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ABSTRAKT  

 

Vårt huvudsakliga syfte är att söka kunskap om och fördjupa förståelsen för hur 

gymnasieelever med diagnosen Aspergers syndrom (AS) upplever sin skolgång. Vår konkreta 

frågeställning är att undersök elevernas upplevelser av bemötandet från lärare genom en 

kvalitativ intervjustudie där 4 gymnasieelever med diagnosen AS har intervjuats.  Den 

litteratur som använts har varit kopplad till skolan och Aspergers syndrom. Uppsatsen ger en 

överblick av tidigare forskning om Aspergers syndrom och hur undervisning av dessa elever 

kan läggas upp. Vårt resultat pekar på att det är nödvändigt att ta hänsyn till den enskilda 

Aspergers elevens behov. Det är även viktigt hur dessa elever blir bemötta. En lärare ska 

acceptera elever som de är och möta dem med empati, värme och respekt. Det är också 

väsentligt att ha en kännedom i hur man på ett medvetet sätt kan arbeta och bemöta elever 

med denna diagnos.  

 

 
 
Nyckelord: Aspergers syndrom, AS, Bemötande 
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1. INTRODUKTION 
 

Under våra yrkesliv har vi vid flertal tillfällen blivit informerade om att det finns olika 

diagnoser på barn/elever som vi med säkerhet kommer att stöta på förr eller senare. Efter 

avslutat perioder av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har vi redan bekantat oss med 

några av dessa. Vi har mött en eller flera ungdomar som haft olika typer av diagnoser, allt från 

ADHD till Aspergers syndrom. Dessa möten har gett oss iden att inrikta vår uppsats mot en av 

dessa, Aspergers syndrom.(AS).   

 

Eftersom AS är ett dolt funktionshinder kan förståelsen för diagnosen ibland vara mycket 

liten. Den globala expertis diskuterar än idag vad som egentligen skiljer AS och autism. Men 

att ”sätta fingret” på vad som egentligen skiljer dessa två diagnoser åt visar sig vara mycket 

komplicerat och AS kan ses som en del av det autistiska spektrumet. Detta påstående grundar 

sig i att både AS och autism återfinns i familjen ”genomgripande störningar i utvecklingen”. 

Det som kännetecknar denna familj är bl.a. svårigheten att fungera och att anpassa sig till det 

normala i det vardagliga livet. Detta kan yttra sig på flera olika sätt, som exempelvis i 

svårigheten att anpassa sig socialt och med påtagliga kommuniceringssvårigheter. 

 

Aspergers syndrom är en diagnos som man får om man har en del svårigheter, men det är också 

en personlighetsvariant. Man behöver diagnosen eftersom man ofta har svårigheter, t.ex. i skolan, 

som man behöver särskild hjälp med. Men man är inte bara sin diagnos. Alla med Aspergers 

syndrom är först och främst människor och vi är olika varandra, (Gerland (2003) s. 15).  

 
 

Vi lägger vår fokus i denna uppsats på att ta fram information om och bättre förståelse för 

Aspergers syndrom. Vi vill fokusera på att få en förståelse för hur gymnasieelever med 

Aspergers syndrom blir bemötta av lärare, dvs. elevernas egen berättelse som ger deras 

synvinkel om hur de känner sig i mötet med lärare. Vi kommer även att fokusera på elevernas 

upplevelser av att börja gymnasiet.  Vår förhoppning är att denna studie kan sprida lite mer 

kunskap till lärare om hur de kan bidra till att skapa goda förutsättningar för elever med 

diagnosen Aspergers syndrom. Enligt Skollagen (1 985:1 100) är det skolans ansvar att se till 
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att alla elever får den undervisning de behöver för att uppnå fastställda mål och för att klara 

sig i samhället. Särskilt stöd ska alla få som behöver det oavsett diagnos eller inte. 

 

2. BAKGRUND 
I följande litteraturavsnitt kommer den litteratur som behandlar AS i skolan att åskådliggöras.  

2.1  Aspergers syndrom 

AS tillhör familjen av funktionshinder som kallas ”genomgripande störningar i 

utvecklingen”.  Tittar man på vad som kännetecknar denna familj finner man flera likheter i 

beteende som både passar in på diagnosen AS och på autism. Man hittar bl.a. avvikande 

beteende som svårighet att anpassa sig till ett normalt socialt liv.  Detta kan yttra sig i 

kommuniceringssvårigheter och begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteendet, 

intressen och aktiviteter, (Steindal, 1997).  Personer med diagnosen AS har också en social 

umgängessvårighet.  Det är lätt att uppfatta dessa barn som egoistiska och omöjliga när de 

söker social kontakt. Att det uppfattas som ett egoistiskt och omöjligt beteende, bottnar i deras 

svårighet och oförmåga till social ömsesidighet. (Steindal, 1997) 

AS beskrevs för första gången av Hans Asperger, en österrikisk barnläkare, (Gillberg 1997). 

År 1944 observerade han en grupp barn på sin klinik som alla hade sociala anpassnings- och 

kommunikationsproblem samt speciella intressemönster. I början av 1980-talet 

uppmärksammades hans arbete av den engelska barnpsykiatern Lorna Wing, som myntade 

begreppet AS och under1990-talet började diagnostiseringen av barn med AS (Gillberg 1997). 

Personer med AS har en begåvning som ligger inom normalvariationen, vilket innebär att 

begåvningen kan vara alltifrån hög till låg och har samma spridning som hos personer utan 

AS. Personer med AS kan ha stora svårigheter med ett korrekttal, socialt samspel, speciella 

intressen och klumpig motorik.  (Ehlers/Gillberg, 1999)  

 

Det går enligt Steindal (1997) att dela in sociala umgängessvårigheterna i tre grupper;  

1. I denna grupp återfinns de barn som har ett passivt beteende. Deras umgängeskrets är 

begränsat. Ser man till deras kontakt med vuxenvärden så är den näst intill obefintlig. 

2. I denna grupp finner vi barn med avsaknad av empati för andra människor. Barn i denna 

grupp kan också ses som väldigt aktiva. Deras avvikande beteende kan lätt kopplas samman 

med impulsivitet, hyperaktivitet att de har koncentrationssvårigheter.   
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3. I denna grupp finner man barn som man ibland kan ha svårt att ge en rättfärdig diagnos, då 

deras beteende kan liknas med autism. Men med tiden infinner sig ett mer karakteristiskt 

beteende som lättare går att känna igen i AS än i autism.  

2.2 Diagnostiserad med Aspergers syndrom 

Jalakas (2007) förklarar diagnostiseringens fördelar och nackdelar  

 

Att leva utan diagnos är att veta att man är annorlunda, men inta veta varför. (s.21).  

 

Jalakas (2007) berättar att fördelen med en diagnos gör att det blir lättare att bli förstådd och 

lättare att kräva hjälp i skolan. Nackdelen är att bäraren av diagnosen måste vänja sig vid att 

det inte går att bota. As är ett livslångt handikapp. Gerland (2003) förklarar AS enligt 

följande: 

 

 Aspergers syndrom är en diagnos som man får om man har en del svårigheter, men det är också 

en personlighets variant. Man behöver diagnosen eftersom man ofta har svårigheter, t.ex. i skolan, 

som man behöver särskild hjälp med. Men man är inte bara sin diagnos. Alla med Aspergers 

syndrom är först och främst människor och vi är olika varandra, (s.15).  

 

Enligt den moderna forskningen ställs diagnosen AS i genomsnitts ålder åtta år, men 

åldersvariationen sträcker sig från mycket små barn till vuxna, Det finns flera viktiga skäl till 

att upptäcka AS så tidigt som möjligt eftersom en tidig diagnos kan göra det lättare för 

föräldrar och syskon att förstå varför barnet/syskonet är annorlunda. Diagnosen ger också 

tillträde till habilitering, tidiga insatser och stöd från samhället. Dessutom kan tidig diagnos 

och tidiga insatser minska risken för barnet utvecklingar av olika problembeteenden 

(Attwood, 2000).  

 

AS tar sig andra uttryck hos flickor än hos pojkar. Pojkar har en benägenhet att visa upp 

störande eller aggressivt beteende, framför allt då de är frustrerade eller utsatta för starka 

påfrestningar. Flickor tenderar däremot att uppvisa större social kompetens i lekar och har en 

mer jämn profil när det gäller sociala förmågor (Attwood, 2000) 
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2.2.1 Annorlunda tänkande  
 

Jalakas (2007) påpekar att: 

 

Man är inte Aspergers syndrom, man har det. (s.12)  

 

Hon menar att det är en viktig skillnad eftersom en person är så mycket mer än sin diagnos. 

Autistforum (2007) berättar att alla personer som har fått diagnosen AS behöver inte ha 

svårigheter inom alla områden, och det kan varierar mycket från person till person. Det är 

framförallt inom fem områden som personer med AS kan ha svårigheter: 

Theory of mind  

• Central koherens  

• Exekutiva funktioner  

• Minne  

• Begåvning  

 Theory of mind: Handlar om förmågan att föreställa sig andra individers mentala tillstånd 

(avsikter, tankar, föreställningar och önskningar). Att förstå hur andra människor tänker och 

känner är mycket viktigt för att kunna förstå deras gärningar. Personer med AS har en 

avvikande utveckling när det gäller detta och det kan vara mycket svårt att förstå att andra 

människor har tankar och känslor. Autistforum (2007).             

Central koherens: Förmågan att se helheter och meningsfulla sammanhang och kunna 

sortera bort oviktiga detaljer kallas central koherens. Personer med AS kan ha svårigheter 

med detta, de har en så kallad svag central koherens. Det kan betyda att tillvaron ibland rörig, 

och därmed obegriplig för många personer med diagnosen som inte alltid kan se kopplingen 

mellan orsak och verkan. Autistforum (2007). 

Exekutiva funktioner: Är ett samlingsbegrepp för många olika förmågor. Några exempel på 

detta är problematik med planering och organisation. De kan fastna i ett och samma beteende 

eller har svårt att komma igång med saker och ting. Man kan också ha svårt att stoppa ett 

beteende trots att man vet att man borde, Autistforum (2007). 
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Minnet: Det finns väldigt lite forskning om minnet hos personer med AS och den forskning 

som finns visar att personer med diagnosen har svårt att komma ihåg de saker som de har varit 

med om. Autistforum (2007). 

Begåvning: Personer med AS kan till exempel ha svårigheter att lösa enkla uppgifter som rör 

vardagliga sysslor, samtidigt som man kan svara på invecklade kunskapsfrågor på mycket hög 

nivå. Autistforum (2007).  

 

Attwood (2000) berättar att motorisk klumpighet också är en vanlig störning i utvecklingen .  

 

2.3 Skollagen 

För att skolan skall ha en jämbördig utbildning och anvisning har den en mängd olika 

styrdokument att följa som är författade av regering och riksdag. Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna, Lpf94 och skollagen är exempel på styrdokument. Dessa 

styrdokument innehåller skolans riktlinjer och övergripande mål som det skall arbetas utifrån i 

skolan. Läroplanen är utformad så att det skall kunna anpassas till den verksamhet som man 

arbetar i (Skolverket 2006). Enligt Skollagen (1 985:1 100) är det skolans ansvar att se till att 

eleverna får den undervisning de behöver för att uppnå målen och klara sig i samhället. 

Särskilt stöd ska alla få som behöver det oavsett diagnos eller inte. 

2.3.1 Läroplanen 
 

Enligt läroplanen (Lpf94) skall skolan främja förståelsen för andra människor och förmåga till 

inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etiska tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan 

kränkande behandling.  All undervisning skall anpassas till varje elevs behov och villkor. 

 

Skollagen förskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet 

den ordnas. En likvärdig utbildning ska ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen på. (.s.4, Lpf94)  

 

I läroplanen står det även att skolan skall stärka elevernas tro på sig själv och ge dem 

framtidstro, dessutom ska skolan uppmärksamma de elever som av olika skäl har svårigheter 

att nå målen för utbildningen. Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifter och få 
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möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar. Varje elev ska mötas med respekt för sin 

person och sitt arbete.       

 
 
 
 

2.3.2 Arbetsmiljölagen 
 

Enligt Arbetsmiljölagen (1 977:1 160) skall förhållandena för arbete lämpas till människors 

olika villkor, såväl psykiska som fysiska. Detta betyder att det är det skolans åtagande att 

undervisningen sker i en omgivning som gör det tänkbart för eleverna att delta på lika grunder 

eftersom arbetsmiljölagen gäller både elever och personal på en skola”. 

2.3.3 Värdegrunden 
 

I Sverige finns en förväntan på att alla lärare ska gestalta och förmedla vissa värden till sina 

elever i sitt s.k. värde- eller fostransuppdrag (Thornberg, 2007).  Eek-Karlsson, m.fl. (2006) 

påpekar att värdegrunden är en av baserna i läroplanen och skall ligga till grund för allt arbete 

i skolan. Värdegrunden omfattar de elementära värden som vårt samhälle vilar på.  Detta 

preciseras i de inledande avsnitten om skolans värdegrund och uppgifter i Lpf94:  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till 

trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste mötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser.  

 

Dessa styrmedel måste pedagogen omsätta till praktisk handling. Elmeroth m fl. (2006) 

påpekar att varje skola ska själva avgöra vilket tillvägagångssätt som de vill använda sig av 

för att nå dessa mål.  Tolkningar och strategier tar sig i olika uttryck beroende på skolans 

personal, elever, föräldrar samt det omgivande samhället. Thunberg (1992) menar att lika 

värde är nyckeln till människovärdets innebörd. Men alla människor är olika. Rätten till lika 

värde innebär också rätten att vara olika. Det är när olikheten vänds mot människan och blir 

ett mått på hennes värde som människovärdet hotas  
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2.4  Skolgången för tonårselever med AS 

Gillberg (1997) berättar att det ofta är stora bekymmer med skolgången för elever med AS. 

Tonåringen med AS tycks ibland inte inse meningen av att göra en helhjärtad insats i skolan 

och tycker att det är lärarnas fel att de inte lyckas inspirera dem till att göra ett bra resultat. 

Vanliga ungdomar inser att den som blir mest lidande om man inte ägnar sig åt skolan är 

tonåringen själv. Ungdomar med AS kan istället mena att lärarna är de enda som misslyckats. 

Det kan vara näst intill vara omöjligt att intala dessa elever om behovet av att lägga mer kraft 

på skolarbetet Gillberg (1997).  Med tanke på den i allmänhet mycket goda förmågan att lära 

sig saker utantill skulle också stora delar av skolarbetet kunna klaras utan överdrivna 

ansträngningar. Gillberg (1997) anser att hela lärarkåren måste ha kännedomen om AS. Det är 

när kunskapen är förankrad som man räkna med att elever med AS får rätt hjälp i skolan.  

 

2.4.1 Motivation kan försvinna   
Jalakas (2007) berättar att många barn med diagnosen AS slås ut i skolan, inte med anledning 

att de är obegåvade utan för att systemet inte passar dem. Deras motivation försvinner i stora 

stökiga klasser och av att ofta misslyckas. Rektorn har ett ansvar för att elever i behov av 

särskilt stöd får den hjälp de behöver. Det är rektorn som ansvarar för att målen för 

undervisningen följs upp och utvärderas, och att lagar och förordningar följs. Jalakas (2007) 

påpekar att, om en elev går i en kommunal skola och man som förälder/vårdnadshavare anser 

att skolan inte följer lagar och lagbestämmelser, kontaktar man i första hand den nämnd som 

har hand om skolfrågor i kommunen. I andra hand anmäler man till skolverket och de beslutar 

sedan om det ska göras en utredning.  

 

2.4.2 Goda råd till lärare 
 
Gillberg (1997) påpekar att många elever med AS har svårt att arbeta i grupp.  Gerland, 

(2003) berättar att: 

 

När jag var yngre hände det ibland att lärare och andra inte förstod mitt handikapp försökte 

tvinga mig att göra saker på ett sätt som inte passade för mig. De förstod inte att jag faktiskt 

behövde vara ensam eller bara tillsammans med en person i taget”. (s.16).  
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Jalakas (2007) påpekar att elever med AS har svårt att sortera bort en del av alla 

sinnesavtryck, vilket innebär att det kan vara mycket påfrestande att vistas i en stökig miljö. 

Där blir det för många sinnesintryck som flimrar, ger för mycket ljud och lukter. Känsla över 

att inte ha kontroll, inte veta hur man ska bete sig, vart man ska på och hur man ska göra rätt 

är stressande för elever med AS.      

 

Attwood (2000) anser att undervisa en elev med AS utgör en verklig utmaning. Läraren 

behöver ha ett lugnt temperament, vara förutsägbar i sina emotionella reaktioner, ha en 

flexibel inställning till kursmaterial och undervisning och kunna se elevens positiva sidor. 

Läraren bör även vara medveten om att symtomen på en AS elev varierar från dag till dag. 

När eleven har en bra dag är han/hon koncentrerad, arbetar lugnt och stilla, umgås med andra 

och lär sig förhållandevis snabbt. Men andra dagar går eleven in sin egen värld, saknar 

självförtroende och har stora inlärningsproblem. Attwood (2000) berättar vidare att om dessa 

variationer skulle bli ett stort problem, kan föräldrar och lärare tillsammans kartlägga eleven 

och det vardagliga för att se vilka inre eller yttre faktorer som påverkar denna cykel. Läraren 

bör även tänka på att varje elev med AS är unik vilket gör att läraren måste använda olika 

strategier för varje enskild individ.  

 

Ett urval ur Jalakas (2007) råd till de lärare som undervisar elever med AS: 

• En lärare ska tala klarspråk, vara konkret och inte ta för givet att självklarheter är 

givna. Elever med AS uppfattar det läraren säger ordagrant. Det blir lätt missförstånd 

när de lyssnar till lärarens ord med inte innerbörden av dem. 

• Läraren ska informera om vilken hjälp barnen kan få och vem som de kan prata med 

för att få stöd. All information ska ges både muntligt och skriftligt. Läraren ska göra 

schema tillsammans med eleven, ett för veckan, en förr varje dag, samt 

arbetsscheman. Ett veckoschema ska innehålla veckans uppgifter i varje ämne. Dagens 

schema innehåller dagens aktiviteter i detalj och ge eleven svar på frågorna: Vad? 

När? Var? Hur? Hur mycket? Hur länge? Vad händer sedan? Ett arbetsschema är en 

noggrann beskrivning av hur en uppgift ska genomföras. Skoldagen måste vara få 

förutsägbar som möjligt med ordning och reda, fasta rutiner, tydliga instruktioner och 

exakta uppgifter. Oväntade händelser är jobbiga för elever med AS, även om de är 

positiva. Eleven ska veta vad som ska ske i god tid så att de kan förbereda sig. Det kan 

vara friluftsdagar, prov och andra avvikande aktiviteter (Jalakas, 2007). 
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• En lärare ska bryta ner stora uppgifter i mindre delar och skriva ner deras 

ordningsföljd. Eleverna ska veta i vilken ordning de olika delarna ska göras, och vad 

som är viktigast att göra. De ska även veta vem de ska fråga om det blir fel. De 

behöver även hjälp att komma igång och avsluta sitt arbete (Jalakas, 2007). 

Läraren ska skapa en lugn arbetsmiljö och aldrig placera elever med AS mitt i ett 

klassrum utan de ska sitta i ytterkant, i det lugnaste hörnet. Elever med AS behöver ett 

lugnt rum där de kan vila om de blir stressade. Dessa elever klarar inte av att arbeta i 

grupp. En lärare ska aldrig behandla elever med AS som mindre vetande. Det de är 

intresserad av kan de troligtvis mer än lärare. Om eleven har ett specialintresse, 

använd det i skolan och utnyttja även deras sinne för detaljer (Jalakas, 2007). 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Vårt syfte är att söka kunskap om Aspergers syndrom och fördjupa förståelsen för hur 

gymnasieelever med diagnosen Aspergers syndrom upplever sin skolgång.            

 

Våra konkreta frågeställningar utifrån det mer övergripande syftet är att undersöka: 

• Hur upplever elever med Aspergers syndrom bemötandet från lärare? 

• Hur upplevde de intervjuade eleverna att börja gymnasiet?   

 

 

4. METOD 

 

4.1 Allmänt om metod 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp vilka metoder vi har använt för vår undersökning. Vi 

inleder med att gå igenom och beskriva de forskningsmetoder som vi valt att använda oss av. 

Vidare beskriver vi utformandet av våra intervjufrågor samt urvalet av intervjupersoner. Vi 

kommer även att redogöra för själva genomförandet av intervjuerna.  Slutligen behandlar vi 

de etiska direktiv som vi har följt. 
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4.2  Metodval 

Andersen & Schwencke (1998) anser att intervjuer bör användas när det inte finns klara 

svarsalternativ, utan att det finns många möjliga sätt att svara på, och att ämnet är av sådant 

slag att det är lämpligt att följa upp svaren med ytterligare frågor. Eftersom vi i vår 

undersökning vill veta hur gymnasieelever med AS upplever sin situation är kvalitativ 

intervju den metod som lämpar sig bäst.  

 

Då vårt syfte är att undersöka hur elever med AS upplever bemötandet från sina lärare samt 

hur de upplevde skolstarten på gymnasiet förefaller den kvalitativa metoden som en självklar 

utväg. Backman (1998) berättar att en kvalitativ metod kännetecknas att de inte använder sig 

av siffror eller tal utan den innehåller den intervjuades tal som sedan skrivs ner. Utsagor sker 

muntligen och materialet består av det text. Valet av att använda oss av strukturerade 

intervjuer känns som ett bra sätt att få ut så mycket som möjligt av respondenterna och 

materialet består av text, Backman (1998). Strukturerade intervjuer innebär fasta frågor 

(bilaga 1) som är bra att ha som grund för forskningen och genom att inte ge möjlighet till 

svarsalternativ styrs inte heller respondenternas svar. Detta ger därmed plats för svar som 

annars kanske inte hade kommit fram eller är förväntade. Detta val av metod gav oss som 

intervjuare en tydlig struktur att följa när vi intervjuade fyra gymnasieelever med diagnosen 

AS. 

 

 

4.3 Undersökningsgrupp 

Våra intervjuer grundar sig på fyra gymnasieelever med diagnosen AS, tre flickor och en 

pojke. De intervjuade eleverna är mellan 18-19 år och samtliga går i gymnasiet. Vi har 

tidigare mött dessa elever under våra VFU-perioder på Yrkeslärarutbildningen. De intervjuade 

eleverna anonymiseras i uppsatsen och benämns med fingerade namn.  Vi har valt att 

benämna kön på våra intervjupersoner, men vi kommer inte att analysera vårt resultat ur ett 

genusperspektiv eftersom vi anser att detta inte är väsentligt för vårt syfte.   

Presentation av respondenterna: 
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1.  Kvinnlig 18 årig AS-elev, kallas MIA i texten. Hon är inskriven i särskolan på Barn-

och fritidsprogram vid en gymnasieskola. Mia har haft vetskapen om att hon har haft 

diagnosen AS sedan hon var 13 år. Hon minns att det kände skönt att få veta detta 

 

2. Manlig 19-årig AS-elev som, kallas för JIM i texten.  Han är inskriven i 

gymnasiesärskolan på Industriprogrammet vid en gymnasieskola. Jim har vetat om att 

han har haft diagnosen AS sedan han var 8 år. Han minns att det var bra att få veta 

detta.  

 

3. Kvinnlig 18 årig AS-elev som vi har valt att kalla TOVE i texten. Hon läser på Barn- 

och fritidsprogrammet vid en gymnasieskola. Tove fick ingen utredning förrän hon 

gick i årskurs nio. Toves mamma fick tjata till sig en sådan utredning. Tove berättar 

om utredningen: ”Då fick jag göra massa tester!”  Tove tyckte det var bra att få 

diagnosen för då fick hon mer rätt till hjälp. 

 

4. Kvinnlig 18 årig AS-elev som vi har valt att kalla ISABELLA i texten för. Hon går på 

Barn- och fritidsprogrammet. Isabella var 14 år när hon fick göra en utredning. 

Isabella och hennes mamma bråkade mycket då, och när Isabella var hos skolsyster 

och berättade detta, så rekommenderade skolsystern denna utredning. Isabella tyckte 

det var skönt att få veta att hon hade AS.  

 

4.4 Genomförande 

 
Vi tog kontakt via telefon med två pedagoger på två olika gymnasieskolor och berättade att vi 

ville intervjua de elever med diagnosen AS, som vi mött under våra VFU-perioder. Vi 

kontaktade de utvalda eleverna telefonledes och frågade om de ville ställa upp på en intervju. 

Vi berättade för dem i mycket korta ordalag vad intervjun skulle handla om. Alla tillfrågade 

elever ställde upp för en intervju. De fick intervjufrågorna skickade till sig via mail några 

dagar före våra möten.  Anledningen till detta var att de skulle kunna vara någorlunda 

förberedda på vad samtalet skulle handla om.  Alla fick samma frågeformulär (bilaga.1). 

Eleverna fick välja den tid och plats som passade dem bäst, allt för att de skulle känna sig 

bekväma i intervjusituationen. Samtliga valde att genomföra intervjun på respektive 
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gymnasieskola. Genom detta förarbete ville vi skapa en lugn och trygg intervjusituation för 

eleverna. 

Intervjuerna genomfördes helt avskilt, enskilt och med avstängda telefoner. Vi fick även 

klartecken från intervjupersonen att spela in samtalen. Samtalen spelades in på bandspelare. 

Vi tydliggjorde att det inte var någon annan än vi två uppsatsskrivare som skulle lyssna på 

banden (Johansson & Svedner, 2001). Det inspelade materialet har varit till fördel för oss, då 

vi inte har behövt skriva ner så mycket anteckningar under intervjun utan kunnat koncentrera 

oss på samspelet mellan oss och den intervjuade (Trost, 2005). Dessutom har vi fått möjlighet 

att utvärdera vad eleverna sagt ordagrant.  Efter varje intervju skrev vi ner ljudinspelningarna 

ord för ord.  

4.5   Databearbetning 

Då vårt syfte är att göra en kvalitativ undersökning med fokus på fyra AS elevers tankar och 

funderingar kring bemötandet från lärarna samt upplevelserna av att börja i gymnasiet. Det 

blir därför väsentligt för oss att lyfta fram både respondenternas enskilda åsikter samt de 

åsikter som delades av flera andra respondenter. Vi har valt att återberätta respondenternas 

svar och olika nyanser i svaren med egna ord, och låta urval av citat bli belysta kommentarer. 

Vi har valt citaten med omtanke då vi anser att allt för många citat antagligen skulle göra 

texten otydlig.  

4.6  Forskningsetik 

Samtliga tillfrågade elever gav sitt medgivande att delta i vår undersökning och fick noggrant 

beskrivet vilka metoder som kom att användas. Vi klargjorde för dem att det även fanns 

möjlighet för de medverkande att avböja sitt deltagande i undersökningen. Alla de 

medverkande i denna undersökning skyddas av anonymitet vilket innebär att ingen 

utomstående ska kunna identifiera de skolor eller elever som medverkar. Trost, 2005 påpekar 

att det är viktigt eftersom inte anonymiteten ska förstöras.  Alla elever som vi har intervjuat 

har varit myndiga.  

 

Enligt Carlström och Carlström Hagman (2006) har det Svenska Vetenskapsrådet har 

utarbetat vissa vetenskapsetiska principer och regler som ska uppfyllas då en studie ska 

genomföras där studiens utformning ska granskas.  Vi har genomfört detta enligt följande:  
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Informationskravet: Innebär att vi informerade de elever som vi skulle intervjua om det 

övergripande syftet med undersökningen, tillvägagångssättet och hur resultatet skulle 

presenteras och användas. De upplystes även om att deltagandet i undersökningen var helt 

frivilligt. 

 

Samtyckeskravet: De elever som vi intervjuade hade rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Detta krav kan konkretiseras i följande regler: Vi inhämtade de berörda elevernas 

samtycke och de hade rätt att avbryta sin medverkan när de ville utan att det hade negativa 

konsekvenser för dem. 

 

Konfidentialitetskravet: Intervjupersonerna informerades om att fullständig hänsyn togs till 

deras anonymitet. Vi betonade att det inte skulle vara möjligt att identifiera dem i uppsatsen 

och att de skulle få uppdiktade namn. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 

utomstående att komma åt deras personliga uppgifter. 

 

Nyttjandekravet: De uppgifter som vi får fram från varje enskild intervjuperson kommer inte 

att användas kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften utan endast för vårt 

examensarbete. 

4.7 Test av frågor 

Vi har utformat våra frågor så att dessa skulle vara så konkreta som möjligt för att undanröja 

eventuella missförstånd. Vi har inte kunnat inte testa frågorna på en person med AS, och 

därför kontaktades en pedagog med flera års erfarenhet av arbete med personer med AS. 

Utifrån pedagogens råd och synpunkter ändrades vissa frågor. Förändringen som vi gjorde var 

att omformulera frågorna så att de blev både kortare och tydligare.   

 

4.8 Tillförlitlighet  

Varje intervjusituation är unik och det går inte att genomföra varje intervju och få fram exakt 

samma svar. Vi har gjort vårt bästa för att inte påverka våra intervjupersoner svar genom att 

låta dem bestämma plats för intervjun. Vi har inget skäl att tro att de intervjuade har gett oss 

en felaktig bild av verkligheten utan att de skildrat sin verklighet, såsom de fattar den.  
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En intervju gjordes i ett arbetslags arbetsrum. Där var relativt lugnt, inga telefoner ringde, 

men under intervjutimmen kom två lärare in och satte sig vid sina arbetsplatser. De var i 

förväg vidtalade om att intervju skulle ske, men en av lärarna hade glömt bort det, och började 

prata i telefon, vilket blev ett störande moment både för oss uppsatsförfattare och för eleven. 

Då undersökningsgruppen endast är fyra personer kan inte resultatet ses som något annat än 

våra intervjupersoners syn på saken. Dessa förhållanden gör att urvalet inte kan ses som 

representativt på något sätt och undersökningen kan därför inte heller betraktas som något 

generaliserbart. 

 

5. RESULTAT 
 
I detta kapitel presenterar vi elevernas svar i novellformat, elev för elev. Vi anser att deras 

åsikter kommer mer till sin rätt på det sättet. Frågeställningarna som finns som bilaga: 1 har 

varit basen för berättelserna.  

 

5.2  Att gå i gymnasiet 

 

5.2.1  Mia 

Det kändes ”pirrigt” för Mia att börja Gymnasiet. Mia är inskriven i särskolan på Barn- och 

fritidsprogram där hon trivs. Mia berättar att de närmaste vännerna i hennes nya klass fick 

veta om hennes diagnos först. Hon känner att hon får bra stöd från sina lärare.  

 

Mia tycker att det är viktigt att få kunskap och matte är svårast att lära sig. Hon lär sig bäst då 

någon lärare sitter bredvid och förklarar. Ibland har Mia upplevt att det ställts för höga krav på 

henne vilket har gjort henne stressad. Mia; ”Jag fixar inte stress”. Hon vill att alla lektioner 

ska vara tydliga, eftersom hon tycker att det är viktigt med tydlighet för att förstå en uppgift. 

Mia vill helst ha böcker som hjälpmedel.  Mia vill dock att det ska vara tyst och lugnt på 

skolan vilket det inte är. Mia berättade: ”Jag kan inte stänga av vissa ljud. Vissa elever stör”. 

 

Mia tycker att hennes lärare utgår från varje enskild elevs förutsättningar och behov. Hon 

tycker att en lärare ska vara snäll och visa förståelse för att hon inte är som alla andra. Hon 

tycker även att de lärare som undervisar elever med AS ska vara tydliga, stötta eleven och 
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vara kunnig om vad AS är. Dessutom tycker hon det är viktigt att läraren ska ”Finnas där” 

och vara förstående.  

 

Kontakten mellan lärare och hennes föräldrar känns krånglig eftersom hennes föräldrar är 

skilda och inte pratar med varandra.  

 

 

 

 

5.2.2  Jim 

Jim var nervös då han började vid Industriprogrammet på gymnasiet. Han är även inskriven i 

gymnasiesärskolan. Jim ville dock inte att klasskamraterna skulle få veta om hans diagnos då 

har började gymnasiet.  

 

Jim trivs ganska bra på gymnasiet och han känner sig trygg eftersom han känner en av 

rektorerna. Han vill ha fler tjejkompisar eftersom han tycker att killarna är omogna. Jim 

tycker att det är dåligt att han bara får läsa en viss del på industriprogrammet. Han tror att det 

blir svårt att söka arbete då han är färdig.  

 

Jim tycker att det är bra att han får arbeta i sitt eget tempo. Han tycker att det är svårt med 

matte och han vill lära sig att prata engelska. Han tycker det är viktig att lära sig de 

grundläggande ämnena. Han tycker att han lär sig bäst i sin egen takt om han är intresserad, 

med böcker och datorer som hjälpmedel. Han vill ha en lugn miljö i skolan, gärna ett eget rum 

där han kan få arbetsro.  Han tycker att på en bra skola ska en elev ”kunna jobba i sin egen 

takt”. Han tycker även att det är viktigt att han får hjälp då han behöver det.  Det blir tryggare 

så. Jim anser att han vill ha mer hjälp av lärarna än vad han får. Han berättar att en lärare som 

undervisar Jim har för lite kunskap om AS vilket leder till att Jim missar mycket. Han vill ha 

en lärare ”som får igång mig. Jag har svårt att sitta still”. Jim tycker att hans lärare utgår till 

viss del från varje enskild elevs förutsättningar och behov. Han tycker att en lärare ska ta 

”hänsyn till varje elevs förutsättning och att lyssna till vad eleven vill göra så att skolgången 

blir bra”. Jim tycker även att en lärare ska vara tydlig och trygg. Han vill ha sina uppgifter 

skriftligt med tydliga instruktioner över hur läraren har tänkt sig. Jim tycker att lärarna inte tar 
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hänsyn eftersom de ställer för låga krav på honom. Han upplever att det är för slappt. Jim 

tycker dock att kontakten mellan hans föräldrar och lärare fungerar bra. 

 
5.2.3  Tove 

Tove tycker det är bra att det finns bra specialpedagoger på hennes gymnasium. De ställer 

alltid upp när hon behöver hjälp med läxor. De fixar även fram skolmaterial om hon behöver 

det. Tove beskriver specialpedagogen enligt följande: ”Specialpedagogen gör allt för att 

hjälpa oss, för att vi ska klara skolan.” Tove har koncentrationssvårigheter och hon har tränat 

mycket på att lära sig att lyssna.  Detta har hon tränat på en längre tid eftersom hon fick 

diagnosen så sent. Det som Tove tycker är viktigast i skolan är att lära sig sådant som de kan 

ha nytta av, så att hon får ett arbete då hon går ut gymnasiet. Tove tycker att matte och 

historia är jobbigt och inte lika viktigt. Tove tycker att dessa ämnen kan man lära sig senare 

när man behöver det. Tove har lättast för att lyssna och prata sig till information.  Tove lär sig 

bäst genom att lyssna och göra anteckningar på lektionerna, dessa renskriver hon sedan när 

hon kommer hem.  

 

Tove tycker att hon får bra stöd från lärarna och att de förklarar tills hon förstår uppgiften. 

Tove erkänner att hon är rätt lat i skolan! Tove tycker det är viktigt att lärarna som undervisar 

elever med AS borde vara mer tålmodiga. Tove vet att elever med AS behöver mer hjälp och 

läraren ska ta sig tid med eleven.  Tove tycker att det är viktigt att läraren är tålmodiga och 

inte blir arga ”när man inte förstår. Många tror att man skyller på sin problematik. Ibland gör 

man det, men inte jag. Jag får längre tid på mig om vi ska lämna in arbeten om jag behöver 

mer tid förstås”. 

 

Kontakten mellan Tove och lärarna i skolan fungerar bra. Så fort det är något så brukar 

lärarna kontakta hennes föräldrar. 

 

5.2.4 Isabella 

Isabella tyckte det var lite läskigt att börja gymnasiet, men det tyckte de flesta tror hon. Hon 

går på Barn- och fritidsprogrammet och trivs bra med det. Det är bara hennes närmste vänner 

som vet om hennes problematik. Isabella tyckte att övriga personer inte behöver veta detta 

eftersom många har fördomar om AS: ”Det är så många som har fördomar om AS och andra 

syndromen, typ att man är trög eller inte fattar någonting.”  
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Isabella tyckte det var skönt att få veta att hon hade AS eftersom hon har svårt att koncentrera 

sig när klasserna är så stora. Dessutom är hon väldigt envis och har svårt för att ändra planer, 

för då blir hon lätt stressad. Men Isabella har lärt sig att hantera stress genom att meditera, då 

blir hon lugn.   

 

Isabella tycker att det är jobbigt att byta klassrum och lärare så ofta. Hon tycker även att 

klasserna är så stora: ”Det vore bra om klasserna var mindre!” Detta tyckte hon är ett 

stressmoment. Isabella vill ha lugn och ro på lektionerna, annars blir hon lätt okoncentrerad.  

 

Hon arbetar bäst ensam och tycker inte om att arbeta i grupp.  Då får hon inte som hon vill 

och det kan skapa en irritation hos henne. Hon tycker om att göra läxan i sitt klassrum, 

eftersom det då inte var lika lätt att skjuta upp det till en annan dag.  

 

Isabella tycker att en lärare ska vara tydlig, snäll och rättvis: ”Att alla lärare behandlar alla 

elever lika.”  Om läraren undervisar elever med AS så får inte läraren gå på fram för fort på 

lektionerna. Isabella vill att lärarna behandlar henne likadant som alla andra. Det är viktigt för 

henne att läraren berättar uppgifterna tydligt, steg för steg och inte för snabbt fram. Hon lär 

sig bäst genom praktiska övningar och inte genom att läsa mycket text: ”för då blir jag lätt 

okoncentrerad”. Isabella tycker om att se på film eftersom hon då kan prata om den efteråt 

och lär sig på ett bra sätt. 
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6. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

I detta kapitel tas vår analys och våra slutsatser upp. Resultatet fogas samman med det som vi 

behandlade i litteraturgenomgången.  Vi kommer att utifrån respondenternas svar och med 

litteraturen som stöd att diskutera fram till det syfte som vi har med denna uppsats.  

6.1  Skolgången för elever med AS  

Ur vårt intervjuresultat och våra litteraturstudier anser vi oss ha fått fram något av det som en 

lärare bör tänka på vid bemötandet av AS-elever.  Vi anser att resultatet i stora delar 

överensstämmer med genomförda litteraturstudier. De visar att lärarens bemötande har effekt 

på AS elevernas motivation. Läraren ska se varje elev som en unik individ och möta dem så 

som de är, och ta hänsyn till var och ens personlighet. Vi tycker en lärare ska se sin AS-elev 

som en person i klassen oavsett om denne har diagnosen eller inte. Eleven skall inte placeras i 

ett speciellt fack på grund av diagnostisering. Waclaw (1999) påpekar att det handlar om att 

lära sig möta människor som de är, inte som de borde vara. Vi anser att en lärare ska bemöta 

alla sina elever med stor respekt och blir det en konflikt måste pedagogen lägga stor vikt vid 

att vara lyhörd på vad som är orsaken. Gillberg (1997) berättar att en del tonåringar med AS 

har en lättväckt aggressivitet som man måste handskas med på ett mycket försiktigt sätt för att 

undvika katastrofala följder. Enligt Waclaw (1999) är det lättare att förebygga dessa 

beteenden innan något händer. Onödiga missförstånd kan utlösa oro.  

 

Gillberg (1997) berättar att det ofta är stora bekymmer med skolgången för elever med AS. 

Tonåringen med AS tycks ibland inte inse meningen av att göra en helhjärtad insats i skolan 

och tycker att det är lärarnas fel om de inte lyckas inspirera varje elev till att göra ett bra 

resultat. Det kan vara näst intill omöjligt att intala elever med AS om behovet av att lägga mer 

kraft på skolarbetet. Här är det viktigt att läraren gör dessa elever medvetna om att kunskap är 

av stor vikt för deras framtida betyg, samt att de verkligen har nytta av alla ämnen i det 

vardagliga livet. Samtliga respondenter är dock medvetna om att kunskap är viktigt. Om 

koncentrationen sviktar tycker vi att det är vikigt med en paus och göra något annat. När 

sedan eleven känner sig redo igen kan man ta upp arbetet igen.  
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6.2  Hur upplever elever med Aspergers syndrom 
bemötandet från lärare? 

 

Vi tycker att Jalakas (2007) tar upp flera bra redskap som är bra för alla som arbetar med 

elever med AS. Framförallt är det viktigt att hjälpa eleven att planera och strukturera tillvaron. 

Läraren ska ha en rak kommunikation, säga det han/hon menar och vara beredd på att 

förklara. För att tillmötesgå elever med AS är det bra om läraren är principfast och alltid 

undervisar på samma sätt, eftersom det då blir lättare och tydligare för eleven. Följden av 

detta blir att läraren måste planera undervisningen in i minsta detalj. Vi anser att det är viktigt 

att tänka igenom om vad man som lärare ska säga. Att vara tydlig och inte använda sig av 

onödigt prat vid instruktioner kräver både mycket planering och tid.  

 

Som lärare är det även viktigt att ha inlevelseförmåga, lyssna och samtala, kunna se den 

enskilda individen, vara rättvis, ställa skäliga krav för stunden, upprätthålla ordning, kunna 

lösa konflikter och att upprätta en balans mellan trygghet och utmaning. Sedan är det även 

oerhört viktigt att ha mycket tålamod. Läraren bör även tänka på att en del elever med AS har 

lättare att jobba i små grupper och att en del vill arbeta för sig själv. Samtliga intervjuade 

berättade att de inte trivdes med att arbeta i grupp. Av vår studie har det framkommit att 

elever med AS ofta har behov av en avskild plats i klassrummet. Vi tror att om varje elev får 

en särskild plats kan detta resultera i att andra elever tycker att det är orättvist. Att ständigt 

upplysa och skydda elever med AS kan upplevas som arbetsamt för läraren, eftersom vi tror 

att de andra eleverna kan uppleva att läraren favoriserar eleven. Vi anser att om man får en 

elev med AS kan det många gånger kan vara bra att berätta för övriga klasskamrater och deras 

föräldrar vad detta syndrom innebär. Vi tror att ökad förståelse kring detta funktionshinder 

kan leda till att eleven med AS bli mer förstådd och accepterad och då även lärarens sätt att 

agera. 

 

Det har även framkommit, utifrån vår studie, att läraren bör skapa fasta och trygga relationer 

med eleverna. Detta tror vi kan göras genom att man som pedagog visar förståelse och empati 

samt att man alltid ”gör som man brukar” (trygghet). Det handlar även om att lyssna och inte 

framkalla rädsla hos eleverna. En trygg relation mellan lärare och elev bygger på att kunna 

lyssna, att vara lyhörd och att vara ett stöd för eleven. Det gäller att finna en balans mellan 
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utmaning, trygghet och ett bra stöd. Resultatet säger även att det är viktigt att läraren är lyhörd 

så att läraren och eleven får ett bra förhållande. Här vill vi poängtera att en lärare alltid bör 

visa hänsyn och förståelse för sina elever oavsett om den har ett funktionshinder eller inte. Vi 

anser att en lärare som kopplar bort sina egna behov, exempelvis utlopp för egna känslor och 

har professionell hållning, för att främja lugn, harmoni och gemenskap skapar ett gott 

samarbete mellan sig och sina elever.  Läraren ska ställa lagom höga krav samtidigt som 

han/hon låter varje elev prestera i sin egen takt. Av resultatet går det att utläsa att flertalet av 

våra respondenter var oroliga innan de skulle börja på gymnasiet. De kände dock även en 

spänning. 

6.3 Det behövs resurser i skolan 

Vi vet att det krävs tillgång till resurser i skolan för att kunna ge det extra stöd som behövs till 

dessa elever. Med stor personaltäthet kan man vid behov minska gruppstorleken i klassen. 

Detta är dock inte tillräckligt utan lärare måste ha kunskap om den aktuella eleven med 

funktionsnedsättning som finns i klassen. Detta för att kunna vara stödjande med rätt 

hjälpmedel, läromedel och pedagogik. Vi uppsatsförfattare känner en stor oro då vi ska ut och 

möta dessa elever då vi undrar vilka resurser vi kommer att få. Av våra egna 

yrkeserfarenheter som fritidspedagoger vet vi att det tar tid att skapa förståelse mellan lärare 

och elev individuellt samt för en hel grupp. Att komma nära varandra kan ta månader. 

Attwood (2000) påpekar att om det stämmer mellan läraren och eleven med AS, sprider sig 

denna positiva anda till de övriga eleverna i klassen. Resultatet säger även att det är viktigt att 

läraren är lyhörd så att läraren och eleven får ett bra förhållande.  

Jalakas (2007) berättar att stress är en plåga för alla med AS eftersom de har svårt att sortera 

bort en del av alla sinnesavtryck. Därför är det mycket påfrestande för dem att vistas i en 

stökig miljö. Det är även stressande för dessa elever att inte ha kontroll, inte veta hur man ska 

bete sig, vart man ska på och hur man ska göra rätt.  Resultatet visar att samtliga respondenter 

inte klarar, eller har svårigheter, att hantera stress. Vi anser att stressen kan bli mindre om 

lärarna lägger upp en bra planering där eleverna får vara med att påverka.   

6.4 Slutord 

Vi kände oss okunniga och oförberedda då vi mötte elever med AS under våra tre VFU-

perioder på Yrkeslärarutbildningen. Dessa möten väckte funderingar kring hur viktigt 
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bemötandet av elever med AS är. Genom vår studie har vi förstått hur viktigt det är att ha 

vetskap om hur barn med diagnosen AS fungerar och samt hur skolundervisning med dessa 

elever utförs och kan utföras. Vi anser att alla kunskaper om ett funktionshinder är nyttig 

kunskap och som även kan användas i den vardagliga undervisningen. 

   

För att nå fram till vårt syfte valde vi att använda intervjuer. De visade sig att under samtliga 

intervjuer med AS eleverna fanns det svårigheter att besvara vissa av intervjufrågorna och att 

eleverna inte kunde tolka in vad vi efterfrågade.  Begränsningarna i att uttrycka sig gjorde att 

vi så här på efterhand har insett att observationer hade varit ett bra tillägg till intervjuerna för 

att komma åt den information som eleverna själva inte kunde förmedla. 

 

Då undersökningsgruppen endast är fyra personer vet vi att inte resultatet kan ses som något 

annat än våra intervjupersoners syn på saken. Vi tycker dock att vi har fått fram en bra bild av 

hur fyra gymnasieelever med AS själva vill ha det i bemötandet från deras lärare i skolan. 

Denna information ser vi som särskilt värdefull. Våra resultat kopplad till litteraturen visar 

hur viktigt det är för eleverna att läraren möter dem för vem dem är oavsett diagnos och ser 

vilka individuella behov de har. I mötet mellan lärare och elev är respekt, empati, trygghet, 

tydlighet och värme viktigt. Med dessa förutsättningar är möjligheterna för en god relation 

och en god lärandesituation lovande. Vi anser att det är en ansvarsfull och utmanande uppgift 

att lyckas ge dessa elever en god skolgång. För vidare forskning kring detta område bör 

liknande kvalitativa intervjuer göras med lärare och deras upplevelser av att arbeta med elever 

med diagnosen AS.  Hur fungerar det att ha dessa elever i sin undervisning? 
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Bilaga: 1 

 
Intervjufrågor till gymnasieelev med diagnosen Aspergers 
syndrom 

 
Bakgrundfrågor: 
 
1. Hur gammal är du? 
2. Minns du när du fick din diagnos, hur lyder den? 
3. Vill du att dina klasskompisar skall veta att du har Aspergers syndrom? 
4. Hur känns det att fått en diagnos? 

 
Skolrelaterade frågor: 

5. Hur kände du dig inför att börja gymnasiet?  
6. Vilket gymnasieprogram går du? 
7. Är du inskriven i särskolan? 
8. Hur trivs du på gymnasiet?  
9. Vad är dåligt på din gymnasieskola? 
10. Vad är bra på din gymnasieskola? 
11. Finns det något som är svårt i gymnasiet? 
12. Hur ska lektionerna vara?  
13. Vilka sätt att arbeta i gymnasieskolan tycker du fungerade bäst för dig? 
14. Får du den hjälp du behöver/behövde i gymnasiet?  
15. Saknar du hjälp med något?  
16. Får du hjälp utan att du behöver det? 
17. Hur ska en bra skola se ut? 

 
Frågor om bemötandet från lärare 

18. I Läroplanen står det att en lärare ska utgå från varje enskild elevs förutsättningar och 
behov. Vad betyder det för dig?  

19. Hur tycker du att en lärare ska vara? 
20. Hur tycker du att en lärare skall vara mot dig? 
21. En lärare som är bra just för dig, vad kännetecknar en sådan lärare? 
22. Vad ska lärare som jobbar med elever med Aspergers syndrom tänka på? 
23. Vilka krav har lärare ställt på dig i gymnasiet? 
24. Hur ska läraren presentera de uppgifter som du ska göra, för dig?  

Frågor om lärande 
25. Hur lär du dig bäst? 
26. Hur tycker du att det ska vara i skolan för att du ska få arbetsro och kunna lära dig 

saker? 
 

Övriga frågor: 
 

27. Något annat du vill berätta om skolgång i gymnasiet? 
28. Hur ser kontakten ut mellan lärare och dina föräldrar ut? 

 


