 1994). Genom att någon berättar sin historia om sitt hittills levda liv för 
någon annan, vilken även ska läsas av en tredje part, bildas ett meningsskapande 
händelseförlopp. Detta utgör stommen i den hermeneutiska tolkningstraditionen. I 
föreliggande studie samlade jag in narrativer och gjorde nya berättelser av dessa d.v.s 
nya narrativer (Johansson, 2005).  
 

4.2 Narrativ metod för att samla in empiri 
 
Metoden i undersökningen är berättande eftersom den i hög grad handlar om att 
skaffa sig kunskaper om identitet och subjektivitet. Detta görs genom att man ger 
uttryck åt andra personers tolkningar av sina egna liv (Johansson, 2005). För att 
greppa olika pedagogiska förlopp, inriktat för att se tingen ur olika gruppers eller 
individers synvinkel är livsberättelsen lämplig vid insamling av data. Ur pedagogisk 
synvinkel är den även lämplig när man vill knyta ihop teori med praktik. I 
föreliggande studie har jag samtalat med fyra ungdomar för att på så vis kunna 
studera vilken uppfattning personerna har av sig själva och hur de skapar sin identitet 
i mötet med skolan.  
 
En väsentlig del av den narrativa analysen är att se vilka huvudfrågor berättelsen 
formulerar och vilka teman som skildrar psykologiska, sociala, kulturella, politiska 
och moraliska frågor. Temat tar de föreställningar och värderingar som en person har 
och återger berättelsens kärna, d.v.s. varför en speciell historia berättas. Genom att 
fastställa ett område som är typiskt för berättelsen söker forskaren efter mönster och 
tema i handlingen. Det betyder att man söker ta reda på den underliggande 
innebörden för att bestämma vad som framträder starkast i berättelsen. Det kan 
handla om teman som upprepar sig eller som framsägs speciellt kraftfullt (Johansson, 
2005). I metoden är helheten grunden och forskaren söker förstå verkligheten, mer än 
att förklara den. Det är således inget som ska bevisas utan istället upptäckas i den del 
av sina livshistorier som deltagarna delger oss. Forskaren antar en tolkande ansats 
(Bron-Wojciechowska, 1992). Livsberättelsen grundar sig på olika teorier och i min 
studie innebär det ett socialkonstruktionistiskt perspektiv.  

4.2.1 Urval 
Stensmo (2002) belyser strategiskt urval, vilket innebär att forskaren på förhand 
väljer informanter som är intressanta och tillgängliga för undersökningen. Trost 
(1994) anser att strategiska urval är vanliga vid kvalitativa undersökningar, när 
forskaren söker efter variationer och mönster i svaren. Jag har valt att genomföra min 
undersökning i en mindre kommun med en organisation som kan anses vara 
representativ för regionen. 
 
För att komma i kontakt med lämpliga deltagare till studien, satte jag mig i 
förbindelse med en person på resursteamet på den aktuella orten. Resursteamet har 
som en uppgift att utreda och hålla kontakt med målgruppen i undersökningen. Efter 
några samtal, gavs förslag på fyra elever. Personen i resursteamet erbjöd sig att ta en 
första kontakt med föräldrarna och lämnade namnen till mig efter godkännande av 
vårdnadshavarna. Eftersom samtliga målsmän gav sitt samtycke för kontakt, satte jag 
mig i förbindelse med dem personligen eller via telefon. Då jag pratat med 
föräldrarna tog jag kontakt med respektive elev på vars och ens skola. Jag förklarade 
och försäkrade mig om att ungdomarna förstod vad det var jag ville ha hjälp med. 
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Jag förtydligade att jag med hjälp av samtal med dem ville låta intresserade få ta del 
av hur upplevelsen av att leva med diagnosen Asperger syndrom/högfungerande 
autism kom till uttryck i deras egna berättelser. Alla informanter gav sitt medgivande 
och såg fram emot samtalen efter garantier om att banden inte skulle lyssnas på av 
någon annan än mig. Ett par av dem uttryckte glädje över att få vara med i studien 
och kanske i framtiden underlätta för andra elever med diagnosen. 
 
Deltagarna i studien är två flickor, 12 respektive 14 år och två pojkar, 14 respektive 
15 år. Båda flickorna stod i begrepp att byta skola från att ha gått i vanlig klass 
tidigare till att börja i varsin mindre grupp för elever med Asperger 
syndrom/högfungerande autism. Samtalen sträckte sig över ett sommarlov och 
förändringarna av klasstillhörighet kom fram i samtalen. Den fjortonårige pojken har 
gått i vanlig klass till och med år fyra, integrerat i särskolan mellan år 5 och år 6, 
sista året har han gått i en grupp för elever med Asperger/autism där han går kvar 
ännu. Femtonåringen har gått omvänt integrerad i särskolan utan att vara inskriven i 
densamme hela sin skoltid framtill år 8, då skolan valde att separera elever med 
Asperger syndrom/högfungerande autism från särskolan. Gruppen bestod till att 
börja med av både mellan- och högstadieelever. Nu går han i en grupp för elever med 
Asperger syndrom/högfungerande autism där alla är högstadieelever. Den 
fjortonåriga flickan hade fått sin diagnos någon månad innan vi träffades första 
gången och övriga har vetat det i några år.   

4.2.2 Insamling av empiri 
Vid genomförandet av samtalen var jag noga med att tänka på det som Lantz (1993) 
påminner om, nämligen intervjuareffekten. Det innebar att jag försökte vara 
medveten om samspelet mellan mig som samtalsledarare och deltagarna. Hur vi 
ömsesidigt påverkade varandra genom att vara uppmärksam på det som Stensmo 
(2002) talar om som ett mellanmänskligt samspel, där man måste var uppmärksam på 
etiska implikationer. Därför antecknade jag ingenting under samtalen, eftersom det 
störde den förste deltagaren. Jag försökte att följa deltagarnas tankar med 
uppföljande frågor, att inte prata för mycket själv och att inte heller vara rädd för 
tystnaden utan visa mitt intresse. Det var tydligt att samtalen gick bättre och bättre då 
jag lärde mig att vänta in svaren och minska ner mitt eget talutrymme efterhand. Jag 
följde Lantz (1993) rekommendationer genom att i förväg boka ett lugnt rum för 
samtalen, vilket också var lättillgängligt för deltagarna. Därför genomfördes samtliga 
samtal i mindre rum på ungdomarnas skolor. Alla ungdomar gav sin tillåtelse till 
bandspelare och ingen verkade heller illa berörd av bandupptagningen. Tvärtom 
verkade det som om det var lättare att tala till bandspelaren än till mig för ett par av 
deltagarna. Jag träffade ungdomarna mellan 2-3 gånger beroende på hur länge 
eleverna orkade berätta varje gång. Jag upptäckte nya ämnen, när jag lyssnade på de 
inspelade samtalen efteråt, som krävde ytterligare frågeställningar och förklaringar 
för en djupare förståelse. Samtalen med fördjupande frågor upprepades också tills en 
mättnad var nådd inför analysen. Det upplevdes även lättare för ungdomarna att 
berätta sina livsberättelser efterhand som vi träffades för samtal. Den sammanlagda 
tiden för varje informant varierar mellan 45 minuter och 1,1/2 timme. Mellan 
samtalstillfällena var ett sommar lov vilket för flickornas del innebar byte av skola 
och pojkarna har bytt lokaler samt grupp på samma skola.  
 
Jag startade varje samtal med att rita upp en linje på ett papper samtidigt som jag 
förklarade att det var en livslinje som visade det liv de levt fram till nu och att den 
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fortsatte in i framtiden. Jag pekade ut ett par hållpunkter och satte ett märke för tiden 
vid förskoleklassens början och bad deltagarna att berätta vad de kom ihåg från den 
tiden. Det var mycket olika hur mycket de mindes från de yngre åren, men det blev 
en naturlig start för alla. Därmed blev det självklart att berättelserna fokuserade på 
skoltiden och skolans organisation utifrån livslinjen till att börja med. Jag valde 
denna inriktning då jag märkte att eleverna hade mycket lättare att tala om 
upplevelsen av skolans organisation istället för sin diagnos. Ett par av eleverna kom 
emellertid in på upplevelsen av diagnosen vid det första samtalstillfället, medan 
andra berättade vid det andra mötet. Vid den andra träffen fick de beskriva sig själva 
och hur de upplevde sig utifrån sin diagnos Asperger syndrom eller högfungerande 
autism. Vid varje nytt samtal sammanfattade jag också vad de berättat föregående 
gång, frågade om de kände igen sig och ställde en del uppföljande frågor. När jag 
träffade ungdomarna en tredje gång var det framför allt för att fördjupa oss i en del 
spörsmål.  
 
Det är mycket stor variation på ungdomarnas berättelser och hur de berättades. 
Någon svarade bara rakt på mina frågor och behövde mycket draghjälp av följdfrågor 
och förklaringar. En annan elev började nästan omedelbart berätta sin upplevelse av 
hur skolans organisation och diagnosen påverkat eleven, så gott som helt fritt med 
bara enstaka inhopp från min sida. Det senare samtalet blev också det längsta. 
Deltagarna påtalade på olika sätt att de tyckte om att underlätta för andra ungdomar 
genom att berätta och det märktes att de tyckte om uppmärksamheten. 
Livshistorieforskning handlar ju om att låta informanterna stå i världens centrum för 
en stund (Ehn, 1992). Det valda tillvägagångssättet är i linje med 
livsberättelseforskning, vilken förutsätter en öppen inriktning på samtalen, val av 
informanter genom personliga kontakter, ingen given struktur på förfarandet utan 
forskaren håller på tills mättnad uppstått och en analys sker under hela förfarandet. 
Forskaren har stor frihet att vara både föränderlig och uppfinningsrik genom val av 
deltagare och analysförfarande (Bron-Wojciechowska, 1992). 

4.3 Narrativ analys genom hermeneutiskt förfarande 
 
I analysen kommer min uppfattning fram hur jag tolkade det informanterna berättade 
för mig (Bron-Wojciechowska, 1992). Hur samtalen med ungdomarna genomfördes 
och hur analysen av samtalen gick till, beskrivs i det närmaste. Tolkningsprocessen 
av materialet gjordes i tre delar där den första är en naiv läsning och skrivning, den 
andra delen en strukturell läsning som via en kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (2004) bildar tre tematiserade berättelser efter de 
forskningsfrågor som upprättades för studien. Slutligen redovisas den narrativa 
analysens kärna där jag med hjälp av de vändpunkter som framkommit efter analys 
bildade nya berättelser, det vill säga nya narrativer.    
 
Det övergripande syftet med denna studie var att analysera hur ungdomar med 
högfungerande autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet med skolan. 
Detta studerades ingående med hjälp av de tre forskningsfrågor som upprättades för 
studien där den första var att undersöka hur upplevelsen av att leva med diagnosen 
Asperger syndrom/högfungerande autism kom till uttryck i ungdomarnas egna 
berättelser. Berättelserna analyserades även för att se hur betydelsen av skolans 
organisation uttrycktes i ungdomarnas berättelser. Till sist utforskades på liknande 
sätt hur betydelsen av relationer formulerades i ungdomarnas berättelser. Den 
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narrativa livsberättelsen står som ett uttryck för den identitetsskapande processen. 
Jag ville genom berättelsens form låta ungdomarnas fragmentariska upplevelser av 
sig själva och sin omgivning bilda en sammanhängande och meningsfull helhet. För 
att göra detta använde jag mig av den narrativa metoden såsom den beskrivs av 
Johansson (2005), vilken ser både till berättelsens innehåll och till dess handling. Det 
handlar således om vad som berättas, hur det berättas och vem som berättar. Vem 
som berättade och hur det berättades har tidigare beskrivits i avsnitten urval och 
insamling av empiri. För att analysera vad som berättades på djupet användes ett 
hermeneutiskt tillvägagångssätt i studien och beskrivs nedan. De funna 
djupstrukturerna och den dolda innebörden i berättelserna bildade slutligen nya 
narrativer, vilket är kärnan i den narrativa forskningen (a.a.).  
 
Eftersom hermeneutiken handlar om att förtydliga uppfattningen i särskilda 
mänskliga relationer och inom en viss kontext, passar det min studie. Hermeneutiken 
lägger vikt vid förståelse genom möten mellan människor och förståelsen av texten. 
Det övergripande syftet för studien var att analysera hur ungdomar med 
högfungerande autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet med skolan. Jag 
anser det vara av största vikt att öka kunskapen om dessa ungdomars livsbetingelser. 
Det ökar människors förutsättning att begripa och förhålla sig till andra människors 
livsvillkor. Hermeneutiken handlar om hur man kan tolka och analysera upplevelser 
så att det inte blir slumpmässiga slutledningar som dras. I hermeneutiken arbetar 
forskaren med att låta helheten klarlägga delen och delen klarlägga helheten i ett 
cirkelarbete (Starrin & Svensson, 1994).  Genom att börja med en del och undersöka 
hur den preliminärt hör ihop med helheten, vilken ytterligare kan belysas när man går 
tillbaka till delen, borrar forskaren sig djupare in i problemet för studien. På detta vis 
växlar forskaren mellan studier av del och helhet under hela analysarbetet. I och med 
detta framstår slutligen en fördjupad förståelse för både delarna och helheten. Arbetet 
uppfattas som den hermeneutiska spiralen eftersom forskaren arbetar sig djupare och 
djupare in i resultatet för studien. Det gäller att lyssna till hela texten, att ställa frågor 
till textmaterialet, växla mellan som i studiens fall de enskilda berättelserna och 
samtidigt arbeta med de fyra skildringarna som en hel berättelse (Alvesson & 
Sköldberg, 1994).  
 
Den narrativa analysen som med hjälp av det hermeneutiska tillvägagångssättet 
lägger vikt vid förförståelse passade en tolkande studie som denna, där jag ville 
förstå en meningsbakgrund och inte ett orsakssammanhang. De båda cirklarna i 
hermeneutiken, vilka innebär ett analysförfarande mellan helhet – del samt mellan 
förförståelse – förståelse medför att studiens narrativa karaktär lämpade sig väl för en 
hermeneutisk strategi (Alvesson & Sköldberg, 1994). Personers intentioner 
formuleras i det de säger eller gör och detta kan tolkas så att innebörden förstås och 
ger därmed en djupare förståelse för fenomenet. För att nå en ännu djupare förståelse 
för problemet kan forskaren även växla mellan att inta subjektets synvinkel och sin 
egen, objektets. I hermeneutiken är forskaren och informanterna en del av samma 
verklighet som utforskas och står därmed i en inre förbindelse till varandra (Patel & 
Davidsson, 1994).   

4.3.1 Genomförande av analys 
Efter varje samtalstillfälle lyssnade jag igenom bandet samma dag och antecknade ur 
minnet det som inte framkom på bandet såsom t.ex. gester. Jag lyssnade sedan 
upprepade gånger igenom banden och antecknade fördjupande och förklarande 
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frågor inför nästa träff med deltagarna Varje samtal transkriberades efterhand. Jag 
valde att transkribera ungdomarnas berättelser i sin helhet, förutom när de kom in på 
sidospår som inte var relevanta för undersökningen. Transkriberingen är översatt till 
skriftspråk, men med elevernas språkbruk och ibland även deras talspråk för att 
förstärka berättelsen. Däremot är stamningar och omsägningar inte överförda. Vid 
utelämningar av text har jag markerat med tre punkter … och vid namn tre streck ---. 
Efter den första avlyssningen och transkriberingen valde jag att träffa deltagarna i 
studien och genomföra ytterligare samtal två eller tre gånger tills mättnad uppstod. 
Samma förfaringssätt användes efter varje samtalstillfälle. Då mättnad uppstått gick 
jag vidare och sammanfattade elevernas berättelser med egna ord i sammandrag från 
alla samtal. Detta gjordes med tanke på helheten, utan att ta hänsyn till vid vilket 
tillfälle det berättades. På så vis blev det en sammanhängande berättelse för varje 
deltagare. Efter att berättelserna var klara och innan citat var tillförda lästa jag upp 
ungdomarnas livsberättelser för dem, såsom jag uppfattat dem. Detta för att slutligen 
kontrollera med ungdomarna att jag uppfattat dem rätt och få deras godkännande för 
publicering vid högskola. Samtliga elever gav sitt medgivande och var nöjda med 
min tolkning av deras berättelser. I livsberättelseforskning är forskaren delaktig i 
informanternas historier om deras liv då denne omformar deltagarnas berättelser och 
bygger upp dem så att en helhet kan uppfattas (Ehn, 1992). För att analysera 
materialet genomfördes analysen i tre delar vilket beskrivs nedan. 
 
Naiv läsning 
Den första delen i den narrativa analysen var en naiv läsning och skrivning. Efter 
upprepad genomläsning blev detta den första delen av resultatet i form av 
ungdomarnas berättelser. Jag ville i och med detta betona innebörden och nå en 
djupare mening av hur ungdomar med Asperger syndrom/högfungerande autism 
skapar sin identitet i mötet med skolan. Därför gick jag igenom de ursprungliga 
berättelserna, såsom jag uppfattat dem, ytterligare utifrån huvudsyftet samt de tre 
forskningsfrågor som upprättats för studien. Därmed kortades berättelserna ned 
ytterligare. Jag lyssnade om igen på banden från samtalen och antecknade samtidigt. 
Jag sökte igenom det transkriberade materialet efter intressanta uttalanden utifrån 
studiens syfte och perspektiv i varje berättelse och markerade dem. Ungdomarnas 
berättelser förstärktes och styrktes med citat från samtalen för att säkerställa 
trovärdigheten. Den första reslutatdelen innehåller fyra personliga berättelser med 
varje ungdoms karaktär, men nedtecknat av mig.  
 
Strukturell läsning 
Genom att analysera innehållet kvalitativt och söka efter likheter och skillnader i de 
olika delarna och helheten i textmaterialet kan man få fram olika subteman och 
teman i materialet. Dessa är inte avskiljda från varandra utan kan förekomma i olika 
samt gemensamma teman. Att hitta de meningsbärande enheterna och abstrahera 
dessa för att slutligen finna olika tema är en noggrann process som bör avvägas 
omsorgsfullt för att inte viktig information ska gå förlorad (Graneheim & Lundman, 
2004).  
 
Analysen utgick från olika meningsenheter som kondenserades genom en noggrann, 
närläsning av materialet och ett sökande efter ytliga strukturer för att finna 
gemensamma och individuella tema. Detta mynnade slutligen ut i ett noggrant 
genomarbetat resultat av ord och meningar (bilaga 1). Den omfattande analysen 
påbörjades genom att jag läste igenom hela materialet noggrant flera gånger för att 
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nu fokusera på helheten. I det här skedet arbetade jag med ungdomarnas berättelser 
som om de var en enda skildring. De meningar och uttryck som innehöll relevant 
information plockades ut och fördes över i en tabell för varje forskningsfråga som 
upprättats för studien. Här använde jag mig av olikfärgade pennor när jag sökte efter 
olika kategorier samt övergick senare till att klippa sönder materialet och pussla ihop 
citaten från det transkriberade materialet i de olika rutorna i tabellen. Dessa tankar 
från ungdomarnas berättelser bildade de meningsbärande enheterna, som 
kondenserades noggrant för att inte förlora grundmeningen. Detta innebar att de 
meningsbärande enheterna kortades ned varsamt och bit för bit, så att inte innebörden 
förvanskades. För att spegla den väsentliga innebörden från samtalen kodades och 
arrangerades de kondenserade meningsenheterna i subtema och bildade slutligen de 
teman som återfinns i resultatet av den strukturella läsningen. Arbetet med 
kondenseringen innebar att jag växlade mellan de olika stegen av kategoriseringen. 
Arbetet var ett pendelarbete mellan helhet och delar och inte ett rakt förlopp. Denna 
del av analysen redovisas under rubriken tematiserade berättelser. 
 
Upprepad läsning 
Arbetet övergick slutligen till att beskriva den dolda innebörden i texten. Detta 
gjordes genom en upprepad och noggrann närläsning av hela materialet. För att 
belysa hur ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom skapar sin 
identitet i mötet med skolan letade jag i materialet efter olika vändpunkter i 
ungdomarnas berättelser. Via diskussionen av vändpunkter i ungdomarnas liv ville 
jag visa hur de utvecklats psykologiskt och genomgått en process i dialogen med 
forskaren, i en narrativ anda. De utforskade vändpunkterna arbetades fram med 
hänsyn till att de som Johansson (2005) menar ska vara både kontextuellt bundna och 
formade till sammanhanget. Vändpunkterna har fått deltagarna i studien att se på sig 
själva eller sitt liv på ett annat sätt. De funna vändpunkterna var narrativa till 
karaktären då de som Kåks (2007) menar på ett tydligt vis relaterade till en tid före 
och efter. Jag valde att sammanfatta de upptäckta vändpunkterna i nya berättelser 
med mina ord utifrån egen kunskap i ämnet. Dessa berättelser anknöts samtidigt till 
forskningen inom området och bildade på det viset nya narrativer. Dessa nya narrativ 
redovisas i rubriken teorianknutna vändpunkter. 

4.3.2 Redovisning av resultatet 
Arbetet med resultatet kan översättas med en vertikal analys till att börja med, som 
sedan övergår i en horisontal analys där gemensamma kategorier för hela materialet 
eftersöks. Det slutliga resultatet ställdes i och med vändpunkterna mot det valda 
perspektivet och innehåller forskarens egna kunskaper inom området (Bron-
Wojciechowska 1992).  
 
Redovisningen av resultatet görs i två kapitel, närmare bestämt i kapitel fem och sex. 
I det första resultatkapitlet, nummer fem, redovisas till att börja med den naiva 
läsningen av ungdomarnas berättelser i rubriken ungdomarnas berättelser.  De fyra 
berättelserna skrevs ned med mina ord, så som jag uppfattat det ungdomarna berättat 
och förstärktes med ungdomarnas ord i citat. I detta kapitel redovisas även den 
strukturella läsningen i rubriken tematiserade berättelser. De kondenserade 
meningsbärande enheterna samlades i olika teman efter de tre forskningsfrågorna 
som upprättats för studien. Dessa teman sammanfattades i nya små berättelser och 
stärktes med citat. Vid varje ny rubrik visas även ett exempel på hur den strukturella 
läsningen har gått till för att finna de övergripande teman som återfinns i 
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berättelserna. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning av de viktigaste 
resultaten för varje redovisad forskningsfråga. 
 
I kapitel sex under rubriken teorianknutna vändpunkter redovisas resultatet av min 
djupläsning av materialet där jag sökte efter den dolda innebörden i texten. Genom 
att borra mig djupare in i materialet och komma bortom det alltför uppenbara ville 
jag skapa en ny struktur.  Den strukturen fann jag i ett antal vändpunkter som var 
avgörande för hur deltagarna i studien skapade sin identitet. De vändpunkter som 
återfanns i materialet är både av gemensam och av individuell karaktär och redovisas 
i följande fem berättelser: byte av skola, före och efter vetskapen av diagnosen, att 
acceptera och bli medveten, att träffa en person som förstår och kan ge stöd samt 
förändrad självbild. Genom att anknyta vändpunkterna till teori och formulera dem i 
nya berättelser visar  jag den narrativa analysens kärna.  

4.4 Etiska principer 
 
Stensmo (2002) betonar att all forskning inom utbildning ska följa Vetenskapsrådets 
etiska kod. Den ställer fyra krav för att forskaren ska kunna garantera individen 
skydd i forskningssammanhang. Det första är information, vilket innebär att 
forskaren måste upplysa deltagaren i undersökningen om frivilligheten, att 
informanten har rätt att avbryta deltagandet. Forskaren måste också vara noga med 
att upplysa om de villkor som gäller för studien och varför man önskar respondentens 
deltagande. För det andra måste forskaren inhämta deltagarnas samtycke. Det är 
viktigt att informanterna inte är i beroendeställning till forskaren och att de inte får 
påverkas till deltagande i undersökningen. Den tredje punkten gäller konfidentialitet, 
där forskaren måste garantera att alla deltagare i studien inte kan identifieras. Helst 
bör parterna underteckna en förbindelse om tystnadsplikt.  Till sist gäller det att 
kunna ge garantier för att de uppgifter som samlats in inte ska lämnas ut till andra 
(a.a.).   
 
I min undersökning innebar det att följande hänsyn till de etiska reglerna togs. Jag 
var noga med att informera deltagarna om projektets syfte och deras uppgift i 
studien. Jag betonade att deltagandet var frivilligt och att de när de så önskade kunde 
avbryta vårt samtal eller deltagandet. Jag upplyste deltagarna att undersökningen var 
en del i min utbildning och berättade för dem om mitt intresse för elevgruppen. Jag 
förklarade att syftet med studien var att identifiera hur ungdomar med Asperger 
syndrom/högfungerande autism skapar sin identitet. Jag informerade alla om hur de 
inspelade samtalen skulle tas om hand så att inga andra skulle få tag i dessa. Jag 
beskrev också hur samtalen kodades, så att de inte kunde identifieras av dem som tog 
del av rapporten. Det kändes också bra att kunna garantera att uppgifterna endast 
skulle användas i studien och inte i annat syfte. Innan vidare resultatarbete 
genomfördes läste jag upp var och ens personliga berättelse, såsom jag uppfattat den 
och fick samtligas godkännande för vidare arbete. 
  

4.5 Trovärdighet och felkällor 
 
Eftersom metoden inom livsberättelseforskning är synnerligen tolerant när det gäller 
analys av materialet, så är det mycket viktigt att redovisa hur analysen är gjord (Ehn, 
1992). Därför har jag grundligt redovisat och steg för steg förklarat hur varje del i 
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studien har gått till. Vid transkriberingen har jag omsorgsfullt lyssnat och skrivit det 
deltagarna berättat. Efter tolkningen av ungdomarnas berättelser, vilka jag 
sammanfattade till en ny berättelse för var och en, förvissade jag mig om att få deras 
godkännande. Det gjordes för att kontrollera att jag uppfattat ungdomarna rätt och för 
att få tillstånd av dem att publicera deras berättelser på högskolan. En orsak till 
felkälla kan emellertid vara att ungdomarna inte delgav mig sina innersta tankar eller 
att de inte var fullständigt ärliga i våra samtal. Jag upplevde dock att så inte var 
fallet, utan att de med stort allvar berättade för mig om sig själva på ett ärligt sätt. 
Ytterligare en felkälla kan vara att ungdomarna i studien hade svårt att sätta ord på 
vissa känslor och tankar och därför undvek vidare samtal om det eller valde en annan 
inriktning på konversationen. Detta medför i sin tur att det kan ha uppstått 
missuppfattningar och felbedömningar kan ha gjorts vid tolkningen. För att i 
möjligaste mån undvika felkällor redovisades materialet med hjälp av en noggrann 
analys och prövning av alternativa tolkningar. 
 
Vid den fortsatta analysen och tolkningen av resultatet har jag på ett grundligt sätt 
uppgett hur jag valt att bearbeta materialet. Deltagarnas egna ord väger tungt i 
forskningssammanhang av detta slag och jag har därför varit noga med att bevisa det 
skrivna med de transkriberade citaten från bandinspelningarna. Inför det slutliga 
resultatet har jag noggrant kontrollerat hur de olika delarna hänger samman och 
vilken samstämmighet materialet har. I och med de tematiserade vändpunkterna och 
det avslutande resonemanget är också studien anknuten till teori via den tidigare 
forskning som finns inom området. Vid det slutliga resonemanget av studien 
tydliggörs huvudsyftet ytterligare med hjälp av den teoretiska utgångspunkten för 
studien, vilken är den socialkonstruktionistiska (Ehn, 1992).    
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5  NAIV OCH STRUKTURELL LÄSNING 
 
En narrativ ansats innebär att man låter informanterna komma till tals och berätta sin 
livshistoria utifrån ett visst perspektiv. I den här studien innebär det att analysera hur 
ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet 
med skolan. I det första avsnittet återfinns ungdomarnas berättelser en efter en 
författade efter min naiva läsning av materialet. Andra avsnittet i innevarande kapitel 
innefattar min tolkning av ungdomarnas olika livsberättelser sedda utifrån en 
sammanhängande berättelse och genom en närläsning av materialet. Resultatet har 
genomsökts efter meningsbärande enheter som har kondenserats och abstraherats för 
att hitta subtema och de slutliga teman som återfinns under kapitlet.  
 

5.1 Ungdomarnas berättelser 
 
Här redovisas ungdomarnas livsberättelser en efter en såsom jag uppfattat dem efter 
min naiva läsning av materialet. De är nedskrivna och sammanfattade med mina ord, 
men med ungdomarnas egna ord i citat för att förstärka och bekräfta min tolkning av 
berättelserna.  
 

5.1.1 Annas berättelse 
Anna är en flicka, snart 15 år som för en kort tid sedan fick reda på att hon hade 
Asperger syndrom och ADHD. Hon har gått i grundskolan i ordinarie klass och till 
viss del även i mindre grupp. Hon beskriver sig själv som en rolig, kaxig, omtänksam 
men samtidigt jobbig tjej. Lågstadietiden började rätt bra för läraren var sträng, men 
snäll. I trean bytte klassen lärare och Anna berättar om hur hon blev retad av läraren 
och eleverna. Redan då fick Anna tankar om att hon var dålig och kunde därmed inte 
arbeta så bra. Hon menar att självförtroendet alltid har varit dåligt och händelsen i 
trean gjorde det inte bättre.  
 

Hon sa att ja var dum och inte kunde nånting…att jag var osmart och att jag inte 
passade in i klassen. Då fick jag dom tankarna att jag var dålig och så och då 
kunde jag inte jobba så bra. 

 
Anna fortsätter att berätta om hur hon lätt tar illa upp och inte kan förstå när någon 
skämtar med henne och menar att det kan bero på all mobbing hon varit utsatt för. 
Hon tror också att det är så på grund av diagnosen. Anna tror att diagnosen har 
kommit av allt det grymma hon upplevt innan hon adopterades, fast hon egentligen 
vet att man föds med det. 
 

Det kan ju påverka liksom så att jag har fått min diagnos eller nånting så att det 
har blivit typ mer eller höjdes. Om nån kompis skojar med mig kan jag ta illa 
upp medan mina andra kompisar förstår att det är ett skämt. Eftersom jag själv 
har blivit utsatt för väldigt mycket mobbning, så kan jag inte ta det som skämt. 
Jag kan väl inte ta skämt för min diagnos heller. Jag vet inte om jag fick min 
diagnos när jag var kvar i --- men jag vet väl att man föds med det, jag tror jag 
gjort det men ja vet inte jag hade faktiskt en rätt hemsk uppväxt när jag var i ---
… Jag vet inte om diagnosen har kommit därifrån eller nåt. 
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Anna kommer in på ämnet vänner och säger att det är någon man kan lita på och som 
stöttar och finns där. Framför allt är det någon som inte pratar illa om en. Anna 
menar att hon pratar illa om andra för att få ut sin ilska och att hon lätt går till 
överdrift. Anna berättar om en kompis som har samma diagnos som henne och hur 
bra det är för att de tycker lika. Kompisen ger Anna tips om vad hon ska göra när hon 
blir arg samt lär Anna att hon ska känna att hon är en speciell människa. Hon menar 
att det ibland är positivt och bra att ha en diagnos att skylla på.  
 

…du får ta det som att du är en speciell människa som inte har nåt som liksom 
har nån diagnos. Liksom det är bra att ta till… ibland är det bra att ha diagnosen 
att skylla på. 

 
På högstadiet ändrade Anna sig och blev kaxig mot lärare och klasskamrater. Allt 
gick till överdrift och Anna utsatte bland annat lärare för trakasserier och fick många 
ovänner på skolan. Hon trodde att det skulle bli bättre så här och tog det i början som 
en komplimang, när kamraterna sa att hon ändrat sig. Även om Anna inte vill kalla 
dem för kamrater. Däremot berättar Anna hur ett par kamrater hon träffat lärt henne 
dumheter som hon sedan provat. Hon fortsätter berättelsen med tankar om självmord 
och hur hon skurit sig då de andra velat trycka ner henne och sagt att dom inte vill att 
hon ska leva. Hon berättar om en känsla av ensamhet, att inte ha någon att vända sig 
till. Anna berättar att de som vill se henne död skulle få ångest om hon dog, men att 
hon då skulle göra dem hon tycker om ledsna. Anna fick för några månader sedan en 
ny vän som är hennes allra bästa stöd. Vännen som är hennes kontaktperson gör att 
Anna mår mycket bättre och detta betyder mycket för Anna. Hon kan stödja på rätt 
sätt utan att hålla med någon. Hon får Anna på bättre tankar och ställer samtidigt 
krav. Samtidigt är Anna medveten om att hon har svårt för att öppna sig och prata ut.  
 

Jag mådde ju extremt dåligt, så jag menar det var flera gånger jag försökte ta 
självmord och jag har skärt mig och allting. För att dom andra höll på och tryckte 
ner mig typ … och så de ville inte att jag skulle leva. Härmar med grov röst: 
-Vi vill inte att du ska va här och vi vill inte att du ska leva … Jag känner ingen 
som … jag hade ingen.  
 
Skulle jag dö skulle alla som varit dumma få ångest och dom som inte skulle få 
det, är ju rejält dumma och ja… Om jag skulle ta självmord så skulle många av 
dom jag gillar och särskilt min vän --- bli för ledsen så det gör jag inte. --- har 
lärt mig så mycket. Hon fattar allt. Hon betyder definitivt mycket för mig. Det är 
hon som har fått mig att må bättre nu, skulle inte hon finnas för mig så vet jag 
inte vad jag skulle göra faktiskt. Hon får mig på bättre tankar och ställer krav på 
mig också. Hon har gjort på rätt sätt. Hon håller inte med någon. Hon säger hur 
jag ska göra för att minska att bli osams med folk.  

 
När habiliteringen berättade om testerna blev Anna sur och ledsen när de sa att hon 
hade ADHD och Asperger syndrom. När hon var på väg hem och man förklarat en 
del kände Anna att det ändå skulle bli skönt att veta och inte behöva gå runt och 
känna att det var fel på henne. Nu vet hon varför hon inte kan göra vissa saker som 
andra gör och att det finns svar på alla frågor. Hon tror att om hon får fortsätta jobba 
med det negativa i diagnoserna så skulle hon kunna arbeta bort en del av problemen. 
 

…du har Asperger syndrom. Och så kopplade jag ihop det med att ha CP och 
liksom trodde att jag var typ handikappad och blev typ jättesur och jätteledsen 
…allt kommer och bli hemskt. Jag tänkte väl att det var nåt som var fel på mig. 
Sen när vi pratat lite tänkte jag att det är ändå skönt att veta än och gå runt och 
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tänka vad är det för fel på mig och inte dom andra. Varför kan dom göra det här 
och inte jag? För har man en del frågor så har man lätt svar på dom, sen när man 
får veta diagnosen… För jag vill göra allt för att veta hur jag ska hantera mig och 
det jag behöver lära mig hantera mest, det är min ilska.  

 
Anna har nu bestämt sig för att gå sista året i grundskolan i en liten 
undervisningsgrupp där alla har diagnosen Asperger syndrom eller högfungerande 
autism. Anna vill gå i den lilla gruppen för att hon missat så mycket tidigare och nu 
vill hon komma in på en särskild linje på gymnasiet. Här tycker Anna att hon får vara 
ifred och få mer gjort och att det är bra att lärarna vet hur man är när man har 
Asperger/ADHD, även om hon saknar en del kompisar. 
 

Går jag i en klass med dom som har som jag så blir det väl lättare och det är 
mindre grupp och man får mycket mer gjort. Lärarna vet hur en som jag är så det 
är liksom en fördel … jag vill bara ta upp det jag missat så jag kan gå den linje 
jag vill på gymnasiet. Kompisar är ju inte det allra viktigaste, fast visst vill man 
ha någon. 

 
Anna berättar till slut hur det är att leva med Asperger och säger att hon främst 
märker det när hon har svårt att hålla kontakten med någon. Hon tycker inte heller 
om att kramas utan blir då irriterad. Anna skildrar hur man blir aggressiv när man 
mår dåligt för att skydda sig själv och inte vill visa vem man egentligen är.  
 

Om man mår dåligt då blir man mer aggressiv som typ en vildkatt eller såna som 
blivit misshandlade. Om man mår dåligt då är man mer aggressiv för att skydda 
sig själv. För annars vågar man inte visa att man är ledsen eller någonting av den 
sidan man egentligen är. Jag vill inte alltid kramas. Det ska vara när jag vill. Jag 
kan inte ta emot sånt helt, jag blir jätteirriterad om någon klänger på mig typ. 

 
Även om Anna först kände det som om det var fel på henne när hon fått diagnosen så 
tycker Anna sig vara mer säker på vem hon är och är samtidigt mer lugn. I tonåren 
vill man ha reda på vem man är och därför tycker Anna att det var rätt tid att få reda 
på det nu, annars vet man inte hur livet gestaltat sig om hon fått veta det tidigare.  
 

Man känner sig väldigt lugn och avslappnad och man blir mer säker på vem man 
är när man fått det. När man är tonåring vill man ju ha reda på vem man är och 
så och där är jag ju nu. Jag vill ha reda på vem jag är. Jag tror att de var rätt tid 
och få reda på det nu. Det kändes avslappnat. Jag blev mer säker på vem jag var. 
För annars får man inte reda på det, så undrar man ju varför det är fel på en. 

5.1.2 Idas berättelse 
Ida är en flicka som är 12 år med diagnosen Asperger syndrom. Hon går i 
grundskolan i klass 5 på en liten ort där ingen högstadieskola finns. Under tiden de 
olika samtalen pågår, byter hon skola och börjar i en liten grupp för elever med 
Asperger. Hon har haft assistent i 5 år. Hon beskriver sig själv som en snäll person, 
men som blir arg och slåss ibland utan att mena det. När Ida började förskoleklassen 
tyckte hon det jobbigaste var att det var högljutt när de var många barn i förskolan. 
När de började ettan blev klassen ännu större och då fick Ida en assistent A för att 
hon skulle få mer hjälp. Hon tyckte att det var skönt att ha någon bredvid sig, men 
samtidigt var det jobbigt att inte få vara för sig själv någon gång. Det var positivt 
med hjälpen, men negativt med att hela tiden ha någon som vaktade över henne.  
 



40 

Då var det skönt att jag fick någon bredvid mej men det blev lite jobbigt så och 
ha någon bakom mej det kändes som om jag inte var nånting för mig själv och 
så. Det kändes som att någon förföljde mig och tänkte skydda mig och så och det 
blev jobbigt att ha någon efter sig nån´ hela tiden och så och aldrig va´ för sig 
själv på rasterna. 

 
Ida skildrar hur hon redan i trean fick reda på att hon hade Asperger syndrom och att 
det kändes jobbigt. Hon ville vara som alla andra och inte någon som det är fel på. 
Ida har en bok om Asperger som hon jobbar i för att förstå mer om sitt 
funktionshinder, det tycker hon är bra.  
 

Då kändes det jobbigt och jag ville va´ precis som alla andra och det. Jag tänkte 
skit jag vill inte. 

 
Ida berättar att hon fick en ny assistent B i trean och att det kändes bättre då, för hon 
kunde förklara mer och visa på hur det var precis. De två gick ifrån mer till ett annat 
rum och hade bra kontakt. Ida upplevde att den här assistenten kunde förklara bättre 
med andra ord när Ida inte förstod. På rasterna beskriver Ida att assistent B mer 
förstod hur hon hade det och höll sig i bakgrunden och inte hängde över henne hela 
tiden.  
 

Det kändes bättre då. Hon kunde förklara mer och så och visa hur det var precis. 
Vi hade jättebra kontakt och om jag inte förstod nånting så förklarade hon precis 
med andra meningar. Hon förstod hur jag hade det. Hon kollade bara till lite 
sådär ibland när vi var ute. Hon var inte hack ihäl på mig. 

 
I år 5 berättar Ida att hon bytte till assistent C och det fungerade inte alls. Ida känner 
att assistent C inte har förstått henne som den förre assistenten, att hon inte kunde 
förklara på ett sätt så att Ida förstod. Sammanfattningsvis betonar Ida att man som 
lärare till elever med Asperger syndrom måste kunna förklara, så att personen med 
Asperger syndrom förstår vad de andra menar. Ida vill inte att alla runt henne ska 
veta att hon har Asperger utan bara de vuxna som ska hjälpa henne. Ida betonar ofta 
hur viktigt det är för henne att den vuxne kan förstå och visa på andra vägar till 
förståelse. Hon tror att det skulle vara jobbigt om barnen visste det och att de skulle 
reta henne och hon skulle bli tvungen att svara på jobbiga frågor. Om 
klasskamraterna ska veta att man har Asperger syndrom då måste de verkligen förstå 
vad det är och att det i vissa lägen kan vara bra om de vet om det.  
 

Att man förklarar mer lättare… att den andre förstår… man kan säga… man ska 
försöka säga det om man inte förstår för det är det viktigaste att man förstår det 
som andra personer säger. En duktig lärare ska förklara mer lättare precis om de 
vet att man har Asperger syndrom förstås, då kan man ju veta allting. Men inte 
hela klassen utan bara lärare och de vuxna det är skönt, men barnen nej det vill 
man ju hålla för sig själv då förstås.  

 
Ida har bytt skola och går nu i en klass för elever med Asperger. Hon tycker att det 
känns bra att ha vänner som är som en själv. Ida berättar att det är lugnare och tystare 
i den nya klassen som är anpassad för ungdomar med diagnosen. Hon betonar att det 
är skönt att ha lärare som kan det här med Asperger syndrom och vet hur de ska 
hjälpa, förklara och hitta lösningar. Ida tycker att det var bra att hon fick pröva att gå 
i den nya lilla klassen och sedan vara med och bestämma flytten. Hon skulle ha velat 
gå i en sådan här grupp hela tiden där lärarna förstår en, även om det är lite jobbigt 
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med kamraterna här också ibland, då alla har samma problem. Men livet känns 
roligare och roligare nu när alla förstår hur man har det, menar Ida. Genom 
förståelsen så mår hon bättre och kan utvecklas positivt. Kamrater betyder mycket 
för Ida och särskilt en nära vän som förstår Ida precis.  
 

Det känns jätteskönt att ha börjat här nu. Lärarna är bra för dom förstå mig och 
kan förklara och försöker hitta lösningar så jag förstår. Jag skulle ha föredragit 
att gå så här hela tiden när man har Asperger syndrom och inte gillar höga ljud 
och det blir rörigt och så. Kompisarna är så där ibland när vi är lika tjuriga, men 
är skönt att träffa kompisar som har det också. I en stor klass känns det som om 
man är utanför hela tiden och det är jobbigt när man inte får vara med.  

 
Ida berättar att det kändes jobbigt när hon fick veta att hon hade Asperger syndrom. 
Det kändes som om hon inte skulle kunna vara med sina kompisar längre, även om 
det inte var så. Ida tycker att hon accepterat sin diagnos nu och menar att hon utan 
den skulle ha varit en annan person och att det kunde ha varit ännu jobbigare då.  
 

Det kändes mest jobbigt när jag fick reda på det och jag kunde gråta nästan en 
hel dag. Men det kändes så jobbigt att höra det och det känns som om man inte 
kan vara med sina kompisar när man har det. Det känns roligare och roligare nu 
för varje gång man är här för då känner man att alla förstår hur det känns och 
förklarar. Jag tycker att det är ok nu, jag tänker inte så mycket på att jag har det. 
Jag gör så gott jag kan. Jag har nog accepterat det. Ja … om jag inte hade 
Asperger då skulle jag ha varit en annan person och då skulle det nog vara ännu 
jobbigare. 

5.1.3 Olas berättelse 
Ola är 15 år och en kille med diagnoserna högfungerande autism och dyslexi. Han 
har gått i en liten grupp omvänt integrerad i grundsärskolan sedan första klass. Han 
var inte inskriven i särskolan utan läste efter grundskolans timplan och mål. Nu går 
Ola i en liten grupp för ungdomar med Asperger syndrom/högfungerande autism. 
Han beskriver sig själv som schyst och en bra kompis. Från förskolan berättar Ola att 
han inte kunde sitta stilla och vet inte varför han började i den lilla gruppen i ettan. 
Han kommer bara ihåg att det var rörigt under lågstadiet då de bytte lärare ofta. Ola 
berättar att mellanstadiet var en jobbig tid då det kom en ny kille till klassen som 
tvingade Ola och de andra att göra en massa dumheter. Ola vågade inte säga emot 
fast den nye killen var på honom mycket. Ola tycker att de vuxna skulle ha agerat 
mer för att hjälpa honom. 
 

Ja, jag kunde inte sitta still. Jag var rörlig hela tiden. Jag tror att det var lite 
stimmigt där också för det bytte lärare varje år. Det är rörigt och byta vuxna. Det 
som kändes jobbigt var en kille som var lite så där. Han var på mig jättemycket 
och jag vågade inte säga emot och så där. Jag mådde dåligt då. Han hittade på en 
massa dumheter som vi var tvungna att gå med på och så. När han flyttade blev 
det bättre. Uhm- de vuxna skulle ha gjort nåt´. Men jag vet inte vad. 

 
Ola berättar om hur nervöst det var att börja sjuan och flytta till högstadiet på grund 
av alla stora högstadieelever. Nu tycker inte Ola att de är så stora och tuffa längre 
och berättar om hur han på konfirmationen fick höra talas om en idrottsgren och blev 
nyfiken på den. Han gick med och testade och upptäckte till en början att det var tufft 
och hårt men att han stod ut och på det viset fick Ola mer kompisar på skolan och 
trivdes med det. Han kände att han var en av dom andra högstadieeleverna och 
berömmer också ledarna som stöttat honom på rätt sätt. Han skildrar hur 
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idrottsgrenen har gett honom mer självförtroende med annat också och hur han kan 
plocka fram en känsla av att lyckas när han tänker på hur han blev uttagen till laget, 
vilket är användbart när det känns motigt. Han menar att detta var en vändpunkt till 
något positivt i hans liv.  
 

Då var jag väldigt nervös för alla högstadieelever. Att de var så gigantiska och så 
tuffa och stora. Genom --- så fick jag mer kompisar och sånt som var 
högstadieelever. Så jag började känna mig mer säker och sånt i åttan. Det har 
hjälpt med annat också. Jag tror faktiskt att det var --- som vände det hela. 

 
Om sin svårighet att acceptera diagnosen och då främst dyslexin berättar Ola att han 
kände det som ett stort misslyckande när han fick hjälpmedel som en bärbar dator. 
Nu har han accepterat hjälpmedlen och ser nyttan av dem. Han fortsätter att berätta 
hur illa han tycker om när föräldrar och lärare behandlar honom som om han vore 
trögfattad. Han beskriver hur nedtryckt han känner sig när andra behandlar honom 
som om han inte fattar ett dyft. Nu tycker i alla fall Ola att han har lärt sig att säga 
ifrån mer och har fått bättre självförtroende. Han berättar att de vuxna lyssnar mer på 
honom och behandlar honom som den han är.   

 
När vi la av med all den här lästräningen för det var så pinsamt när jag läste högt 
för föräldrar och lärare. Första gången jag fick en dator som jag skulle använda 
till … ja hum … så började jag känna mig som en stor… ett stort handikappbarn 
eller så och då kände jag det extra pinsamt för mig. Men jag vet inte, jag kanske 
känner det inför föräldrarna också som om de behandlar mig som om jag vore 
lite trögfattad och så. Och det gillar inte jag ibland, för det tycker jag är förfärligt 
jobbigt när nån´ använder mig så. Då blir jag nedtryckt som om jag, om jag inte 
fattade ett dyft och vore jättehandikappad och inte fattade nånting eller så.  

 
Ola tycker att mycket i skolan är intressant, men att rasterna är tråkiga. Han har inte 
många att vara med och tycker att de i hans grupp pratar om samma saker hela tiden. 
Han saknar fler kamrater och tycker att det är kul att vara med en vanlig klass på 
idrotten och det som han kan vara med på. Han undrar ofta över hur det ska blir när 
han blir vuxen och ska klara sig själv. Han tycker att den lilla gruppen är bra och 
lugn men han längtar efter att gå i en stor vanlig klass. Han skulle dock inte ha velat 
ha det annorlunda, då han tror att det varit för svårt för honom i den större klassen. 
Ola är mycket nöjd med att inte vara en del av särskolan längre, utan föredrar att gå i 
en specialklass inom grundskolan, så det mer visar vem han är. Förut har Ola känt sig 
nedtryckt för att han varit en del av särskolan.  
 

… det har varit bra utmaningar och sånt. Jag har inte så många och va´ med … 
de andra i gruppen är roliga ett litet tag men pratar om samma sak hela tiden om 
spel och spel och spel, och då tröttnar man. Jag saknar fler kompisar…  
 
Jag tycker det är lite bättre när vi blev en egen grupp för då visar man att man 
inte är det som de andra tror att man är… särskolebarn. Jag har känt det, att de 
trycker ned en för att man går i särskolan. Det har varit bra och lugnt och så. Jag 
skulle vilja testa och gå i en stor klass igen. Det har jag längtat efter… 

 

De som betytt mest för Ola är hans föräldrar, en lärare och en av tränarna i idrotten 
han utövar. De har hjälpt honom framåt och stöttat på rätt sätt, med lagom 
utmaningar och krav. Ola berättar om hur han nu kan tänka sig att ta kontakt med 
sina gamla kompisar när han börjar gymnasiet. På fritiden är Ola med sina kompisar 
där han bor samt ägnar sig åt ett par fritidssysselsättningar.  
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Min lärare har betytt en hel del så också. När jag inte förstod så har hon berättat 
mer för mig om hur det var.  

  
Ola berättar att han inte kommer ihåg hur det kändes när han blev medveten om att 
han hade högfungerande autism. Han tror att det var i år fem när man började arbeta 
med en autismbok för att lära sig mer om funktionshindret. När han tänker på det nu 
känner han sig ledsen och annorlunda mot vad andra är. Ola tror sig ändå ha 
accepterat det och tycker att det varit bra att jobba med det så han vet vad som kan gå 
fel. Han tycker det mest jobbiga är att inte kunna läsa och skriva som de i hans ålder, 
men är samtidigt medveten om att fler än han behöver hjälpmedel även i vanliga 
klasser. 
 

Ibland känner jag mig ledsen och annorlunda mot vad andra är och så. Det är 
mest jobbigt att jag inte kan läsa och skriva som alla andra. Det klart jag hade ju 
velat gå i en stor vanlig klass, men det hade ju varit mycket svårare, tror jag. Nu 
har jag förstått att det är fler i vanliga klasser som har det också. Det hjälpte att 
prata om det. 

 
Ola avslutar sin berättelse med att skildra hur han tidigare varit en liten mes som 
uppträtt tufft, men genom att träffa andra normalbegåvade kamrater i skolan har han 
blivit den han är för att han kände sig som en av dem. Han betonar att mycket är tack 
vare den idrottsgren han valt att utöva samt den lyckade integreringen i ett 
favoritämne. Han menar att deltagande i olika saker på fritiden likaså har varit 
lyckade och stärkt honom. 
 

Jo… jag kanske var en räddhare när jag var liten, sen en tuffing fast egentligen 
som en mes. Sen så har jag blivit den jag är. Jag tror kanske att det var att jag 
lärde känna normalbegåvade kamrater. Jag kände att jag var som dom. Dom i 
den klassen jag är med lite i nu, konfakompisarna och idrottskompisarna. Dom 
kompisarna hemma har jag inte tänkt på, på det viset. Det var dom andra som 
gjorde att jag inte var en mes längre. --- betyder nog mycket så också.  Jag kände 
att jag var ju en av dom faktiskt. Jag mår bra nu i 9:an.  

5.1.4 Emils berättelse 
Emil är en kille som är 14 år och har diagnosen högfungerande autism. Han har gått i 
grundskola på en mindre ort till och med årskurs fyra då han började i en liten grupp 
på grundsärskolan, omvänt integrerad. Nu går han i en liten undervisningsgrupp för 
elever med högfungerande autism/Asperger syndrom. Han beskriver sig själv som en 
pålitlig och bra kompis och avslutar med orden att han har autism.  
 

Jag tycker att det sista är viktigt för att beskriva mig själv för att jag har lite svårt 
att förstå saker, så folk kan hjälp mig och förklara. Jag har inte en sån´ skarp 
hjärna för jag har lite svårt att komma ihåg saker. 

 
När Emil började förskolan tyckte han att det var jobbigt och tråkigt för att det var 
rörigt och att alla skrek. Han berättar att han mest satt för sig själv, för det var skönt 
även om det kunde bli lite tråkigt. När han började skolan var det rätt kul, men rörigt 
och jobbigt när de andra retade honom. Han hade en fröken som var med honom, 
mest på rasterna. Det roligaste i skolan var att lyssna på fröken och jobba när det var 
lugn och ro, men det var jobbigt med de höga ljuden och buslivet.  
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Alla skrek på dagis, det var rörigt och en massa barn Jag satt för mig själv. Det 
var skönt att va själv. Jag tyckte det var lite tråkigt att sitta varje dag själv för det 
var inte så många som var med mig. 

 
Emil berättar att klassen skulle bli större och att han inte kunde gå kvar så det 
bestämdes att han skulle börja på en annan skola där det fanns mindre grupper. Han 
skildrar hur bra den mindre gruppen är när man inte förstår så bra och har svårt med 
förklaringar. Det som var bra med den nya skolan var att han fick mer hjälp och han 
kände att han lärde sig mer. Han tror att lärarna vet mer om autism mot den förra 
skolan, även om det fortfarande kan gå lite för fort när han ska försöka förstå saker. 
Det allra bästa med att gå här, är att vara med alla kompisar som inte retas och 
mobbas för hans talsvårigheter. Han tycker också att skolan ordnar många roliga 
saker och har hjälpt honom med mycket. Emil tycker att det är irriterande när det är 
för mycket människor runt omkring honom och tycker att det är bra att vara i den 
lilla gruppen i skolan. 
 

Den här är den bästa skolan. Jag tycker mest att det är jag som har det svårt med 
det där med förklaringar och så! Det märks att det har gått bättre för mig. Jag lär 
mig mer. Det är möjligt att lärarna vet mer om autism och så. Det bästa med att 
gå här är att vara med mina kompisar och att det inte är så mycket bråk och 
mobbning för det tycker jag inte om. Lärarna har hjälpt mig med mer intressen 
och mer hjälp får jag här. Ibland kan de snacka lite för fort om uppgifterna lite.  

 
Emil tycker att mamma och pappa försöker förstå honom och hjälpa honom, men han 
skulle vilja vara hos sin mamma mer för där hon bor finns det fler kompisar. Emil 
oroar sig lite för framtiden, om han ska förstå tillräckligt, så att han kan få ett jobb 
och ett eget hem. Han tror inte att tjejer är intresserade av honom, men anser att det 
är viktigt att man respekterar varandra. Emil berättar om hur jobbigt det är när någon 
tvingar sig på honom och vill kramas eller ta på honom, då mår han illa och kan inte 
koncentrera sig. Han tycker att det är förargligt när han märker att människor blir 
irriterade på honom, när han tjatar om saker och inte förstår. Han blir irriterad när 
folk avbryter honom, men har blivit bättre på att säga ifrån då han uppmuntrats till 
det av lärarna. 
 

Jag mår lite illa gör jag när nån´ kommer inpå mig och jag känner mig lite så här 
uhhhhhh…. En dålig sida hos mig är att jag tjatar om samma saker hela tiden. Om 
jag sagt nånting så säger jag det igen, samma sak igen. Det syns på dem med deras 
min att de blir irriterade. 

 
De människor som betyder mycket för Emil är en släkting, hans kontaktperson och 
lärarna i den nya skolan. Men framförallt är det de kompisar han fått i sin nya klass 
och i grundsärskolan som finns på samma skola, som gör att han mår bra och känner 
sig betydelsefull. Han betonar att det är viktigt med kompisar annars blir det tråkigt. 
Han tycker att han fått många fler kompisar i den nya skolan och att det gör honom 
lycklig. 
 

En vuxen som betyder mycket för mig är den viktigaste, --- betyder mycket för 
mig och har hjälpt mig och ställer upp för mig hela tiden. Jag åker ut med min 
kontaktperson och gör roliga saker. Jag har aldrig varit på en bättre skola som 
hjälper mig med såna saker. Jag har börjat va´ ute mer och har mer fritid nu. Förr 
satt jag bara hemma när jag kom hem från skolan. Han hjälper mig så jag får 
komma ut och ha lite kul. Det är underbart. Mina kompisar är viktiga för de har 
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hjälpt mig lite grann och att de gillar mig. Då känns det som om hjärtat dunkar så 
här slår sig för bröstet när vi pratar om framtiden, då känns det roligare i livet.  

 
Förr blev Emil arg och slog sönder saker, men nu springer han ut och lugnar ner sig. 
Emil tycker att han kan säga ifrån mer när han behöver hjälp nu, men skulle önska att 
hans pappa förstod att det var för autismen det blir tokigt ibland. Emil berättar att han 
drömmer om att han ska få ut och pröva på att arbeta lite. Han vill vara lik andra 
människor och menar att han inte är som alla andra, utan att det känns sådär. Han blir 
arg på autismen ibland när han inte kommer ihåg saker eller inte förstår vad 
människor menar i hans omgivning. Emil berättar slutligen om hur det är att ha 
autism, nämligen att det är det bästa inom honom.  
  

Pappa skriker och blir arg. Han skulle förstå mer att det är för autismen som jag 
inte förstår och behöver hjälp. 

 
Jag drömmer om att jag vill va´ lika som människor är i framtiden. Jag tycker 
inte att jag är som andra människor ibland. Ibland är jag arg på autismen. Det är 
irriterande när jag vet att jag hört en sak men inte kommer ihåg. Då nyper jag 
mig själv lite när jag inte förstår. Jag är nöjd med det som jag är. Det känns som 
att det är det bästa inom mig, att det är jag. 

 

5.2 Tematiserade berättelser 
 
Under avsnittet följer en uppdelning av materialet utefter en omsorgsfull närläsning, 
där ungdomarnas olika livsberättelser lästes såsom en sammanhängande berättelse. 
Uppdelningen gjordes utifrån de tre forskningsfrågor som studien utgick från. Den 
första forskningsfrågan är hur upplevelsen av att leva med diagnosen Asperger 
syndrom/högfungerande autism kommer till uttryck i ungdomarnas berättelser. De 
båda andra forskningsfrågorna är hur betydelsen av skolans organisation och 
relationer uttrycks i ungdomarnas berättelser. För varje forskningsfråga i avsnittet har 
de meningsbärande enheterna brutits ned för att genomsökas efter ytliga strukturer, 
som via de kondenserade och abstraherade meningarna leder fram till de olika teman 
som återfinns i avsnittet. 
 

5.2.1 Upplevelser av högfungerande autism/Asperger syndrom 
För att söka efter svar på hur ungdomarna upplever diagnosen högfungerande 
autism/Asperger syndrom gjordes en strukturell närläsning, vilket resultat visas 
under avsnittet. De teman som närläsningen ledde fram till utmynnade i följande 
tematiserade berättelser: Att känna sig annorlunda, Att känna sig illa behandlad, Att 
acceptera sig själv och Att vara medveten om diagnosen. Slutligen sammanfattas de 
tematiserade berättelserna i ett avsnitt. Nedanstående figur visar exempel på hur ett 
tema av flera utkristalliserades via den strukturella närläsningens genomförande för 
den första forskningsfrågan. 
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Hur kommer upplevelsen av att leva med Asperger/autism till uttryck i berättelsen? 
Meningsenheter Kondenserad text Abstraktion Tema 
…liksom trodde att jag typ 
var handikappad och blev 
jättesur och jätteledsen. Jag 
tänkte väl att det var nåt 
som var fel på mig. 

En känsla av att vara 
handikappad och ledsen  
för att det är fel på en. 

Att vara handikappad och 
inte passa in. 

Det kändes jobbigt och jag 
ville va´ precis som alla 
andra och de´. Jag tänkte 
skit jag vill inte. 

Det kändes jobbigt att inte 
kunna vara som alla andra. 

Att inte vara som alla 
andra. 

Ibland känner jag mig 
ledsen och annorlunda mot 
vad andra är. 

En känsla av att vara 
annorlunda. 

Att vara annorlunda. 

Jag tycker inte att jag är 
som andra människor 
ibland. Ibland är jag arg på 
autismen. 

En känsla av att inte vara 
som andra och känna ilska 
över autismen. 

Att känna ilska över att 
inte vara som andra. 

 
 
 
 
 
 
Att känna sig 
annorlunda 

Figur 1. Exempel från den strukturella närläsningens genomförande av upplevelse av högfungerande 
autism/Asperger. 
 

Att känna sig annorlunda 
Samtliga ungdomar för fram åsikter i sina berättelser av att känna sig annorlunda. De 
menar att autismen/Asperger syndrom ger dem en känsla av att vara handikappad 
och att det är något som är fel på dem. Därmed följer en känsla av att inte passa in i 
de gängse ramarna. De påtalar att de inte är som alla andra, vilket de tycker är 
påfrestande. De lägger känslan av att vara annorlunda på sig själva och ser inte att 
det även kan bero på omgivningen som inte kan hantera olikheter. I berättelserna 
framkommer känslan av att vara ledsen över sina tillkortakommanden när man inte 
tycker sig vara som alla andra. I berättelserna uttrycker ungdomarna även ilska över 
att ha högfungerande autismautism/Asperger syndrom och inte vara som alla andra.  
 

Jag tycker inte att jag är som andra människor ibland. Ibland är jag arg på 
autismen. 

 
Att känna sig illa behandlad 
Ungdomarna uttrycker i sina berättelser känslan av att bli illa behandlad. De menar 
att föräldrar, skola och kamrater ger dem en känsla av att vara nedtryckt och inte tro 
att de klarar av saker. I berättelserna framkommer åsikter att människor runt omkring 
borde förstå att det ibland blir missförstånd och oklarheter då ungdomarna har svårt 
att förstå sin omvärld. Ungdomarna poängterar att det då beror på autismen och inte 
på något som de gör själva. De känner frustration när andra människor inte tar 
hänsyn till deras svårigheter med att vara nära andra människor rent fysiskt. De 
känner sig kränkta och far illa av att inte kunna påverka hur de själva reagerar ibland. 
Ungdomarna framhåller även hur andra människor kan ge dem känslan av att vara 
handikappad och inte passa in om än i all välmening. Det väcker till liv ilska och 
avoghet mot andra och sig själv att känna sig illa behandlad.  
 

… om de behandlar mig som om jag vore lite trögfattad och så … då blir jag 
nedtryckt som om jag, om jag inte fattade ett dyft och vore jättehandikappad. 

 
Att acceptera sig själv 
Samtidigt uttrycker ungdomarna i sina berättelser hur de lärt sig acceptera sig själva 
och diagnosen. De tycker det är skönt att veta om diagnoskriterierna så att de kan få 



47 

svar på sina frågor. Ungdomarna framhåller att de haft många frågor om sig själva 
men inte kunnat ställa dessa, då de inte vetat vad de skulle fråga. I och med detta har 
de inte heller fått svar på sitt upplevda utanförskap. De menar att de inte skulle vilja 
vara någon annan för då skulle de inte vara sig själva. De andas en osäkerhet över 
vem de i så fall skulle ha varit och tänker att det kunde ha varit värre utan diagnosen. 
De påvisar en osäkerhet inför detta okända och en säkerhet på vem man nu är. Att 
vara en ungdom med Asperger/autism har blivit en del av deras personlighet. 
Ungdomarna har accepterat sig själva och menar att diagnosen är en stor del av dem 
själva. 

 
Jag är nöjd med det som jag är. Det känns som att det är det bästa inom mig, att 
det är jag. 
 

Att vara medveten om diagnosen    
I ungdomarnas berättelser formas uppfattningen att det trots allt är bra med 
vetskapen om sin diagnos. De har genom att jobba med de olika diagnoskriterierna 
blivit mer medvetna om vad det är som gör att det inte fungerar i deras egna liv som 
det gör för andra ungdomar. De menar att det är skönt att veta följderna istället för att 
gå runt och undra vad det är som inte stämmer när man jämför sig med andra 
ungdomar i samma ålder. Vetskapen gör att ungdomarna kan få svar på frågor som 
uppstått innan de visste om sin Asperger/autism. Genom att få svar på sina frågor lär 
de känna sig själva och lär sig att godta sitt funktionshinder och ökar även förståelsen 
varför det blir tokigt ibland. I berättelserna beskriver ungdomarna att de antingen 
sökt svar på sina frågor själva genom Internet eller jobbat med det i skolan när de 
kom till den lilla gruppen för elever med Asperger syndrom/högfungerande autism. 
De skildrar även hur tryggt det är när andra vet om deras diagnos för att kunna förstå, 
hjälpa och förklara. Samtidigt framförs åsikten att diagnosen ibland kan vara bra att 
skylla på och ta till som ett försvar eller undanflykt. 
 

Skönt att veta … för har man en del frågor så har man lätt svar på dem sen när 
man får veta diagnosen … 

5.2.2 Sammanfattning 
Ungdomarnas upplevelser av högfungerande autism/Asperger syndrom innebär att de 
känner sig annorlunda då de tycker att de inte är som alla andra. De känner sig arga, 
ledsna och sura för att de fått diagnosen. De menar att det är fel på dem som inte 
passar in och kan vara som andra ungdomar i deras ålder. Ungdomarna tycker att 
vuxna både i skolan och hemma samt kamrater gör så att de känner sig nedtryckta 
och behandlar dem illa. Detta ger dem känslor av aggressivitet och ilska på både sig 
själva och andra människor. Ändå framkommer i berättelserna hur skönt eleverna 
tycker det är att veta om diagnosen och dess kriterier för att få svar på frågor de haft 
om sig själva och sitt upplevda utanförskap. Ungdomarna menar att diagnosen har 
blivit en stor del av deras personlighet och de har accepterat den och trivs med den 
person de är. De andas en osäkerhet över vem de annars skulle vara utan sin diagnos.    

5.2.3 Upplevelser av skolans organisation 
För att finna svar på hur ungdomarna upplever skolans organisation har de 
meningsbärande enheterna brutits ned till följande fyra tema: Att vara segregerad och 
uppleva det positivt, Att vara segregerad och uppleva det negativt, Att vara 
inkluderad och uppleva det positivt och Att vara inkluderad och uppleva det negativt. 
Dessa teman sammanfattas slutligen under en rubrik.  Nedanstående figur visar först 



48 

ett exempel för ett av avsnittets teman hur de meningsbärande enheterna har brutits 
ned. 
 
Hur uttrycks betydelsen av skolans organisation i ungdomarnas berättelser? 
Meningsenheter Kondenserad text Abstraktion Tema 
Går jag i en klass med dom 
som har som jag så blir det 
väl lättare och det är mindre 
grupp och man får mycket 
mer gjort. 

En känsla av att det är 
lättare och blir mer gjort 
om man går med de som är 
som en själv i mindre 
grupp. 

Att vara segregerad  i en 
grupp där alla har Asperger 
gör det lättare och det blir 
mer gjort. 

Det känns jätteskönt att ha 
börjat här nu. Jag skulle ha 
föredragit att gå så här hela 
tiden när man har Asperger 
syndrom och inte gillar 
höga ljud och det blir rörigt 
och så. 

En skön känsla att gå i 
liten grupp och en vilja att 
ha gått så hela skoltiden 
och slippa ljud och röra. 

En önskan om att ha gått 
segregerat hela skoltiden 
då man trivs nu. 

Det här är den bästa skolan. 
Det märks att det har gått 
bättre för mig. Jag lär mig 
mer. 

Känner att det är en bra 
skola för att man lär sig 
mer och  det går bättre i 
skolan. 

Man lär sig mer när man 
går segregerat. 

Det bästa med att gå här är 
att vara med mina kompisar 
och det inte är så mycket 
bråk och mobbing, för det 
tycker inte jag om. 

Tycker att det bästa med 
liten grupp är att man får 
bra kamrater och slipper 
mobbing, 

Få bra kamrater när man 
går segregerat och slipper 
mobbing. 

Det känns roligare och 
roligare för varje gång man 
är här för då känner man att 
alla förstår hur det känns 
och förklarar. 

Känner att man trivs i 
gruppen när de vuxna 
förstår hur det känns och 
förklarar. 

Trivs segregerat när de 
vuxna förstår och förklarar. 

Det är lugnare och bättre i 
en liten klass för en med 
AS.  

Känns lugnare och bättre i 
liten klass om man har AS. 

Lugnare segregerat. 

Lärarna är bra i den lilla 
klassen för de förstår mig 
och förklarar och hittar 
lösningar så jag förstår. 

Känner att lärarna i den 
lilla gruppen är mer 
förstående och hittar 
lösningar. 

Lärarna i den segregerade 
gruppen är mer förstående 
och påhittiga. 

Lärarna vet hur en som jag 
är så det är liksom en 
fördel. 

Lärarna har kunskap om 
Asperger/autism och den 
enskilde. 

Lärarna kan mer om 
autism och den enskilde i 
den segregerade gruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att vara 
segregerad 
och uppleva 
det positivt 

Figur 2. Exempel ur den strukturella genomläsningens genomförande av skolans organisation. 
 

Att vara segregerad och uppleva det positivt 
Ungdomarna uttalar en tillfredställelse över att gå i en speciell Apergerklass där alla 
elever har samma diagnos som dem. De menar att det blir lättare och att man lär sig 
mer i den mindre gruppen. I berättelserna uttrycker ungdomarna att resultatet av 
studierna blir bättre när man får lugn och ro med färre klasskamrater. De betonar 
även att det är bättre med kunniga pedagoger som förstår sig på deras sätt att tänka 
och är intresserade av att hjälpa och leda dem rätt i skolan. De menar att pedagogerna 
bryr sig mer om den enskilde och har kunskap om autism och därför kan guida 
eleverna bättre. I berättelserna uttrycker ungdomarna att de skulle ha velat gå i en 
sådan här grupp under hela sin skoltid eftersom det varit jobbigt med många 
klasskamrater och mycket oljud i klassrummet. De uttrycker även sorg över den 
upplevda mobbingen på tidigare skolor av klasskamrater. 
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Det känns roligare och roligare för varje gång man är här för då känner man att 
alla förstår hur det känns och förklarar. 

 
Att vara segregerad och uppleva det negativt 
I berättelsen framkommer åsikter om skillnaden med att vara segregerad nu, där alla 
har samma diagnos, mot tidigare då eleven gått omvänt integrerad i särskolan för att 
få lugn och ro. Han menar att det är bättre att gå i en liten grupp för 
Asperger/högfungerande autism, då det mer visar vem man är d.v.s. normalbegåvad. 
När eleven gick tillsammans med andra elever i särskolan kände han sig nedtryckt av 
det. Vidare går att utläsa att ungdomarna tycker att det kan vara negativt i den lilla 
gruppen om det är täta lärarbyten, vilket lätt gör att det blir rörigt. En viss tveksamhet 
kan anas i berättelsen som uttrycker en försiktig åsikt att det har varit bättre i en liten 
grupp trots det. En av ungdomarna uttalar en längtan efter att få tillhöra en 
normalklass, då han aldrig gått i en sådan utan i mindre grupp hela sin skoltid. 
Samme elev är väl medveten om att det hade varit svårare att gå i en så stor klass och 
lära sig det han kan idag. Han betonar att han fått bra utmaningar och haft lugn och 
ro i den mindre gruppen. En negativ uppfattning i den segregerade gruppen är hur 
enformigt det kan bli med få klasskamrater som ofta har snäva intressen och pratar 
om samma saker hela tiden.       
        

Jag har känt det så att man trycker ner en för man gick i särskolan. 

 
Att vara inkluderad och uppleva det positivt  
En sak som kommer fram i berättelserna är hur bra det kan vara om man får en 
förstående assistent när man går i en vanlig klass. Någon som förstår, förklarar och 
håller sig på lagom avstånd. Hur man kan känna sig inkluderad för att man kan vara 
med i det man gillar och är bra på i en vanlig klass betonar en elev. Han menar att 
han genom detta har vuxit och förstått att han är som andra ungdomar.   
 

Vi hade jättebra kontakt och om jag inte förstod nånting, så förklarade hon precis 
med andra meningar. 

 
Att vara inkluderad och uppleva det negativt 
I ungdomarnas berättelser framkommer åsikter om hur de upplevt det jobbigt och 
tråkigt i den stora klassen. De har tyckt att det varit för rörigt och högljutt. De har då 
blivit irriterade när hjärnan blivit överstimulerad av alla sinnesintryck. Ungdomarna 
har haft det svårt med klasskamraterna som inte förstått sig på deras funktionshinder. 
De har blivit mobbade och retade. De har känt sig utanför och inte fått vara med i 
den stora klassen. Åsikter framförs också om att de tagit dåligt intryck av 
klasskamrater, då de försökt ta efter deras beteende och istället lärt sig dumheter. De 
upplever även att lärarna inte har förstått deras problem och hjälpt dem tillräckligt 
när de gått i vanlig klass. Någon skildrar hur en lärare har tyckt att man inte passar in 
i klassen. I berättelsen framkommer hur jobbigt det kan vara att alltid ha en assistent 
som är med personen för att inget otillbörligt ska hända.  
 

I en stor klass är man utanför hela tiden och det är jobbigt när man inte får vara 
med. 

5.2.4 Sammanfattning 
Ungdomarna anser att det är positivt att vara segregerad i en grupp där alla har 
samma diagnos för att man ska kunna arbeta lättare och få mer gjort och på det viset 
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lära sig mer. De påtalar vikten av att få bra kamrater som förstår och inte mobbar. 
Ungdomarna tycker att de lärare som undervisar i den lilla gruppen visar större 
förstålelse och har kunskap om högfungerande autism/Asperger syndrom. Det som 
ungdomarna tar upp som negativt med att vara segregerad är när placeringen varit i 
fel grupp som i någon berättelse där eleven varit integrerad i särskolan och känt sig 
nedtryckt av det. De för fram negativa åsikter som hur jobbigt det är med täta 
lärarbyten och att det kan bli enformigt med ett så litet antal kamrater vilka ofta har 
ensidiga intressen. Det framkommer önskningar om att ha velat gå i en vanlig klass 
då man inte provat det utan varit segregerad hela sin skoltid. Andra berättar om en 
önskan att ha varit segregerad hela tiden, då man nu upplever det bättre i den mindre 
gruppen. Det som kan göra det positivt med att vara integrerad är att få en assistent 
som förstår och hjälper samt att vara med på det man är bra på. Det som varit 
negativt med att vara inkluderad i en vanlig klass är oförstående vuxna och kamrater 
som retas. Ungdomarna menar att det varit för högljutt och rörigt i en stor klass och 
de har blivit överstimulerade. Ungdomarna berättar om hur de tagit efter kamraters 
mindre bra beteenden för att bli populära, men att det inte har fungerat.  

5.2.5 Upplevelser av relationer 
Hur ungdomarna upplever betydelsen av relationer beskrivs i följande fyra tema: 
Förståelse och engagemang, trygghet eller utanförskap, övergivna eller hjälpta samt 
utvecklas och må bra. Dessa fyra teman sammanfattas slutligen. Nedanstående figur 
visar ett exempel hur de meningsbärande enheterna brutits ned för ett tema. 
 
Hur uttrycks betydelsen av relationer i ungdomarnas berättelser? 

Meningsenheter Kondenserad text Abstraktion Tema 
Min lärare har betytt en hel 
del också. När jag inte 
förstod så har hon berättat 
mer för mig om hur det var 
i livet. 

En känsla av att läraren 
betyder mycket för att 
man ska förstå. 

Att skapa en relation 
genom att hjälpa till 
förståelse. 

Hon förstod hur jag hade 
det. 

Skönt när assistenten 
förstår. 

Assistent som förstår. 

Lärarna har hjälpt mig med 
intressen. 

Lärarna engagerar sig. Engagerade lärare. 

Lärarna vet hur en som jag 
är, så det är liksom en 
fördel och jag gillar dem 
och känner att de gillar mig 
som jag är. 

Lärare som inger 
förtroende och tycker om 
en. 

Förtroendefulla lärare. 

Hon lyssnade och tyckte 
synd om mig, jag kunde 
gråta ut och släppa det sen. 

Assistenter som lyssnar 
och gör att man kan gå 
vidare. 

Assistenter som hjälper en 
vidare. 

 
 
 
 
 
 
 
Förståelse 
och 
engagemang 

Figur 3. Exempel ur den strukturella genomläsningens genomförande av relationer. 

 
Förståelse och engagemang 
I ungdomarnas berättelser framkommer hur viktigt det är med vuxna som förstår att 
visa ungdomarna stöd och på det viset skapa en relation till dem. Den vuxne i skolan 
blir någon att lita till och spegla sig mot. De talar varmt om de pedagoger och 
assistenter som betytt mycket för dem, tack vare att de förstått deras dilemma och 
kunnat leda dem rätt. De beskriver hur betydelsefullt det är när lärarna vet mycket 
om Autism/Asperger och engagerar sig i elevens utveckling. Det ord som 
ungdomarna trycker på är förståelse av de vuxna i skolan för att stötta och förklara 
hur företeelser och relationer hänger ihop. De menar att assistenterna är viktiga när 
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de visar förståelse och hjälper ungdomarna att släppa taget om saker som hänt och 
som sårat dem.  
 

Min lärare har betytt en hel del också. När jag inte förstod så har hon berättat 
mer för mig om hur det var i livet. 

 
Trygghet eller utanförskap 
I berättelserna framkommer även vikten av kamratrelationer under uppväxten. Det 
kan vara kompisar som ungdomarna ser som ett stöd. Kompisarna gör att de känner 
sig omtyckta och det stärker självförtroendet när de känner sig som en av dem. De 
skildrar hur de fått mer stöttning och känner sig trygga med kamraterna i den mindre 
gruppen. Hur aktiviteter ordnats inom skolans regi genom integrering i andra klasser 
på det man är bra på, beskrivs av ungdomarna som något positivt, då de träffat andra 
ungdomar som accepterat dem. De skildrar även hur fritidssysselsättningar skapar 
fler kontakter med kamrater. Det fungerar bättre med kamrater när ungdomarna får 
syssla med sådant de är bra på, menar de. 
 

Mina kompisar är viktiga för de har hjälpt mig lite grann och att de gillar mig. 
Då känns det som om hjärtat dunkar så här visar med händerna mot bröstkorgen 
när vi pratar om framtiden, då känns det roligare i livet. 

 
Ungdomarna beskriver en förnimmelse av att bli nedtryckta och oönskada av 
jämnåriga. Det kan även gälla en oro för att kamraterna ska tycka att de är 
annorlunda. Ungdomarna känner sig rädda och utsatta när de ska ta nya kontakter i 
skolan eller på fritiden. Ungdomarna beskiver i sina berättelser ett utanförskap i form 
av ensamhet i den lilla gruppen som innefattar en saknad efter fler kamrater. De 
menar att det kan bli långtråkigt med så få klasskamrater, vilka har starka enskilda 
intressen. De berättar samtidigt om en känsla av utanförskap i den stora klassen när 
de inte har fått vara med de andra och blivit mobbade av oförstående kamrater. 
 

För att de andra höll på och tryckte ner mig typ … och så ville de inte att jag 
skulle leva. 

 
Övergivna eller hjälpta 
Ungdomarna förnimmer att de ibland känner sig övergivna av de vuxna omkring sig 
och därför upplever ett utanförskap. De beskriver hur jobbigt det är när föräldrarna 
inte förstår deras problematik. De menar att det skulle underlätta om de anhöriga 
förstod deras speciella behov när man har högfungerande autism/Asperger syndrom 
och tog hänsyn till det.  
 

Pappa skriker och blir arg. Han skulle förstå mer att det är för autismen som jag 
inte förstår och behöver hjälp. 

 
I berättelserna yppar sig även åsikter att det är föräldrar som hjälper och ser till att 
det fungerar runt omkring eleven. Det kan även vara andra släktingar som betyder 
mycket och kan ställa upp när föräldrarna inte räcker till. Det uttrycks i berättelserna 
hur viktiga samtal förs med släktingar där man lär sig om hur allt hänger ihop. 
 

--- har hjälpt mig och ställer upp för mig hela tiden. 
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Utvecklas och må bra 
Ungdomarna skildrar hur viktigt det är med andra vuxna i deras närhet som förstår 
och kan hjälpa. Oftast är det kontaktpersoner som ungdomarna har fått hjälp med att 
skaffa eller ibland valt själva. De blir som kompisar som speglar och leder framåt 
genom att de samtalar och gör roliga saker ihop. Det kommer fram i berättelserna hur 
kontaktpersonen har blivit en viktig del av ungdomarnas liv för att man ska må bättre 
och utvecklas som människor. 
 

Hon betyder definitivt mycket för mig. Det är hon som fått mig att må bättre nu, 
skulle inte hon finnas för mig så vet jag inte vad jag skulle göra faktiskt. 

 
Det yppar sig även åsikter om hur man kan få hjälp och stöd genom att vara med i 
någon verksamhet för att man ska kunna växa och gå vidare. Här betonas hur viktig 
det är med en person som kan stötta och ge extra hjälp så att den aktiviteten fungerar.  

5.2.6 Sammanfattning 
När ungdomarna berättar om sina upplevelser av relationer framhåller de hur viktigt 
det är med vuxna i skolan som förstår deras funktionshinder och därmed skapar en 
bra relation. De vuxna hjälper ungdomarna till förståelse på både ett 
kunskapsmässigt plan och i sociala sammanhang med kamrater. De framhäver hur 
viktiga kamraterna är i den lilla gruppen för att de känner sig som en av dem och det 
ökar deras självförtroende och gör att de känner sig trygga. De yppar även känslor av 
utanförskap i den lilla gruppen då den är alltför snäv med ett fåtal kamrater med 
smala intressen. Känslan av utanförskapet gäller även i den vanliga klassen när 
ungdomarna inte fått vara med. De känner sig nedtryckta av andra ungdomar och är 
rädda för att klasskamraterna ska tycka att de är annorlunda. Ungdomarna berättar 
om mobbing i tidigare klasser. De uttrycker en känsla av övergivenhet från föräldrar, 
när dessa inte förstår deras behov av att få sin tillvaro tillrättalagd och att hänsyn 
borde tas till funktionshindret. I berättelserna yppar sig hur annan släkt istället kan 
stötta. Ungdomarna talar sig likaså varma för hur andra vuxna som kontaktpersoner 
och fritidsledare har hjälpt och stöttat dem så att de vuxit och mår bättre än tidigare.  
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6 TEORIANKNUTNA VÄNDPUNKTER  
 
Via upprepade djupläsningar efter den dolda innebörden i materialet, där jag låtit 
texten tala för sig själv, har jag funnit ett antal vändpunkter som är avgörande för hur 
ungdomarna i studien skapar sin identitet i mötet med skolan. Dessa vändpunkter 
teorianknyts samtidigt och bildar härmed nya berättelser enligt den narrativa 
traditionen. Genom att teorianknyta de nya berättelserna är min förhoppning att dessa 
ska öka insikten om elevgruppen på en mer allmän nivå. De nya berättelserna är: 
Byte av skola, Före och efter vetskapen om diagnosen, Att acceptera och bli 
medveten, Att träffa en person som förstår och kan ge stöd samt Förändrad självbild. 
 

6.1 Byte av skola 
 
Den mest framträdande vändpunkten i berättelsen är när ungdomarna beskriver hur 
de själva eller i samråd med vårdnadshavare beslutit sig för att byta skola. Det har för 
ungdomarna inneburit en helt annan skolsituation. De beskriver hur tidigare 
misslyckanden med både undervisningssituationen och kamrater i deras tidigare 
skolor har vänts till något mycket positivt. Gillberg (1996) menar att undervisning i 
små grupper, där hänsyn tas till elevgruppens diagnoskriterier, är en förutsättning för 
att elever med högfungerande autism/Asperger syndrom ska lyckas i skolan. Det 
finns även resultat från forskning som bekräftar detta, där elever själva uttalat sig om 
hur mycket bättre de trivs i skolan när de får möjlighet att gå i särskilda 
Aspergerklasser på gymnasiet (Hellberg, 2007).  Att på det här sättet segregera 
elever kan förstärka upplevelsen av att vara annorlunda. Samtidigt är det ett sätt att 
ge eleverna de bästa förutsättningarna för att inlärning ska ske genom speciellt 
anpassad undervisning (Andersson, 1999). I Larsson-Abbads (2007) och Hellbergs 
(2007) avhandlingar diskuteras vad som är den optimala skolgången för elever med 
högfungerande autsim/Asperger syndrom. Om målet är att uppnå faktakunskaper är 
de små anpassade AS-klasserna det bästa, men om målet är en förberedelse för det 
sociala samhällslivet så är en integrerad lösning det bästa. När eleverna själva får 
berätta menar de dock att det ändå inte har fungerat tidigare i vanliga klasser, de har 
varit utanför och inte kunnat tillgodogöra sig kunskap annat än genom enskild 
undervisning hemma eller skolan. De tycker själva att de behöver kompenseras för 
sina brister (a.a.). Detta menar även ungdomarna i min studie som betonar hur bra de 
mår av att hänsyn tas och kompensation sker till de diagnoskriterier som är kända för 
persongruppen. 
 

Det känns jätteskönt att ha börjat här nu. Lärarna är bra för dom förstå mig och 
kan förklara och försöker hitta lösningar så jag förstår. Jag skulle ha föredragit 
att gå så här hela tiden när man har Asperger syndrom och inte gillar höga ljud 
och det blir rörigt och så. Kompisarna är så där ibland när vi är lika tjuriga, men 
det är skönt att träffa kompisar som har det också. I en stor klass känns det som 
om man är utanför hela tiden och det är jobbigt när man inte får vara med. 

 
Ungdomarna i studien tycker att de lär sig mer när det är lugn och ro i den lilla 
gruppen. De uttrycker en glädje över att de får mer gjort när de får vara ifred och får 
mer hjälp med sina studier. Larsson-Abbad (2007) förklarar den här känslan av att 
vara accepterad och trivas i en liten grupp som är anpassad för elevgruppen med 
stigmabegreppet. Förut har eleverna inte känt sig hemma vare sig de har gått i 
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ordinarie skolklass i grundskolan eller i särskolan där de känt sig mobbade och 
utsatta (a.a.). Ungdomarna i denna studie menar att tidigare skolmisslyckanden har 
berott på att det varit för rörigt och stimmigt i stora klasser. De har inte heller funnit 
den struktur och förståelse som de så väl behöver. I studien finns även åsikter att man 
inte har kunnat prestera så bra då man mått dåligt av att gå integrerad i särskolan. 
Genom att bli förflyttad till en liten elevgrupp anser på liknande sätt eleverna i 
tidigare forskning att de har fått lugn och ro samt mer hjälp med sina studier. Detta 
har sammantaget gjort att de kan fokusera på studierna bättre än tidigare (Karlsson, 
2007).  
 
Ungdomarna i studien tycker att lärarna på den nya skolan på ett helt annat sätt 
engagerar sig och hjälper dem med både studier och vardagsliv. De trycker på hur 
viktig trivseln i den lilla undervisningsgruppen är beroende av att de har lärare som 
lägger ner tid på att lära känna dem och förstår att handleda dem på rätt sätt. 
Ungdomarna anser även att lärarna har kunskap om hur ungdomar med 
autism/Asperger fungerar och detta gör att hela undervisningssituationen blir lättare. 
Deltagarna i innevarande studie beskriver hur de känt att lärarna på deras tidigare 
skolor i vissa fall saknat förståelse och kunskap om diagnosen. På liknanden sätt 
uttrycker sig ungdomarna i Hellbergs (2007) och Larsson-Abbads (2007) studier om 
skolsituationen. Dessa gymnasieungdomar känner att de först nu kan fokusera på 
lärandet, när de har skapat täta och nära relationer med lärarna som undervisar dem. 
De har nu fått ett positivt bemötande, omtänksamma pedagoger och engagerade 
lärare som förstår deras svårigheter. Dessa nära relationer med lärarna ger eleverna 
goda förutsättningar att lyckas med studierna och skapar en enorm trygghet, då de 
har stort behov av att alla lärare har samma förhållningssätt och regler (a.a.). 
 
Vändpunkten som betyder byte av skola har även inneburit att de fått nya kamrater. 
De ungdomar som gått i vanlig klass i grundskolan tidigare påtalar stora problem 
med kamratrelationer och hur de har känt sig utanför. I berättelsen framkommer även 
att mobbing har förekommit innan de bytte skola. Vändpunkten beskrivs i flera delar 
varav en är upptäckten av att det finns fler som har det som de själva. Det medför en 
behaglig känsla av att inte vara ensam om problemet. På samma sätt beskriver 
ungdomarna övergången till det specialutformade programmet för elevgruppen i 
Hellbergs (2007) studie. De har nu fått kamrater som förstår dem och hjälp med att 
skapa och vidmakthålla vänskapliga relationer. De har tidigare varit utanför och inte 
en i gänget. Dock beskriver ungdomarna i innevarande studie att gå i liten grupp med 
dem som liknar en själv är både på gott och ont. På grund av att de har klasskamrater 
med samma diagnos som de själva, gör på ett vis att de känner sig hemma och det är 
skönt att veta att de inte är ensamma om sin diagnos. På ett annat vis kan det ibland 
vara jobbigt i den lilla gruppen när det blir bråk, då ungdomarna har samma problem 
med humör och samspel. Det uttrycks även i berättelserna att det kan bli långtråkigt 
med så få kamrater och samtalsämnena är få då de alla har snäva, enskilda intressen. 
Hur sköra alltför små grupper är påtalar likaså ungdomarna i Hugos (2007) studie. 
Med så få kamrater i gruppen blir de negativt påverkade när andra ungdomar inte 
trivs eller slutar. 
 
 
 
 



55 

6.2 Före och efter vetskapen om diagnosen 
 
En stor och övergripande vändpunkt i ungdomarnas berättelse är när de får vetskap 
om sitt funktionshinder. Här beskriver ungdomarna i studien hur de tidigare undrat 
vad som är fel på dem, när de märkt att de inte reagerar och är som andra ungdomar i 
deras närhet. Eftersom ungdomarna inte förstår att andra människor har egna känslor, 
tankar och andra mentala tillstånd, skapar det ofta problem i den sociala 
interaktionen. Trost och Levin (1999) beskriver hur förmågan att kunna sätta sig in i 
hur andra människor tänker och känner d.v.s. att kunna empatisera är avgörande för 
social interaktion. Om vi inte har förmåga att empatisera blir det ofta missförstånd 
när vi inte förstår vad den vi samtalar med menar. Svårigheter finns även vid 
kommunikationen där personer med högfungerande autism/Asperger syndrom har 
svårt att samtala med andra utan hellre talar till. Dessa båda svårigheter leder ofta till 
missförstånd och problem i den sociala interaktionen och gör att ungdomarna känner 
sig annorlunda (Gillberg, 1999, Frith, 1994 och Peeters, 1998). Deltagarna i studien 
har undrat varför det blir så mycket problem runt dem, men inte haft klara frågor att 
ställa när de inte vetat vad de skulle fråga. De menar att det är bra att veta om sin 
diagnos, för då vet ungdomarna vad de ska söka svar på. Samma resultat gäller för de 
ungdomar som deltagit i Hellbergs (2007) avhandling, där ungdomarna beskriver hur 
de känt sig övergivna och utsatta under skolåren. De beskriver hur främst den sista 
delen av grundskoletiden varit svår. De har haft problem med både relationer och 
studier när varken omgivningen eller de själva förstått deras svårigheter (a.a.).  
 

Jag tänkte att det ändå är skönt att veta än att gå runt och tänka vad det är för fel 
på mig och inte dom andra. Varför kan dom göra det här och inte jag? Så det var 
rätt skönt att veta det. För har man en del frågor så har man lätt svar på dom sen 
når man fått veta diagnosen.   

 
Ungdomarna i denna studien menar att när all information har landat så är det 
slutligen en skön känsla, att det inte är fel på dem, utan faktiskt något som har ett 
namn. De tycker att det känns bra då de på sikt kan lära sig hantera de problem som 
uppstår, när de får lära sig mer om hur autism/Asperger påverkar dem i det 
vardagliga livet. Hur diagnosen har blivit till hjälp för att förstå sig själva och varför 
saker och ting blivit fel tidigare beskriver även ungdomar i tidigare forskning 
(Hellberg, 2007). Hon har visat att nu när ungdomarna fått en förklaring till varför de 
upplevt sig som annorlunda tidigare, kan de se diagnosen som en tillgång. De kan 
också förklara att det skulle ha varit värre att undra och inte veta, precis som 
ungdomarna i innevarande studie anser. Även om de har fått en förklaring till sina 
problem i och med att de fått diagnosen så upplever de sig fortfarande som 
annorlunda och har fått en självbild som annorlunda. Ungdomarna har fått en 
grupptillhörighet tillsammans med andra som är som de och behöver inte vistas i 
marginalen, vilket lätt sker för dem som inte har någon diagnos, men ändå upplever 
sina svårigheter (Larsson-Abbad, 2007). Man kan utläsa av ungdomarnas berättelser 
att den omedelbara reaktionen när de fick reda på diagnosen var att de inte ville vara 
med och att de blev ledsna eller arga. Vändpunkten kom senare när de tagit till sig 
det och förstått vad det innebar. Då beskrivs en skön känsla av att veta varför andra 
reagerar på ett visst sätt och inte de. Ungdomar i tidigare forskning beskriver hur de 
tack vare sin diagnos känner sig som unika personer med högfungerande 
autsim/Asperger syndrom som genom att de nu fått en grupptillhörighet har ett större 
värde än de som inte har diagnosen (Larsson-Abbad, 2007).  
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6.3 Att acceptera och bli medveten 
 
Ungdomarna beskriver även hur de har blivit hjälpta av att medvetet jobba med sitt 
funktionshinder, vilket då har gjort att de kommit till en vändpunkt i livet där de lärt 
sig acceptera sin diagnos. På det viset har de blivit medvetna om hur de fungerar i 
olika situationer och hur diagnoskriterierna för högfungerande autism eller Asperger 
syndrom kan hjälpa dem. De har arbetat med social träning i böcker och med rollspel 
i den lilla klassen skapad för dem utifrån diagnosens kriterier, läst böcker själva, och 
samtalat med kontaktpersoner och lärare. De beskriver hur viktigt det är att få hjälp 
med att reflektera över sig själva och sitt funktionshinder. I tidigare forskning 
berättar ungdomar som först på gymnasiet har fått möjlighet att tillhöra en mindre 
specialklass för elever med Asperger syndrom, hur bra det har varit att få arbeta med 
ämnet Personlig Social Träning. Här har de fått hjälp med att konkret träna på social 
samvaro i den mindre gruppen, där alla har liknande problem att socialt interagera. 
Detta skapar en medvetenhet och ger ungdomarna en identitetskänsla där det blir 
legitimt att vara sig själva. Deltagarna i avhandlingen visar att de antar en identitet 
som Aspergare och på det viset är unika (Hellberg, 2007).  
 

Man kommer ju in i vuxenlivet snart och jag kan ju inte va´ sån på gymnasiet 
eller? Då skulle dom nog undra! 

 
Ungdomarna i innevarande studie ser nu på sig själva på ett annat sätt än tidigare när 
de blivit medvetna om olika sätt att hantera sitt funktionshinder. Genom övning och 
reflekterande samtal, vilket de tycker att de fått hjälp med i den lilla klassen har 
konflikterna med jämnåriga, föräldrar och lärare minskat. Detta har även gjort att 
ungdomarna mår bättre och känner sig mer säkra på vem de egentligen är. Genom att 
pedagogisera diagnosen Asperger syndrom blir det en bekräftande utveckling av 
normalitetsbegreppet. Både personerna själva och omgivningen lär sig manövrera 
diagnosen och komma underfund med hur olikheter ska hanteras (Palm, 2008). Att 
på det här viset assimilera identiteten med sin diagnos, menar Wrangsjö (2006) har 
blivit allt vanligare då gruppen har lättare att driva igenom sina rättigheter och känna 
gemenskap med varandra. Genom att deltagarna i innevarnade studie har förstått sina 
problem och accepterat dem kan de gå vidare, livet har tagit en annan vändning.  
 

6.4 Att träffa en person som förstår och kan ge stöd  
 
Ungdomarna berättar om en del enskilda vändpunkter vars gemensamma faktor är att 
träffa en person som man kan känna förtroende för och på det viset utvecklas och 
upptäcka att man inte skiljer sig så mycket från andra ungdomar. I ett par fall är det 
en assistent som betytt mycket för ungdomarna genom att de har förstått dem på rätt 
sätt och kunnat lyssna och leda dem in på rätt väg. Ungdomarna menar att det har 
betytt mycket för deras vidare utveckling när de blivit hjälpta till förståelse och 
assistenterna har visat tålamod och förklarat hur mycket hänger ihop. Ungdomarna i 
studien visar att LSS verkligen behövs, vilket de också har rätt till enligt lagen 
(Peterson, 2000). En assistent kan vara ett bra stöd på rasterna, vilka kan vara till 
stora problem för elevgruppen med sin strukturlösa och spontana utformning. På 
rasterna blir ungdomarnas problem med social interaktion påtagligt. För att öka 
elevernas självförtroende och minska mobbing är det bra att tillsätta extra stöd på 
raster (Steindal, 1997).   
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Hon fattar allt. Hon betyder definitivt mycket för mig. Det är hon som har fått 
mig att må bättre nu, skulle inte hon finnas för mig så vet jag inte vad jag skulle 
göra faktiskt. 

 
I ytterligare ett par fall är det vikten av att få en kontaktperson som på rätt sätt kan bli 
den kamrat som de har svårt att finna bland jämnåriga. Dessa kontaktpersoner blir 
någon att ge förtroenden till, få råd av, göra kul grejer med och genom det utvecklas 
som individer. Kontaktpersonerna har hjälpt ungdomarna i studien att hitta intressen 
och fört ut dem bland andra ungdomar. Dessa stödpersoner blir på det viset viktiga 
kontaktlänkar i ungdomarnas liv. Kontaktpersoner eller de som avlastar familjen 
spelar en stor roll för att aktivera ungdomarna. Ungdomar med högfungerande 
autism/Asperger syndrom måste få pröva många olika sysselsättningar och delta på 
sina villkor, så att konflikter undviks (Steindal, 1997). I innevarande studie 
framkommer hur kontaktpersonen till och med kan vara den person som gör att man 
orkar gå vidare, när livet känns alltför tungt. Kontaktpersonen beskrivs i berättelsen 
som den som gör skillnaden från att tidigare inte vilja leva och den som gör livet värt 
att leva genom att visa på hur man ska vara och stötta vid relationsproblem. Eftersom 
persongruppen har svårt läsa av sociala koder och anpassa sig till gällande kultur 
behöver de hjälp med detta (Larsson-Abbad, 2007). Här kan en kontaktperson vara 
en god länk till ungdomskulturen. Tidigare forskning betonar vikten av att de som 
ska hjälpa och stötta personer med högfungerande autism/Asperger syndrom har 
kunskap om elevgruppens svårigheter. De som ska stötta och hjälpa ungdomarna bör 
ha en förmåga att skapa en nära och god relation där man bygger upp förtroendet 
genom förståelse (Hugo, 2007).   
 
Persongruppen har svårt att skaffa och behålla vänskapliga relationer och bekymrar 
sig ofta om varför det är så, då önskan till vänskap är lika stor som hos andra 
ungdomar. I Larsson-Abbads (2007) studie har skolan löst det med kontakter via 
Internet i chatgrupper för ungdomar med Asperger syndrom. Hellberg (2007) 
beskriver hur problemen med olika relationer har en tendens att växa i omfång när 
det väl börjat och gör det därför än viktigare att ungdomarna får hjälp med att skapa 
och upprätthålla vänskapliga relationer. Detta menar ungdomarna i Hellbergs 
avhandling att de fått förståelse med först på gymnasiet. Däremot beskriver 
ungdomarna i innevarande studie att de fått hjälp med detta i de speciella små 
klasserna för elever med högfungerande autsim/Asperger syndrom som de går i nu.  
 

Jag kan tänka mig att ta kontakt med mina gamla kompisar nu när jag börjar 
gymnasiet faktiskt. Tack vare ---. 

 
I ett annat fall är personen en ledare i idrottsgrenen man utför. Genom att ledaren 
känner till de speciella omständigheterna kring personens diagnos kan han förklara 
mer och förbereda för att allt ska gå smidigare. Ledaren har också blivit en länk till 
de jämnåriga och har på det viset gjort att självförtroendet stärkts inför annat också, i 
upptäckten att berättaren nu kan göra det han inte trott sig klara av tidigare. I tidigare 
studier framkommer hur viktigt det är med ett insiktsfullt mottagande i olika 
sammanhang för att ungdomarna ska känna sig väl emottagna och delaktiga. Om 
ungdomarna får hjälp med anpassning om vad som gäller för att smälta in i de 
grupper de vill tillhöra underlättar det för dem (Larsson-Abbad, 2007). 
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6.5 Förändrad självbild 
 
I berättelserna framkommer individuella vändpunkter som inte är gemensamma för 
gruppen, men har det gemensamt att de förändrat ungdomarnas självbild. 
Ungdomarna har vuxit som individer av olika anledningar och de uppvisar en stark 
identitetsutveckling. De avslöjar åsikter att de av skilda orsaker lärt sig säga ifrån, 
vilket man inte har vågat förut. Detta åskådliggörs i berättelserna när saker nämns 
som en tid före och efter detta och hänger samman med bytet av skola. Eleverna har 
alltför länge fått misslyckas i sina tidigare miljöer och på det viset utvecklat en svag 
självbild. Nu när de känner sig delaktiga i sitt lärande och uppmuntras till egna 
initiativ och blir respekterade för den de är, påverkas självbilden i positiv riktning, 
vilket även påpekas av Bergström och Holm (2005). När någon har sagt eller gjort 
saker som man känt sig nedtryckt av tidigare, men nu vågar protestera mot har 
självförtroendet ökat. Anledningarna kan vara att självinsikten har stärkts av social 
träning i den lilla gruppen eller att lärare har uppmuntrat dem att säga ifrån. Taube 
(1987) menar att självförtroendet ökar när eleverna får gå i en mindre grupp där 
hänsyn tas till elevens behov av lugn och ro, anpassad metodik och undervisning i ett 
helhetsperspektiv. Det har även berott på olika integreringsmöjligheter på skolan som 
har varit lyckade då man fått sysselsätta sig med det man är bra på. Vändpunkten kan 
även ses i berättelsen som omnämnande av betydelsen vid byte av grupptillhörighet 
på samma skola eller att träna det man är bra på istället för att fortsätta fokusera och 
träna på det man inte är lika bra på eller har svårt för. 
 

När vi la av med all den där lästräningen för det var så pinsamt när jag läste högt 
för föräldrar och lärare. 

 
Hur man genom att fokusera på det elever med autism/Asperger är intresserade av 
kan utveckla eleven är ett välkänt faktum och ett vedertaget arbetssätt inom 
autismpedagogiken. Genom att hitta de förmågor som eleven besitter och utgå från 
dem vid mycket av undervisningen ges eleven en känsla av kompetens och 
självförtroendet blir bättre (Atterström & Persson, 2000).   
 
En av deltagarna i studien berättar med en helt annan kraft och glädje om hur mycket 
den idrottsgren han började utöva föregående år har betytt för honom. Han berättar 
själv om den här perioden i termer som tiden före och efter när han började med den 
givande aktiviteten. 
 

Genom --- så fick jag mer kompisar och sånt som var högstadieelever. Jag kände 
att jag var ju en av dom faktiskt.  

 
Efter detta insåg han att han är en kille bland alla andra och fick fler kompisar som 
han hade något gemensamt med. Detta gjorde att utvecklingen gick framåt, han 
vågade säga ifrån mer när vuxna ville bestämma, han kände sig säkrare på vem han 
var och upptäckte att han var som de flesta i hans ålder. Hans självförtroende har 
genom detta blivit mycket bättre och även andra saker som han gjort under det här 
året har hjälpt till att öka självsäkerheten betydligt. Detta visar hur viktigt det är att 
inte glömma hur socialiseringsprocessen samspelar med i vilken grupp man tillhör i 
skola och samhälle. Det är viktigt med social mognad och att identiteten får 
utvecklas i interaktion med andra. Genom att dela social interaktion med andra 
utvecklas det sociala jaget (Trost och Levin, 1999). 
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7 AVSLUTANDE RESONEMANG 
 
I följande kapitel förs ett resonemang kring de resultat som framkommit för att svara 
mot det övergripande syftet som var att studera hur ungdomar med högfungerande 
autism/Asperger syndrom skapar sin identitet i mötet med skolan. De funna 
resultaten anknyts till teori med hjälp av studiens utgångspunkt och tidigare 
forskning inom området. Slutligen diskuteras även den valda metoden för studien 
samt framtida fortsatt forskning. 
 

7.1 Identitetsskapande genom miljö och relationer 
 
Hur ungdomarna tidigare, innan de accepterat sin diagnos, slagits med sig själva och 
sina inre spöken i olika former vittnar deras berättelser om. Det kan vara att man inte 
varit som man upplevt rätt placerad, antingen i vanlig klass eller i särskolan. Detta 
har gjort att de känt sig nedtryckta och inte passat in i gängse ramar. I skollagen 
(SOU 1985:1100) och i Lpo-94 (utbildningsdepartementet, 1998) görs ingen skillnad 
på elever utan alla som är i behov av särkilt stöd ska få det, först och främst inom 
klassens ram och om inte det är möjligt kan små undervisningsgrupper bildas. I 
vändpunkten som innebär byte av skola poängterar ungdomarna i innevarande studie 
att de är mycket nöjda med undervisningen i de speciellt ordnade klasserna de går i, 
där hänsyn tagits till elevgruppens diagnoskriterier.  De tycker att de äntligen har fått 
lugn och ro och engagerade lärare som tar ett helhetsgrepp om deras situation. De 
som gått i stora klasser i grundskolan framhåller att de skulle ha velat gå så här hela 
tiden. Det kan vara ett utslag av att elever med en diagnos utvecklas positivt då ett 
nära samarbete och god kommunikation upprätthålls med hemmet. Det är mycket 
viktigare än pedagogiska hänsyn, menar Jakobsson (2002). I de mindre 
undervisningsgrupperna är det ofta naturligt med en tät och god kontakt med 
hemmet. Lärarna i dessa grupper kommer även närmare eleverna och skapar en 
relation till var och en som byggs upp genom förståelse och en god kommunikation. 
Gillberg (1996) menar att små undervisningsgrupper, där hänsyn tas till individuella 
behov och där diagnosens kriterier beaktas är en rättighet och en nödvändighet för 
ungdomar med Asperger syndrom/högfungerande autism. Detta påstående stämmer 
väl överens med ungdomarnas åsikter när de påtalar att de tidigare misslyckats i 
alltför stora klasser med lärare som inte förstått att hjälpa dem på rätt sätt. En fråga 
uppstår om det är skolans sätt att anpassa sig till eleven när man upprättar små 
undervisningsgrupper efter behov hos eleverna, vilket blir allt vanligare runt om i 
landet (Blom, 2004).  
 
Jag har ofta slagits av tanken hur lite förståelse det är bland skolans personal för 
dessa ungdomar. Gamla fördomar lever kvar om det inbundna barnet som man inte 
kan kommunicera med och på det viset känns det inte bra med diagnoser, då de 
istället inverkar negativt på bemötandet av eleven. Lärare är mycket osäkra på hur 
man ska etablera en relation och kommunicera med ungdomar med högfungerande 
autism/Asperger syndrom. Det är istället den förståelsen som jag tror att ungdomarna 
känner av när de kommer till den lilla undervisningsgruppen där det finns kompetent 
personal som har kunskap om diagnosens olika kriterier. Å andra sidan möter jag i 
min verksamhet då och då mycket trasiga ungdomar som fått sin diagnos sent och 
därför haft många funderingar om sig själva och sitt annorlunda beteende. De har en 
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mycket konfliktfylld tid bakom sig med både kamrater och lärare. Detta menar även 
ungdomarna i studien och i tidigare forskning, därför vill de att hänsyn tas till de 
diagnoskriterier som är kända för elevgruppen.  Ungdomarna känner att de fungerar 
mycket bättre i skolsituationen när hänsyn tas till diagnosen och identiteten utvecklas 
därmed i en positiv riktning. Nirje (2003) menar att även skolprestationerna ökar när 
självförtroendet blir större. 
 
Andersson (1999) anser att en nackdel med segregerande verksamhet är att en 
stämpling sker av elevgruppen och gör sammantaget att eleverna känner sig 
annorlunda. Den positiva sidan är att eleven får anpassad undervisning som borgar 
för god inlärning. Vad ska då prioriteras när rätt undervisning ska erbjudas för 
elevgruppen, anpassad undervisning för att klara av vidare studier eller social 
integrering? Hellberg (2007) och Larsson-Abbad (2007) diskuterar i sina 
avhandlingar vad som är den bästa skolgången för studiens ungdomar och menar att 
man måste se till vad det är som eftersöks i skolan. Om vi vill att eleverna ska få 
mycket faktakunskaper är de små grupperna att föredra, men ska skolan förbereda för 
ett socialt liv är den ordinarie undervisningen bäst. Jag ställer mig frågande inför 
varför det måste vara ett val. Jag tror att det måste vara möjligt att kombinera 
kunskapsinhämtning och ett socialt liv även för dessa ungdomar, bara 
förutsättningarna är de rätta. Ungdomarna i avhandlingarna anser dock att de ändå 
inte varit socialt integrerade i de vanliga klasserna och menar att de måste 
kompenseras för de brister de har. Varför inte lyssna på ungdomarna och påverka 
skolledare och politiker så att en positiv förändring sker utefter det ungdomarna 
berättar för oss?  
 
Hur dessa smågrupper inverkar på elevgruppens identitetsutveckling kan på liknande 
sätt avläsas i innevarande studies uttalanden, när ungdomarna menar att de mår 
mycket bättre och utvecklas mer i den lilla specialklassen. I och med detta stärks 
identiteten som en funktionsduglig och felfri skolungdom vilken klarar av skolan och 
relationer inte bara i den lilla gruppen. Den motsägelsefulla bilden som ges av 
ungdomarna själva, i min studie och i annan forskning, av att de vill vara som alla 
andra men samtidigt behandlas med hänsyn till sin diagnos, anser jag vara ett utslag 
av den identitetsutveckling som alla ungdomar genomgår. Vem vill vara annorlunda 
mot andra i ens egen ålder? Ungdomarna med högfungerande autism/Asperger 
syndrom känner tydligt av att de inte mår bra om inte hänsyn tas till deras sätt att 
interagera. 
 

Jo… jag kanske var en räddhare när jag var liten, sen en tuffing fast egentligen 
som en mes. Sen så har jag blivit den jag är. Jag tror kanske att det var att jag 
lärde känna normalbegåvade kamrater. Jag kände att jag var som dom. 

 
Hur felaktigt det kan bli när elever placeras inkorrekt som i särskola visar citatet 
ovan, där utanförskapet kan ha yttrat sig på olika sätt. Antingen som en känsla av 
ledsnad eller saknad efter något man inte alltid kan sätta ord på. Ungdomarna har inte 
vågat säga ifrån när det känts fel och ett redan dåligt självförtroende har därmed 
blivit sämre. I och med detta har självbilden förstärkts som någon som är annorlunda 
och utanför annan gemenskap.  Dessa ungdomar har inte vågat ta några egna initiativ 
och upplever att de inte känt sig hemma tidigare. Tack vare byte av klasstillhörighet, 
lyckad integrering och deltagande i verksamhet tillsammans med normalbegåvade 
kamrater görs upptäckten att man inte skiljer sig så mycket från andra ungdomar. I 
och med det utvecklas en positiv självbild som stärker identiteten av att vara normal. 
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Det borde vara självklart att ingen ska placeras i fel grupp så att en felaktig identitet 
utvecklas. För de elever som hör hemma i särskolan är den ett bra alternativ när vi 
inte kan erbjuda en inkluderande verksamhet fullt ut. Det är dock allas ansvar som 
arbetar i skolan att eleverna går i rätt skolform för att utveckla en positiv identitet.  
Slutsatsen i Larsson-Abbads (2007) studie är ett utökat normalitetsbegrepp gällande 
att vara normal som annorlunda. Eftersom personer med högfungerande 
autsim/Asperger syndrom är en stor heterogen grupp måste individuella hänsyn tas. 
Därför underlättar det om personen kan se sig själv som någon som är normal som 
annorlunda för utvecklandet av en positiv självbild, menar Larsson-Abbad (a.a.).  
 

7.2 Identitetsskapande genom social interaktion 
 
På grund av att man känner sig annorlunda kan uppträdandet yttra sig i att man slår 
över och ändrar sig till att bli någon man egentligen inte vill vara. Ungdomarna tar 
efter ett beteende hos kamrater som antas vara populära. Eftersom de bara kopierar 
ett uppförande och inte i grunden förstår varför, blir ungdomarna än mer utanför och 
mobbade. Även om personer med autism/Asperger kan lära sig social interaktion 
(Tideman, 2000) så krävs träning i olika former för att det inte bara ska bli 
imitationer. Ungdomarna i Larsson-Abbads (2007) studie visar hur de känner sig 
socialt kompetenta då de fått träna på att socialt interagera. Tideman (2000) menar 
att det är omgivningen som stämplar personen som avvikande då den anger vilka 
regler som gäller för hur en person i allmänhet ska bete sig. Ungdomarna känner av 
detta och med säkerhet gör det att de därför känner sig tryggare tillsammans med 
andra som också har högfungerande autism/Asperger syndrom. Ungdomarna i 
studien beskriver hur de har blivit aggressiva för att försvara sig mot förmodade eller 
verkliga fiender. Detta för att inte visa vem de är utan för att skydda sig själva och 
inte visa hur ledsna de egentligen är. Känslan av att vara annorlunda mot vad andra 
ungdomar är finns där som en underton genom berättelserna. 
 

Om man mår dåligt då blir man mer aggressiv som typ en vildkatt eller såna som 
blivit misshandlade. Om man mår dåligt då är man mer aggressiv för att skydda 
sig själv. För annars vågar man inte visa att man är ledsen eller någonting av den 
sidan man egentligen är. 

 
Det kan här tydligt utläsas hur avsaknaden av Theory of mind d.v.s. förmågan att 
tillskriva andra människor känslor och tankar ställer till det för ungdomarna. Denna 
brist märks inom flera områden, men är av avgörande betydelse när ungdomarna ska 
samspela med andra. Att förstå att andra ungdomar har känslor och olika avsikter än 
de som syns och att dessa inte sammanfaller med de egna tankarna förefaller mycket 
svårt (Frith, 1994). Detta visar ungdomarna i studien när de har försökt vara och göra 
som andra ungdomar. Det har blivit fel, då de inte förstått kamraternas avsikter utan 
bara försökt att efterlikna dem. Den bristande förmågan i mentalisering ger även 
svårigheter vid samtal då ungdomar med högfungerande autism/Aperger syndrom 
inte kan förstå vad personen menar av sammanhanget. Detta tillsammans med att 
personer med autism/Asperger oftast talar till och inte med andra leder ofta till 
missförstånd (Gillberg, 1999) och gör att ungdomarna upplever sig missförstådda 
och utsatta för mobbing. De känner sig då annorlunda och utvecklar en negativ 
identitet, som någon som blir illa behandlad, mobbad och ska tyckas synd om. Därför 
är det som Steindal (2007) menar viktigt att tillsätta extra resurser på raster för att 
höja självkänslan genom delaktighet och tillhörighet. Det menar även Bergström och 
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Holm (2005) som uppmanar de vuxna att ta sitt ansvar för att demokrati ska vara 
rådande på skolorna. De har i sin avhandling sett hur elever i behov av stöd, inte 
naturligt söker sig till de allmänna uppehållsrummen på skolan. Hugo (2007) 
framhåller hur viktigt det är med fenomenologiska lärare som deltar och utgår från 
ungdomarnas livsvärldar för att göra deras skoltid meningsfull. I innevarande studie 
påtalar även ungdomarna hur mycket de har utvecklats sedan de fått lärare som ser 
dem för vad de är och hjälper dem se sammanhang och tar hänsyn till helheten. 
Lärarna i den lilla undervisningsgruppen blir personer att interagera med när inte 
jämnåriga räcker till i omfång. Ahl (2004) betonar att alla personer utvecklar sin 
identitet med hjälp av social interaktion. Ungdomarna i studien har utvecklat en 
bättre självbild och en säkrare identitet när de träffade lärare som förstod dem och 
kamrater som var som de. I den lilla gruppen får de hjälp med sin bristande 
kommunikationsförmåga och utvecklar därmed en positiv identitet. Det är tack vare 
en öppen kommunikation som det sociala jaget utvecklas, vilket är under ständig 
förändring och utveckling (Trost & Levin, 1999).  Att resonera runt segregering och 
inkludering för elever med Asperger syndrom/högfungerande autism är en komplex 
verklighet. Faktum kvarstår att elevernas största svårighet ligger i den sociala 
interaktionen och de behöver aktiv hjälp och träning för att lära sig hantera socialt 
samspel och umgänge. Detta kan endast ske genom att goda relationer byggs upp 
med hjälp av tillit och förståelse av både vuxna och jämnåriga kamrater. Jag har 
slagits av tanken vid överlämningar av elever till min klass hur lärare ofta har känt 
sig provocerade då eleverna saknar förmåga att sätta sig in i lärarens och kamraternas 
sätt att agera och samspela. Problemen läggs oftast på eleven med Asperger/autism 
och ingen förståelse finns för avsaknaden av Theory of mind.  
 

7.3 Identitetsskapande genom acceptans 
 
Trots svårigheter med social interaktion beskriver ungdomarna hur de genom att 
acceptera sin diagnos har lärt sig att tycka om sig själva och se autismen som en 
viktig del av dem. De beskriver hur de har blivit säkrare på vem de är sedan de fick 
veta diagnosen och accepterat den. De berättar om ett lugn som de inte hade tidigare, 
då de numer inte behöver gå runt och undra vad det är som skiljer dem från andra 
ungdomar. I Hellbergs (2007) avhandling beskriver ungdomarna hur de nu med 
vetskap om sin diagnos förstår varför saker och ting har blivit fel förut. Nu har de 
kunskap om varför problem uppstått och kan på ett annat sätt förhindra att det händer 
igen. Genom att på det här viset öka kunskapen om diagnoskriterierna både för 
personen själv och allmänheten känner ungdomarna sig säkrare och utvecklas 
positivt. Det är en förutsättning att öka kunskapen i samhället om personer med 
högfungerande autism/Asperger syndrom för att dessa ska bli accepterade i 
gemenskapen (Larsson-Abbad, 2007). En av ungdomarna i studien beskriver även 
autismen som en viktig del av sig själv för att andra ska förstå och hjälpa på rätt sätt. 
Det som fått dem att acceptera sig själva och se autismen eller Asperger syndrom 
som en del av personligheten kan också vara upptäckten av att man kan vara med 
jämnåriga och dela sysselsättning på lika villkor.  
 

Jag har nog accepterat det. Ja … om jag inte hade Asperger då skulle jag ha varit 
en annan person och då skulle det nog vara ännu jobbigare. 
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I ungdomarnas berättelser framkommer tydligt att de inte skulle vilja vara någon 
annan, för de blir då osäkra på vem de i så fall skulle ha varit. Det är intressant i 
studien att se hur positiva ungdomarna är till sin diagnos. Hur den tidigare 
rådvillheten har bytts ut mot en säkerhet har lett till en starkare och positivare 
identitet. Den osäkerhet som många lärare känner inför elevgruppen gör att även de 
välkomnar en diagnos, för att få vägledning och hjälp att hantera den pedagogiska 
situationen. Det har även visat sig att många lärare tar för stor hänsyn till diagnosen 
och behandlar eleverna annorlunda när de har en syndromdiagnos (Jakobsson, 2002). 
Det är på inget sätt till gagn för elevgruppen att lindas in i bomull. Det är inte det 
som är meningen när hänsyn ska tas till diagnoskriterierna. Det är en acceptans för 
olikheter och ett utvidgat normalitetsbegrepp som behövs. Ungdomarna vädjar efter 
förståelse och kunskap. Om ungdomarna själva har lärt sig att acceptera sin diagnos 
vore det väl konstigt om inte vi som står utanför borde lära oss att säga ja till 
olikheter. I och med det kan vi visa hur dessa skillnader kan utvecklas och befrämjas 
för att samhället inte ska stagnera utan istället leda till mångfald. 
 

7.4 Identitetsskapande genom social konstruktion 
 
I och med valet av att se på identitet i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
(Johansson, 2006) betonas en gemensam påverkan i en hela tiden växlande miljö. I 
och med den förändring som uppstod när ungdomarna fick reda på sin diagnos 
påverkades de åt ett annat håll än de annars skulle ha gjort. Deras drömmar om 
framtiden ställdes mot den sociala verklighet som innebär att ha högfungerande 
autism/Asperger syndrom. De inriktade sig på att lära sig mer om sig själva och sitt 
funktionshinder och utvecklade i och med det en identitet som en ungdom med 
autism/Asperger. Det som tidigare var otänkbart blev nu möjligt tack var 
accepterandet av själva omställningen till att ha en diagnos. Den förändring som 
skedde när ungdomarna accepterade sig själva och sin diagnos utvecklade en 
identitet som kunde förkasta den tidigare identiteten som en mobbad och utsatt 
person.     
 

Det känns som att det är det bästa inom mig, att det är jag. 

 
Ungdomarnas sammantagna berättelse andas i slutet av vars och ens berättelse, en 
positiv självbild där högfungerande autism/Asperger syndrom blivit en del av deras 
personlighet, vilken de inte vill vara utan, nu när de vet vem de är. Att finna ett 
innersta väsen i den sammantagna berättelsen framstod tydligt efter analysarbetet 
genomförts. Att vara eller inte vara en person med högfungerande autism eller 
Asperger syndrom d.v.s. att acceptera sig själv eller inte som den man är framstod 
påtagligt som den viktigaste punkten för identiteten i ungdomarnas berättelser. Det är 
ett resultat som även Larsson-Abbads (2007) forskning visar då hon kommit fram till 
begreppet normal som annorlunda vilket utgör ett vidgat normalitetsbegrepp där 
individuella hänsyn måste tas. Tack vare ökad kunskap bland allmänheten och hos 
ungdomarna själva om hur olikheten från den förväntade normen ska hanteras har 
normalitetsbegreppet utökats. Genom att skapa en egen social kategori för ungdomar 
med en Aspergerdiagnos har den blivit identitetsskapande (Palm, 2008). Det är dock 
viktigt att komma ihåg att ingen är sin diagnos, utan har en diagnos och alla är unika 
med sin egen personlighet (Larsson-Abbad, 2007). Björck-Åkesson (2008) för fram 
åsikten ifall vi borde se på specialpedagogik i en socialkonstruktionistisk anda, där 
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alla elever även de i behov av speciellt stöd är ett resultat av sociala skeenden. Då 
menar hon att skolan skulle klara av att ge alla elever det de är i behov av.  
 
Sammanfattningsvis vill jag betona att ungdomarna i min studie nu går i mindre 
klasser uppbyggda efter de diagnoskriterier som är kända för gruppen. De som gått i 
stora klasser tidigare vittnar om hur de farit illa i samspelet med både vuxna och 
andra ungdomar. Den positiva syn de har på den segregerade verksamheten kan ha 
färgat deras åsikter. Bevisligen skiljer sig dock inte åsikterna från Hellberg (2007) 
och Larsson-Abbad (2007) där ungdomarna i deras studier uttalar sig positivt om 
segregering i små anpassade program på gymnasiet. Ungdomarna menar att en 
positiv identitetsutveckling har skett i och med att de fått möta förståelse och getts 
möjlighet att lära sig om högfungerande autism/Asperger syndrom. Detta gör 
sammantaget att de accepterar sig själva och blir starkare i sin identitet. Skolan är en 
spegelbild av det samhälle vi lever i, som onekligen blir allt snävare i fråga om att ge 
olikheter en naturlig plats för arbete och fritid istället för den toleranta värld vi skulle 
föredra. I och med det kan jag inte tolka min studie annorlunda än att sorgligt nog 
konstatera hur det fortfarande behövs etiketter på människor för att tillgodose var och 
ens behov och bidra till en positiv identitetsutveckling för alla. 
 

7.5 Metoddiskussion 
 
Eftersom en socialkonstruktionistisk utgångspunkt betonar dialogen och relationen 
mellan människor och hur dessa ger sitt liv mening och förstår sig själva (Johansson, 
2007) så passade perspektivet väl med studiens övergripande syfte att analysera hur 
ungdomar med Asperger syndrom eller högfungerande autism skapar sin identitet i 
mötet med skolan. Metoden för studien är narrativ och empirin har samlats in genom 
samtal med fyra ungdomar med högfungerande autism eller Asperger syndrom. 
Samtalen har sedan analyserats i flera steg med hjälp av den hermeneutiska spiralen 
där jag trängt djupare in i materialet. Vid detta arbete användes en kvalitativ 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) där jag mycket omsorgsfullt 
bröt ned meningsenheterna och samlade i olika tema som svarade mot de tre 
forskningsfrågorna som upprättats för studien. Genom att noga transkribera de 
inspelade samtalen och använda ungdomarnas egna ord i stor utsträckning försäkrade 
jag mig om att viktig information inte gick förlorad.  
 
Den narrativa processen utmynnade i de nya berättelser som författades utifrån de 
vändpunkter som jag efter flera närläsningar fann i materialet. Jag har varit mycket 
noga med att inte förvanska det ursprungliga materialet och har ofta använt mig av 
citat från samtalen som bekräftelse på detta. Genom att ge liv åt vändpunkter menar 
Johansson (2007) att hänsyn ska tas till både innehållet och hur de uttrycks. I och 
med att samtalen fanns inspelade kunde jag gå tillbaka och kontrollera att de funna 
vändpunkterna stämde med detta. En del av ungdomarna uttryckte tydligt att deras 
liv tagit en annan vändning på grund av en speciell händelse. Naturligt nog kom 
vändpunkterna att handla om den kontext och tid som ungdomarna befinner sig i nu. 
Med andra ord ungdomsåren och skolan samt vad varseblivandet av funktionshindret 
har inneburit för just dessa ungdomars identitetsutveckling, vilket också var syftet 
med studien. 
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Min förförståelse för den grupp studien vänder sig till kan utgöra en risk eftersom jag 
arbetar i en liten undervisningsgrupp för elever med högfungerande autism/Asperger 
syndrom och förväntar mig kanhända ett visst resultat. Då jag under hela processen 
varit väl medveten om detta har jag lagt stor vikt vid att kritiskt granska mina 
tolkningar av resultatet. Förförståelsen kan också ses som en fördel, då jag har 
kunskap om och stor förståelse för ungdomarnas sätt att interagera. Därmed kände 
jag att samtalen med ungdomarna blev mer på deras villkor och jag hade inga 
problem med att få deras förtroende. Vid samtalen var jag noga med att inte väcka 
ungdomarnas oro, vilket Molin (2004) menar kan vara en risk då man vill ge röst till 
utsatta grupper. Det kan vara vanligt menar Alvesson och Sköldberg (1994) när man 
delger någon sin livshistoria att man kommer till en viss insikt som gör att livet tar en 
annan vändning. Jag ville genom att föra vidare ungdomarnas berättelser om sig 
själva låta berättandet bli en social händelse samt skapa ett sammanhang för 
ungdomarnas identitetsutveckling. Min förhoppning är att så skett, då dessa 
ungdomar ligger mig mycket varmt om hjärtat. 

 

7.6 Framtida forskning 
 
För att ytterligare studera hur ungdomar med högfungerande autism/Asperger 
syndrom skapar sin identitet vore det mycket intressant att följa några ungdomar 
under en längre tidsrymd. Med hjälp av observationer och samtal kunde man mer på 
djupet och i ett längre sammanhang se progressionen av identiteten. Det vore även 
intressant att genom vidare forskning ta reda på om det utvidgade diagnosintresset 
och den ökade kunskapen bland allmänheten verkligen har breddats vad gäller 
acceptans av personer med högfungerande autism/Asperger syndrom.  
 
I framtida forskning skulle det också vara intressant att samtala med syskon till 
ungdomar med högfungerande autism/Asperger syndrom för att se hur de upplever 
att vara syskon till en person med diagnosen. Det vore likaledes fängslande att se 
vilken betydelse syskonen tillskrivs för identitetsutvecklingen för personen med 
högfungerande autism/Asperger syndrom.  
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                                                                                                  BILAGA 1 
 

Upplevelse av högfungerande autism/Asperger syndrom i ungdomarnas 
berättelser 
Meningsenheter Kondenserad 

text 
Abstraktion eller 
subtema 

Tema 

…liksom trodde att jag var 
typ handikappad och blev 
jättesur och jätteledsen. Jag 
tänkte väl att det var nåt 
som var fel på mig. 

En känsla av att vara 
handikappad, arg och 
sur och att det är fel på 
en.  

Att vara handikappad och 
inte passa in. 

Att känna sig 
annorlunda 

Det kändes jobbigt och jag 
ville va´ precis som alla 
andra och det. Jag tänkte 
skit jag vill inte. 

Det kändes jobbigt att 
inte vara som alla 
andra. Vill inte. 

Inte som alla andra. Att känna sig 
annorlunda 

Ibland känner jag mig 
ledsen och annorlunda mot 
vad andra är. 

En känsla av att vara 
annorlunda. 

Att vara annorlunda. Att känna sig 
annorlunda 

Jag tycker inte att jag är 
som andra människor 
ibland. Ibland är jag arg på 
autismen. 

En känsla av att inte 
vara som andra och 
arg på autismen.. 

Att inte vara som andra. Att känna sig 
annorlunda 

…om de behandlar mig 
som om jag vore lite 
trögfattad och så … då blir 
jag nedtryckt som om jag, 
om jag inte fattade ett dyft 
och vore jättehandikappad. 

En känsla av att bli 
behandlad som om 
man vore handikappad 
och bli nedtryckt.  

Att bli dåligt behandlad och 
nedtryckt 

Att känna sig illa 
behandlad 

Första gången jag fick en 
dator som jag skulle 
använda till … ja hum … 
så började jag känna mig 
som en stor… ett stort 
handikappbarn eller så och 
då kände jag det extra 
pinsamt för mig. 

Att känna sig 
handikappad av 
hjälpmedel man fått i 
skolan är extra 
pinsamt  

Känna sig dåligt behandlad 
fast det är menat som hjälp. 

Att känna sig illa 
behandlad. 

En dålig sida hos mig är att 
jag tjatar om samma saker 
hela tiden. Om jag sagt 
nånting så säger jag det 
igen, samma sak igen. Det 
syns på dem med deras 
min att de blir irriterade. 

Att känna det jobbigt 
när människor inte 
tycker om en för att 
man inte måste säga 
saker om igen. 

Känna sig besvärlig när 
andra inte förstår ens sätt att 
vara. 

Att känna sig illa 
behandlad. 

Jag är nöjd med det som 
jag är. Det känns som att 
det är det bästa inom mig, 
att det är jag. 

Att känna sig nöjd 
med det man är och 
tycka att autismen är 
det bästa av en själv. 

Att vara nöjd och tycka att 
autismen är en viktig del av 
ens personlighet. 

Att acceptera sig 
själv 

Jag har accepterat att jag 
har autism. Det har hjälpt 
att vi har jobbat med det så 
jag vet varför det går tokigt 
ibland. 

Att acceptera sig själv 
då man jobbat med 
autismen. 

Att acceptera och förstå 
genom lärdom. 

Att acceptera sig 
själv  

Skönt att veta… för har 
man en del frågor så har 
man lätt svar på dem sen 
när man får veta diagnosen 
… 

Skönt att veta när man 
kan få svar på sina 
frågor om diagnosen. 

Att veta och förstå sig själv 
gör att man accepterar sig 
själv 

Att acceptera sig 
själv  



 

Jag tycker att det är ok nu, 
jag tänker inte så mycket 
på att jag har det. 

En känsla av att det är 
ok, att inte tänka på 
det. 

Inte tänka på det för det är 
ok. 

Att acceptera sig 
själv  

… om jag inte hade 
Asperger då skulle jag 
varit en annan person och 
då skulle det nog vara ännu 
jobbigare. 

En känsla av att det 
kunde varit värre om 
man inte haft Asperger 
och varit någon annan. 

Att inte vilja vara någon 
annan än den man är. 

Att acceptera sig 
själv  

Det kändes avslappat. Jag 
blev mer säker på vem jag 
var. För annars får man 
inte reda på det, så undrar 
man ju varför det är fel på 
en.  

En känsla av säkerhet 
om vem man är och 
inte behöva undra vad 
det är för fel när man 
inte vet. 

Att vara säker på vem man 
är och att det inte är fel på 
en. 

Att acceptera sig 
själv 

Liksom det är bra att ta till 
… ibland är det bra att ha 
diagnosen att skylla på.  

Känsla av att 
diagnosen är bra att ta 
till och skylla på. 

Skylla på diagnosen är bra. Att vara medveten 
om diagnosen  

Jag tycker att det sista är 
viktigt för att beskriva mig 
själv för att jag har lite 
svårt att förstå saker, så 
folk kan hjälpa mig och 
förklara… 

Tycker att det är 
viktigt att människor 
vet att han har autism 
så att han får hjälp att 
förstå. 

Viktigt med vetskap om 
diagnosen för att få 
förståelse. 

Att vara medveten 
om diagnosen. 

… skönt att veta än och gå 
runt och tänka vad det är 
för fel på mig och inte dom 
andra. 

Skönt att veta och 
slippa fundera på vad 
som är fel 

Skönt att veta sin diagnos 
och dess följder. 

Att vara medveten 
om diagnosen 

Om man mår dåligt så blir 
man mer aggressiv som typ 
en vildkatt eller såna som 
blivit misshandlade. Om 
man mår dåligt då är man 
mer aggressiv för att 
skydda sig själv. För 
annars vågar man inte visa 
att man är ledsen eller 
någonting av den sidan 
man egentligen är. 

Om man mår dåligt av 
att ha blivit illa 
behandlad så blir man 
aggressiv för att 
skydda sig själv och 
inte visa att man är 
ledsen eller vem man 
är egentligen. 

Att vara aggressiv som 
skydd då man har blivit illa 
behandlad. 

Att känna sig illa 
behandlad 

--- skriker och blir arg, han 
skulle förstå mer att det är 
för autismen som jag inte 
förstår och behöver hjälp 
gör jag. Då blir jag ledsen. 

När andra inte förstår 
att man inte rår för när 
man behöver hjälp till 
förståelse känner man 
sig ledsen. 

Att känna sig illa behandlad 
av andras okunskap om 
autismen. 

Att känna sig illa 
behandlad. 

 
 


