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Sammanfattning 
Det ligger i skolans uppdrag att möta alla barn/ungdomar på samma villkor. Alla elever 
skall ha en likvärdig undervisning. Undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå (LPF94). Syftet med denna studie är att 
beskriva hur gymnasiepedagoger bemöter elever med Aspergers syndrom på nationella 
program. Hur pedagogerna planerar och lägger upp undervisningen när de har en eller 
flera elever med Aspergers syndrom i klassen. För att genomföra studien valdes en 
kvalitativ intervjustudie med halvöppna frågor ur ett pedagogiskt perspektiv. Autism är 
ett brett begrepp som innefattar flera olika störningar, denna studie är inriktad på 
Aspergers syndrom. Det finns fyra olika uppsättningar av diagnoskriterierna för 
Aspergers syndrom. Personer med Aspergers syndrom har stora svårigheter att 
bearbeta och förstå information så att de får en helhet och ett sammanhang i sina 
upplevelser. De har även bristande förmåga att förstå och leva sig in i andra människors 
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undervisning och omgivande förhållanden efter elevernas egna förutsättningar. 
Resulatet i denna studie visar attgymnasiepedagogernas bemötande av elever med 
Aspergers syndrom kan beskrivas i följande teman individuell anpassning, empati och 
stöd samt ansvar för hela skolsituationen.  individuell anpassning är att föredra i 
undervisningen av elever med Aspergers syndrom. Det krävs även att pedagogerna ger 
eleverna extra empati och mycket extra tid. Förslag på fortsatt forskning är att studera 
hur elever med Aspergers syndrom upplever sin gymnasiesituation. 
 

Nyckelord 
Autism, Asperges syndrom, Neuropsykiatriska syndrom, Tydliggörande pedagogik.  

Abstract  
That student with Aspergers syndrome have difficulties in implementing their high 
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difficulty in school situations. The purpose of this study was to gain insight into how high 
school educators respond to students with Aspergers Syndrome at the upper secondary 
school national programs. The study is based on qualitative interviews with semi-open 
questions conducted with five high school teachers who all have experience in teaching 
students with Aspergers Syndrome. The results show that responses can be described 
in following theme: Individual adaptation, empathy and support, and responsibility for the 



 

Ingrid Asp 

 

whole school situation. 

Key Words  
Autism, Asperges Syndrome, Neuropsychiatric syndromes, Clarification education 

Utgivningsår/Year of issue       Språk/Language           Antal sidor/Number of pages 
2010                                             Svenska                         26 

Internet/WWW            
http://www.lnu.se          

 



V 

Ingrid Asp 

 

Sammanfattning 

Det ligger i skolans uppdrag att möta alla barn/ungdomar på samma villkor. Alla 
elever skall ha en likvärdig undervisning. Undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå (LPF94). Syftet med denna studie är att 
beskriva hur gymnasiepedagoger bemöter elever med Aspergers syndrom på nationella 
program. Hur pedagogerna planerar och lägger upp undervisningen när de har en eller 
flera elever med Aspergers syndrom i klassen. För att genomföra studien valdes en 
kvalitativ intervjustudie med halvöppna frågor ur ett pedagogiskt perspektiv. Autism är 
ett brett begrepp som innefattar flera olika störningar. Denna studie är inriktad på 
Aspergers syndrom. Det finns fyra olika uppsättningar av diagnoskriterier för 
Aspergers syndrom. Personer med Aspergers syndrom har stora svårigheter att 
bearbeta och förstå information så att de får en helhet och ett sammanhang i sina 
upplevelser. De har även bristande förmåga att förstå och leva sig in i andra 
människors tankar, känslor och behov. Därför är det av stor betydelse att så tidigt som 
möjligt helst i förskoleåldern identifiera elever med Asperger diagnos. Detta för att 
kunna anpassa undervisning och omgivande förhållanden efter elevernas egna 
förutsättningar. Resulatet i denna studie visar att gymnasiepedagogernas bemötande av 
elever med Aspergers syndrom kan beskrivas i följande teman: individuell anpassning, 
empati och stöd samt ansvar för hela skolsituationen.  Individuell anpassning är att föredra i 
undervisningen av elever med Aspergers syndrom. Det krävs även att pedagogerna ger 
eleverna extra empati och mycket extra tid. Förslag på fortsatt forskning är att studera  
hur elever med Aspergers syndrom upplever sin gymnasiesituation. 
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Summary 

It is in the school's mission to meet all children / young people under the same 
conditions. All students must have an equivalent education. Education is tailored to 
each student's circumstances, needs and skill level (LPF94). The purpose of this study 
is to describe how high school educators meet students with Aspergers syndrome on 
national programs. How teachers plan and add up teaching when they have one or 
more students with Aspergers syndrome in the class. To conduct the study was a 
qualitative interview with the semi-open issues from a pedagogical perspective chosen. 
Autism is a broad term that includes several different disorders. This study focuses on 
Aspergers syndrome. There are four different sets of diagnostic criteria for Aspergers 
syndrome. People with Aspergers syndrome have great difficulty to process and 
understand information so they can get a context of their experiences. They also lack 
the ability to understand and empathize with other people's thoughts, feelings and 
needs. It is therefore important that as early as possible, preferably in pre-school, 
identify this students with Aspergers diagnosis. So adaptation including education and 
environmental conditions can be done for the students own conditions. The result in 
this study shows that high school educator’s responses to students with Aspergers 
syndrome can be described in the following themes: individual adaptation, empathy and 
support and responsibility for the whole school situation. Individual adaptation is preferable in 
the education of students with Aspergers syndrome. It also requires that teachers give 
students extra empathy and a lot of extra time. Suggestions to future research are to 
study how students with Aspergers syndrome experience their high school situation. 



VII 

Ingrid Asp 

 

Abstract 
Att elever med Aspergers syndrom har svårigheter att genomföra sin gymnasietid råder 
det ingen större tvekan om. I studerad litteratur skriven av både personer som själva 
har diagnos Aspergers syndrom samt forskare i ämnet betonas svårigheterna i 
skolsituationerna. Syftet med denna studie har varit att få en inblick i hur 
gymnasiepedagoger bemöter elever med Aspergers syndrom på gymnasieskolans 
nationella program. Studien vilar på kvalitativa intervjuer med halvöppna frågor 
genomförda med fem gymnasiepedagoger som alla har erfarenhet av att undervisa 
elever med Aspergers syndrom. Resultatet visar att bemötande kan beskrivas i förjande 
teman: individuell anpassning, empati och stöd samt ansvar för hela skolsituationen.  

Nyckelord 

Autism, Asperges syndrom, Neuropsykiatriska syndrom, Tydliggörande pedagogik.  
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Förord 

Denna studie om ”Hur gymnasiepedagoger bemöter elever med Aspergers syndrom” 
har skrivits inom ramen för ett avslutande moment vid Yrkeslärarutbildningen vid 
Linné Universitetet i Växjö. Anledningen till att detta ämne valts beror på 
attförfattaren under sex års tid arbetat som Autismpedagog på ett IV program för 
elever med Aspergers syndrom. I det dagliga arbete på denna specialenhet stöter 
pedagogerna ofta på problem på grund av det komplexa funktionshindret. Därför 
uppstod frågan hur pedagoger på nationella program bemöter elever med Aspergers 
syndrom. Arbetet inleddes med en litteraturgenomgång över det aktuella 
forskningsområdet. Därefter genomfördes intervjuer med fem gymnasiepedagoger. 
Alla respondenterna har erfarenhet av att undervisa elever med Aspergers syndrom på 
nationella program. Samtliga respondenter tillsammans med litteraturresultat påvisar 
svårigheten att undervisa elever med Aspergers syndrom. För att möjliggöra en 
likvärdig utbildning och anpassad undervisning krävs att pedagogerna får utbildning 
om funktionshindret. Det krävs även handledning samt extra tid.  

För att kunna genomföra arbetet har jag fått stor hjälp av min handledare på Linné 
Universitetet Eva Björkman, jag tackar dig för stöd och hjälp i arbetet. Utan min 
familjs stora engagemang och tålamod hade jag aldrig kunnat genomföra detta arbete 
så jag vill av hela mitt hjärta tacka er alla och framförallt min man som varit ett stort 
stöd. Jag vill även tacka mina studiekamrater Carina, Christin och Per-Ola för stöd och 
hjälp. Sist men inte minst går mitt tack till mina kolleger Linda, Marie och Veronika 
för att de stått ut med alla mina frågor under arbetets gång. 
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1. Introduktion 

Under hela min yrkesverksamma tid har arbetet varit inriktat på människor i behov av 
stöd av olika slag. De sista sex åren har arbetet bestått av att undervisa elever med 
Aspergers syndrom på gymnasieskolan. Programmet är specialutformat och speciellt 
anppassat till elver med Aspergers syndrom. Yrkesrollen har varit Autismpedagog. När 
nu sista terminen på yrkeslärarutbildningen mot Barn och fritidslärare kommit är det 
dags att skriva examensarbetet. Under tiden som VFU gjordes på barn och 
fritidsprogrammet skedde ett möte med en elev som läste andra året. Eleven hade fått 
diagnos Aspergers syndrom endast ett år tidigare. Intresset av detta funktionshinder 
gjorde att eleven med Aspergers syndrom observerades lite mer än de övriga eleverna. 
Pedagogers erfarenhet av undervisning med elever som har Aspergers syndrom säger 
att det krävs mycket tid, planering, strukturering, tålamod och framförallt kunskap om 
funktionshindret för att kunna bemöta dessa elever på ett bra sätt. Studien kommer att 
ha fokus på hur gymnasiepedagoger bemöter elever med Aspergers syndrom på 
nationella program. Har pedagogerna kunskap och den extra tid det fodras att bemöta 
elever med detta komplicerade funktionshinder?  

Arbetet kan leda gymnasiepedagoger till insikt om funktionshindret och underlätta för 
pedagoger att undervisa elever med Aspergers syndrom. Studien bygger på 
litteraturstudier och intervjuer med fem gymnasiepedagoger som under 3-5 år arbetat 
med elever med Aspergers syndrom. 
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2. Bakgrund 

Det ligger i skolans uppdrag att möta alla barn/ungdomar på samma villkor, alla elever 
skall ha en likvärdig undervisning. Undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå (LPF94, s. 4). Lika självklart som att en elev 
med synnedsättning kompenseras med glasögon eller en elev med nedsatt hörsel 
kompenseras med hörhjälpmedel, lika självklart borde det vara att elever med 
Aspergers syndrom får de hjälpmedel som han/hon behöver för att klara sin 
utbildning. Hjälpmedlen varierar från elev till elev. Från enkla nedskrivna anteckningar 
till tekniska hjälpmedel som bärbar data eller en handy- phone (likt en mobiltelefon, 
där pedagog och eller elev kan anteckna, till exempel lektionstiderna). I samband med 
det larmar handy- phonen och gör eleven uppmärksam på att lektionen strax startar. 
Detta hjälpmedel finns att äska om på landstingets hjälpmedelscentraler.  

Skolverket har publicerat en rapport där de skriver att det saknas kunskaper i 
skolsituationen för elever med funktionsnedsättningar (Rapport 334. 2009, s. 9). Barn 
och ungdomar som inte får det stöd de behöver av i ämnet kunniga pedagoger riskerar 
att få dålig självbild, utanförskap, mobbing. I självbiografiska böcker skrivna av 
personer med Aspergers syndrom beskriver de flesta att de varit med om mobbing och 
utanförskap under skoltiden (Sternefelt 2010, s. 18). Larsson Abbat menar att 
forskning av Carter, 2005; Little, 2002; 2003 har visat att barn med Aspergers syndrom 
löper ökad risk att utsättas för mobbning. Larsson Abbat har även tittat på Littles 
studie 2002 som visar att 94% av 411 barn bedömdes ha varit utsatta för att bli retade 
under det senaste året. Den vanligaste kränkningen var mobbning (75 %). Med vetskap 
om ovanstående eventuella problem borde alla pedagoger ha kunskap om 
neuropsykiatriska funktionshinder eftersom det nästan går ett barn i varje klass med 
Aspergers syndrom (Rapport 334. 2009, s. 11). 

2.1 Skollagen 

Skollagen(1985:1100), är stiftad av riksdagen och den innehåller de grundläggande 
bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. 
I skollagen finns bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på 
kommunerna. Där finns också bestämmelser som är riktade till elever och föräldrar, 
sådana som rör skolplikt och rätten till utbildning. 

2.1.1 Läroplanen Lpf 94 

Huvuduppgifterna för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 
förutsättningar så att eleverna kan tillägna sig och utveckla kunskaper (Lpf 94, s. 5). 
Skolan har även ett viktigt uppdrag när det gäller att förmedla och förankra de värden 
som vårt samhälle vilar på. Skolan ska även främja förståelse för andra människor och 
förmåga till inlevelse (Lpf 94, s. 3).  
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”Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, sexuell läggning, eller 
funktionshinder eller för annan kränkande behandling” (Lpf 94). 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett 
var i landet den anordnas (1kap.2.9§). Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de 
elever som av olika anledningar har svårighet att nå målen för utbildningen. Därför 
kan utbildningen aldrig göras lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 
funktionshinder (Lpf 94, s. 4). Under rubriken rektors ansvar står det i Lpf 94 (s. 16-
17) att rektorn ansvarar för att undervisningens uppläggning, innehåll och 
arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande behov och förutsättningar. Rektorn 
ansvarar även för att lärare och annan personal får möjligheter till den 
kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 
uppgifter.  

2.1.2 Gymnasieförordningen 

Förutom vad som står skrivet i skollagen finns regler beträffande gymnasieskolan i 
Gymnasieförordningen (Sveriges riksdag, 1999). Under kapitel 5 § 24 i 
Gymnasieförordningen (1999) belyses möjligheten till förlängning av nationellt 
program på grund av särskilda skäl. 1§1 § En elev skall ges stödundervisning om det 
kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna 
eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd.  

2.2  Autism och Aspergers syndrom 

Hans Asperger och Leo Kanner föddes båda i Österrike och utbildade sig i Wien 
(Frith 1998, s. 13).  Kanner föddes 1896 och emigrerade till USA 1924. Där blev han 
senare chef för John Hopkings- kliniken i Baltimore. Det stora erkännandet fick han 
genom sin beskrivning av autism. 1943 introducerade Kanner beteckningen tidig infantil 
autism. Kanners diagnostisering innebar att större kliniker snart kunde identifiera fall 
som passade in under rubriken tidig infantil autism. Asperger lockades av den 
specialpedagogik som tillämpats på problemfyllda barn sedan omkring 1918 vid den 
pediatriska kliniken i Wien. Där tog han senare anställning och arbetade med sin andra 
doktorsavhandling. Ämnet i hans avhandling benämnde han för autistisk psykopati, 
vilket vi idag skulle kalla autism (Frith 1998, s. 13). Helt ovetande om varandra 
diagnostiserade Kanner och Asperger exakt samma störning hos barn. En störning 
som ingen annan tidigare visat något större intresse för och som båda två betecknade 
som autistisk. De var pionjärer som uppmärksammade att autism är en allvarlig 
störning i utvecklingen och inte en enbart en sällsynt barnsjukdom (Frith 1998, s. 14).  

2.2.1  Diagnoskriterier 

Det finns fyra olika uppsättningar av diagnoskriterierna för Aspergers syndrom. 
Skillnaderna mellan kriterierna är små. Två har utvecklats av organisationer och två av 
forskare som arbetar kliniskt. I Sverige används vanligtvis de kriterier som finns i 
fjärde upplagan av Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-IV, 
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APA 1994) och International Classification of Diseases (ICD-10, WHO 1993). 
Christoffer och Carina Gillberg i Sverige och Peter Szatmari med kolleger i Kanada 
har utvecklat kriterier som också används i Sverige och utomlands. 

 Diagnoskriterier för Aspergers syndrom (DSM- IV) 

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion 

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och  

aktiviteter 

C. Störningen orsakar klinisk signifikant nedsättning av funktionsförmågan i  

arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

D. Ingen klinisk signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen. 

E. Ingen klinisk signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i  

utveckling av åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver)  

social interaktion) och nyfikenhet på omgivningen i barndomen. 

F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen  

Eller för schizofreni är inte uppfyllda. (Enligt DSM-IV-TR, 2002, Pilgrim Press,  

Box 42, 18311 Danderyd) 

 

Diagnoskriterier för Aspergers syndrom Gillberg Carina, Gillberg Christoffer 1988 
 
 
1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social interaktion:  
 
a) nedsatt förmåga till social kontakt med jämnåriga.  
b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga.  
c) nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler.  
d) socialt och emotionellt opassande beteende.  
 
2. Monomana, snäva intressen:  
 
a) som utesluter alla andra sysselsättningar.  
b) som stereotypt upprepas.  
c) med inlärda fakta utan djupare mening.  
 
3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen:  
 
a) som påverkar den egna personens hela tillvaro.  
b) som påtvingas andra människor.  
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4. Tal- och språkproblem:  
 
a) sen talutveckling.  
b) ytligt sett perfekt expressivt språk.  
c) formellt pedantiskt språk.  
d) egendomlig röstmelodi: rösten entonig, gäll eller på annat sätt avvikande.  
e) bristande språkförståelse inklusive missförstånd ifråga om ordens 
bokstavliga/underförstådda innebörd.  
 
5. Problem ifråga om icke- verbal kommunikation:  
 
a) begränsad användning av gester.  
b) klumpigt, tafatt kroppsspråk.  
c) mimikfattigdom.  
d) avvikande ansiktsuttryck.  
e) egendomlig, stel blick.  
 
6. Motorisk klumpighet:  
Dåligt resultat vid neurologisk undersökning. 
 

Symtomtriaden 

Lorna Wings symtomtriad är ett försök att beskriva vad som är gemensamt för alla 

personer som har en autismdiagnos, oavsett begåvningsnivå. 

Lorna Wings triad kallas också för Wings triad eller bara symtomtriaden. Triaden 

utvecklades av forskarna Lorna Wing och Judith Gould i slutet av 1970-talet. De tre 

områdena är huvudrubriker i de olika diagnosmanualerna som används idag. 

Symtomtriadens tre områden 

• Frånvaro av eller bristande socialt samspel, i synnerhet med jämnåriga 

• Frånvaro av eller bristande utveckling av verbalt och ickeverbalt språk 

• Repetitiva och stereotypa aktiviteter av vilket slag som helst 

(Autismforum Stockholms läns landsting 20071119)  

2.2.2 Socialt samspel och Aspergers syndrom 

Som nämnts ovan har människor med Aspergers syndrom nedsatt förmåga att förstå 
och delta i socialt samspel. År 1989 formulerade Carina och Christoffer Gillberg sex 
kriterier som baserade på svenska studier (Attwood, 2000 s. 218). Två av dessa 
beskriver olika aspekter av socialt beteende.  

- Oförmåga till kontakt med jämnåriga 
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- Likgiltighet i fråga om kontakt med jämnåriga 

- Oförmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 

- Sociala och emotionellt opassande beteende 

Med insikt om dessa kriterier finns en risk att elever med Aspergers syndrom kan 
utsättas för mobbing och social utstötning på grund av sitt sätt att samspela och 
kommunicera. I de många självbiografiska böcker som skrivits av personer med 
Aspergers syndrom kan man ta del av många missförstånd i interaktionen med andra 
människor. Naturligtvis leder detta oförstånd att ständigt misslyckas i den sociala 
interaktionen till dålig självbild och självförtroende. Vilket gör att människor med 
Aspergers syndrom ibland på grund av de många misslyckandena i interaktionen väljer 
bort den sociala samvaron med andra människor (Nordgren 2000, s. 142). Dahlgren 
(2003, s. 6). 

”Folk försvinner för mig, det finns ett visst avstånd. Jag har svårt att behålla vänner” (Nordgren 
2000, s. 143)  

 

Lärare och skolpersonal kan underlätta genom att vara mycket tydliga i sin 
kommunikation och ge eleven uttalade sociala ledtrådar (Winter 2003, s. 48). Winter 
beskriver hur skolmiljön kan anpassas för optimal inlärning. Han visar även på vilket 
stöd eleverna behöver. Winter (a.a, s. 48) tar även upp vad som kan göras för att 
främja elevens sociala förmågor till exempel genom att använda sig av sociala 
berättelser. Sociala berättelser är en metod som utarbetats av den amerikanska 
pedagogen Carol Gray. Även Kutscher (2010, s. 190) tar upp exempel på hur lärare 
kan hjälpa till i skolan.  

Autism är ett brett begrepp som innefattar flera olika störningar. Ett samlingsnamn 
har den senaste tiden blivit neuropsykiatriska symtom, detta kan förkortas NP-
symtom. Under begreppet NP- symptom finns Aspergers syndrom, ADHD 
(Attention-Defit/Hyperactivity Disorder), Disintegrativ störning, Tourettes syndrom 
med flera. Personer med Aspergers syndrom har stora svårigheter att bearbeta och 
förstå information så att de får en helhet och ett sammanhang i sina upplevelser. De 
har även bristande förmåga att förstå och leva sig in i andra människors tankar, känslor 
och behov (Frith 1989, s. 9) 

Neuropsykiatriska diagnoser har på senare år fått stor uppmärksamhet i media och 
ämnet diskuteras även mycket i skolorna. NP diagnoser ifrågasätts med motiveringen 
att de ”stämplar och stigmatiserar”. Autism/Aspergers syndrom är en mycket komplex 
störning som påverkar människans sätt att fungera. Autism är fortfarande en ”gåta” 
och denna gåta har gett upphov till mycket forskning (Andersson i Frith 1998, s. 7). 
Bland annat av Frith, Wing, Attwood och Gillberg. Det betyder inte att ”gåtan” är löst. 
Tvärtom har de bakomliggande orsakerna till tillståndet ännu inte kunnat förklaras. 
Däremot har det genom åren funnits många olika orsaksförklaringar och så kallade 
behandlingsmetoder presenterats. Tyvärr har dessa oftare baserats på myter och 
spekulationer än på vetenskapligt underbyggd fakta (Andersson i Frith1998, s. 7). 
Forskarna anser att genetiska faktorer spelar en viktig roll, men de har inte kunnat 
identifiera någon specifik genetisk mekanism för att besvara tillståndet. 
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2.2.3 Fritidsintressen och beteende 

Fritidsintressen som personer med Aspergers syndrom ägnar sig åt är ofta både 
avgränsande och uppslukande på ett märkligt sätt (Frith 1998, s. 203 a.a). De utövas 
enskilt och utan hänsyn till eventuella sociala konsekvenser samt innehåller ofta ett 
element av systematisering eller repetition. Exempel på rutin kan vara att dagligen 
arrangera föremål i vardagsrummet på ett visst sätt. Eller att samla på ett specifikt 
föremål som t.ex. fotografier av katter eller andra djur. Bilder och böcker av katedraler, 
TV-bilagor och kartor eller bilder på tåg och biltvättar. Kutscher (2010, s. 146 a.a) har 
även han tagit upp exempel på specialintresse och hur detta kan få vissa konsekvenser 
i form av annorlunda beteende.  

Kutscher berättar om ett barn som har toaletter som sitt specialintresse och när han 
var på lekplatsen förde över sitt intresse dit genom att leka att han själv var en 
toalettstol med stopp i. Ett annat barn blev bjuden på maskerad. De flesta barnen 
klädde ut sig till filmkaraktärer eller djur men pojken med Aspergers syndrom klädde 
ut sig till sitt specialintresse nämligen till en tvättmaskin. Tammet (2008, s. 10) berättar 
att siffror är hans vänner. Tammet har en speciell förmåga som kallas 
savantsyndromet. Denna förmåga är en sällsynt utvecklingsstörning i hjärnan vilken 
uppträder i många former. Ett framträdande symtom är att somliga personer med 
detta syndrom ofta har en fabulös minnesförmåga, bl.a. att lära sig en stor mängd 
information utantill, t.ex. telefonkatalogen och tågtidtabeller 
(http://www.ne.se/savantsyndromet). Tammet berättar i boken att han har en unik 
matematisk och språklig förmåga. Han blev världsberömd när han inför publik ur 
minnet rabblade 22514 decimaler till pi, π. Han behärskar även tio språk, han lärde sig 
Isländska på en vecka och har skapat ett eget språk som han benämner ”mänti”. 
Norrö (2006, s. 25) tar upp begreppet specialintresse och menar att det i 
enformigheten hos personer med Aspergers syndrom hör till att många har väldigt 
starka specialintressen. Norrö menar att det inte är konstigare att tycka om och studera 
dammsugarmodeller, spindlar, matematik eller oätliga små bruna svampar än att 
studera sport.   

2.2.4  Kommunikation vid Aspergers syndrom 

Kutscher (2010) menar att kommunikation omfattar två områden: egentliga verbala 
färdigheter och icke verbala färdigheter. Kutscher förklarar genom en beskrivning den icke 
verbala färdigheten när han ponerar att en liten svensktalande treårig pojke ramlar ner 
ifrån en luftballong i ryssland. Pojken tas om hand av några ryska kvinnor som inte 
kan tala svenska. Trots att de inte kan kommunicera på något språk så förstår de 
varandra ändå. Pojken kan förmedla till kvinnorna att han är rädd och hungrig och 
kvinnorna kan förmedla till pojken att han är välkommen och att de ska ta hand om 
honom. Allt detta kan ske utan ord och just detta är färdigheter som personer med 
Aspergers syndrom har väldigt svårt för. Ett av de centrala kännetecknen för 
människor med Aspergers syndrom och autism är en bristande förmåga till 
kommunikation. Flera forskare har skrivit om dessa svårigheter. Bland annat Attwood 
(2000, s. 81) som tar upp svårigheterna i kommunikationen med andra människor för 
personer med Aspergers syndrom. Det är framförallt pragmatiken, det vill säga hur 
språket används i sociala sammanhang som är svårt för personer med Aspergers 
syndrom. Som samtalspartner kan man upptäcka flera anmärkningsvärda avvikelser. 
Exempelvis kan en kommentar som är helt irrelevant för samtalet nämnas eller bryta 
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mot etablerade sociala och kulturella koder (Attwood 200, s. 81). Attwood nämner att 
ett märkligt drag är tendensen att helt plötsligt fälla irrelevanta kommentarer. Personen 
med Aspergers syndrom kan komma med ett påstående eller en fråga som inte har 
med samtalet att göra. Ofta handlar det om fragment från en tidigare dialog eller helt 
udda yttranden.  

Uttryck som ”kasta ett öga”, ”hoppa över kaffet, ”räck mig din hand” är uttryck som 
kan ställa till med stor oro för dessa elever som tolkar språket bokstavligt. I böcker 
skrivna av personer med Aspergers syndrom står det nästan alltid någonting om deras 
oförmåga att tyda vårt sätt att tala. Beckman, Kärnevik- Måbrink och Schauman (2003, 
s. 16 a.a) tar upp svårigheten att tolka kroppsspråket, vilket också tillhör området 
kommunikation. Kroppsspråket är det vi använder oss mest av ca: 70 % (Maltén 1998, 
s. 31). Den som inte har förmågan att tolka den icke-språkliga kommunikationen har 
stora problem att härma och utveckla sin kommunikativa förmåga som ett svar till 
andra. Författarna tar även upp att föräldrar till barn med Aspergers syndrom ofta 
klagar över att barnet aldrig hör vad vi säger. Detta menar författarna inte beror på en 
nedsatt hörselskada, som dock alltid bör kontrolleras, utan det beror på personens 
tolkningssvårigheter. Fenomenet kan vara individuellt och för vissa kan det handla om 
mängden av ord. Personer med Aspergers syndrom kan ha svårt att förstå var 
gränserna mellan de olika orden går. Det kan låta som om människans tal blir som en 
ström som de kan låta rinna förbi utan att uppfatta mer än något enstaka ord. Detta 
kan bero på att många med Aspergers syndrom har svårt för att hålla längre 
information i minnet. Många människor med Aspergers syndrom uppfattar språket 
konkret, vilket leder till att det är svårt att förstå sammanhangen.  

 

Kommunikation mellan människor är kanske det mest grundläggande för utvecklingen av 
erfarenhet och kunskap. Människor med autism har sina allra största svårigheter i just 
kommunikation (Beckman, Kärnevik, Måbrink, Schauman 2003). 

2.2.5  Skola och undervisning vid Aspergers syndrom  

 

Safran (2001) lyfter fram betydelsen av att det är viktigt att så tidigt som möjligt, helst i 
förskoleåldern, identifiera elever med Asperger diagnos. Detta för att kunna anpassa 
undervisning och omgivande förhållanden efter elevernas egna förutsättningar. 
Larsson Abbat menar att det har utvecklats olika metoder för att elever med Aspergers 
syndrom ska kunna inkluderas i vanliga skolklasser. Skolpersonal ska uppmuntra 
positiv interaktion och i tid förbereda klasskamraterna på att de får en elev med AS-
diagnos i klassen (Cooper, Griffith och Filer 1999). 
 
Skolpersonal kan behöva hjälp med att skapa miljöer som är anpassade efter elever 
med Aspergers behov, vilket innebär att omgivningens bemötande är empatiskt och 
flexibelt (Jordan 2005 a.a). Det sistnämnda innebär en förmåga att utveckla 
utbildningsmetoden, men också förhållningssätt utifrån barnets behov, för att på så 
sätt optimera lärandet hos individen. Jordan tar även upp betydelsen av att 
Skolpersonalen stärker elever med Aspergers syndroms sociala och kommunikativa 
förmåga. Här betonas vikten av att strukturera tiden i skolan och att noga förbereda 
eleven för kommande händelser (Rubin och Laurent 2004). 
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Connor (2000) undersökte hur 16 tonåringar med Aspergers syndrom upplevde den 
icke schemalagda skoltiden. Det framkom att tonåringarna hade svårigheter och ångest 
inför att interagera med andra elever. 
Det som eleverna upplevde särskilt svårt var lunchrasterna. Eleverna önskade sig 
organiserade aktiviteter på ledig tid. Kontakter med andra elever i skolan upplevdes 
som få. För att underlätta inlärningsmiljön för elever med Aspergers syndrom krävs 
fasta rutiner i en välstrukturerad miljö. Miljön ska inte vara belastad med intryck utan 
spartanskt inredd. Många elever med Aspergers syndrom är beroende av att 
skolgången är speciellt anpassad efter elevens förutsättningar och behov under hela 
skoltiden.  

Det är viktigt för elever med Aspergers syndrom att få en konkret planering över vad 
som förväntas och vad eleven ska göra varje dag. Ofta är det helt nödvändigt för eleven 
att få ett överblickbart schema för en eller flera veckor. Inte sällan behövs även ett 
särskilt schema för dagen och ibland även för den enskilda lektionen (Sisu 2008, s. 10 
a.a). Många elever med Aspergers syndrom behöver stöd i sin studieteknik. Eleverna  
har svårt att bedöma vad som är väsentligt och fastnar ofta i detaljer. Det är viktigt att 
förklara exakt vad som ska göras och varför: 

Vad är syftet med uppgiften? 

Varför ska jag lära mig detta? 

Hur ska uppgiften göras? 

Vilka sidor ska läsas? 

När är uppgiften slut? 

Vem ska jag samarbeta med? 

Instruktionerna måste ges i mindre portioner och uppgifterna bör vara tydligt 
avgränsade. Om uppgiften inte har ett tydligt slut kan den upplevas som oöverstiglig 
och den studerande kan känna sig utmattad innan han eller hon ens har börjat. Elever 
med Aspergers syndrom behöver oftast mer tid vid prov, de kan ibland även behöva 
få höra proven inlästa på cd skiva. Studietiden kan förlängas så att eleverna läser fyra år 
istället för tre år. Detta för att inte studierna ska bli så komprimerade, eleven får då en 
rimlig studiesituation som gör det lättare att klara av sina studier. 

Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus 2008, s. 10) har skrivit en 
text där det dokumenterats hur en bra studiesituation kan se ut för personer med 
Aspergers syndrom. 

• Tydliga rutiner 

• Konkret information 

• Förberedelser om hur, när och varför en uppgift ska göras 

• Avgränsade uppgifter med markerad början och markerad slut 

• Bakgrund och sammanhang för att kunna se helheten och inte bara detaljer 
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• Så få byten som möjligt av lokaler, ämnen och lärare under dagen 

• Lugn miljö 
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att beskriva hur gymnasiepedagoger uppfattar att de 
bemöter elever med Aspergers syndrom. Hur planerar och genomför de lektioner när 
de har en eller flera elever med Aspergers syndrom i klassen? Får pedagogerna 
utbildning, handledning inför och under tiden de undervisar elever med Aspergers 
syndrom? 

Med stöd i syftet är avsikten med studien att ge svar på följande frågeställningar 

• Vad anser pedagogerna att deras ansvar för stöd och hjälp till elever med 
Aspergers syndrom är?  

• Vad gör pedagogerna för att underlätta undervisningen? 

• Får pedagogerna den utbildning/handledning som förmodligen krävs för att 
bemöta dessa elever? 
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4. Metod 

Metoden som valts är kvalitativa intervjuer med halvöppna frågor, så kallad halv-(semi) 
strukturerade. Syftet med denna studie är att beskriva hur gymnasiepedagoger bemöter 
elever med Aspergers syndrom. Hur de planerar och lägger upp undervisningen när de 
har en eller flera elever med Aspergers syndrom i klassen. För att få så mycket 
information som möjligt utfördes studien med kvalitativa intervjuer och 
halvstrukturerade frågor (Carlström & Carlström Hagman 2006, s. 189).  

Datainsamling kan gestalta sig olika beroende på ämnesområde (Carlström & 
Carlström Hagman  2006, s. 123). Med detta menar författarna att en medicinskt 
inriktad forskare intresserar sig för att undersöka medicinskt inriktade 
forskningsområde och en pedagog inriktar sig oftast på ett pedagogiskt inriktat 
forskningsområde. Denna studie har fokus på frågor av betydelse för pedagoger. 
Datainsamlingen påverkas av faktorer som ekonomiska och personella resurser, 
tidsgränser och dylikt (Carlström, Carlström Hagman 2006, s. 123). Alla intervjuerna är 
gjorda på samma gymnasieskola, vilket kan tyckas vara snävt. 

4.1 Undersökningsmetod 

Vid den kvalitativa intervjumetoden finns oftast en så kallad frågeguide till 
intervjuarens hjälp (se bilaga 2) (Carlström & Carlström Hagman 2006, s. 189). Guiden 
innehåller de stora områdena som intervjun handlade om. Vid intervjutillfällena 
uppkom sedan följfrågor frågor som ställdes efterhand som intervjuerna genomfördes. 
(Carlström & Carlström Hagman 2006, s. 189). Kvalitativ metod är att föredra framför 
kvantitativ metod när syftet är att få fram hur människor resonerar eller reagerar 
(Trost 2005, s. 14). En intervjuundersökning är att föredra när det är information om 
människor författaren vill få fram (Andersson, Schwenke 1998, s. 94). Författarna 
menar även att intervjuer är att föredra när det inte finns klara svarsalternativ samt när 
det finns flera olika sätt att svara på och när ämnet är av ett sådant slag att det är 
lämpligt att följa upp svaren med följdfrågor (Andersson, Schwenke 1998, s. 94).  
Även Patel & Davidsson (1993, s. 78) menar att intervjufrågorna i en kvalitativ intervju 
ger utrymme för informanten att svara med egna ord. Patel och Davidsson (1993, s. 
78, 79) menar att det troligen är en fördel om den som ska göra en kvalitativ intervju 
har förkunskaper och är förberedd inom det område som ska studeras. Carlström & 
Carlström Hagman (2006, s. 123) menar att sättet man uppfattar själva problemet på i 
undersökningen är grundläggande. problemet kan uppfattas från olika perspektiv, 
vilket påverkar undersökningar och undersökningsarbeten. Ämnet som diskuteras kan 
betraktas från ett psykologiskt perspektiv, pedagogiskt, sociologiskt eller ett 
ekonomiskt perspektiv. Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer ur ett 
pedagogiskt perspektiv.  

4.2 Urval 

Arbetet startades med att ett brev författades och sändes till två rektorer på två större 
gymnasieskolor i grannkommunen. I brevet förklarades studiens syfte (se bilaga 1). 
Den ena rektorn meddelade att det inte fanns tid att engagera sig i studien på grund av 
att lärarna redan var överbelastade. Den andra rektorn hörde aldrig av sig. På grund av 
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tidsbrist tillfrågades gymnasiepedagoger på den egna arbetsplatsen om de kunde tänkas 
ställa upp på intervjuer. Fem pedagoger valde att delta i intervjuer Men eftersom alla 
respondenterna har bred erfarenhet av att undervisa elever med Aspergers syndrom 
anses studien ha hög reabiliditet.  

4.3 Studiens genomförande 

Intervjuerna gjordes på skolan där respondenterna och intervjuaren arbetar. 
Intervjutillfällena skedde i ett rum som i och med sin placering gjorde att intervjuerna 
kunde ske ostört. Intervjuaren kunde därför rikta koncentrationen mot det fakta som 
respondenterna förmedlade.  Intervjuerna genomfördes individuellt med en 
respondent i taget. Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefon. Tiden för 
intervjuerna varierade mellan 30 minuter till en timme. Respondenterna blev upplysta 
om att det fanns gott om tid för deras svar och reflektioner, samt att de när som helst 
kunde avsluta intervjun (Carlström & Carlström Hagman 2006, s. 293). Eleverna som 
respondenterna nämner har ingen koppling till författaren, utan de eleverna går alla på 
nationella program utan koppling till det specialutformade program för elever med 
Aspergers syndrom som finns på skolan.  

4.4 Etiska övervägande 

Innan intervuerna inleddes blev respondenterna informerade om att deras medverkan i 
studien var frivillig och när som helst kunde avbrytas. Respondenterna delgavs 
information om studiens syfte. I studien har fiktiva namn använts på skola och 
respondenter. Personuppgifter rörande de intervjuade pedagogerna har endast 
behandlats av intervjuaren, som har hanterat uppgifterna på ett sådant sätt att 
obehöriga ej kunnat ta del av dem. I undersökningen har hänsyn tagits till 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Carlström 
& Carlström Hagman 2006, s. 172). I och med att materialet avkodats anses 
respondenterna och skolan vara anonyma. Respondenterna blev informerade om hur 
resultatet ska användas och publiceras och att arbetet blir en offentlig handling. När 
rapporten är färdigbehandlad kommer mobiltelefonintervjuerna att raderas.  

4.5 Databearbetning 

Efter att ha fått respondenternas godkännande spelades intervjuerna in på 
mobiltelefon. Detta för att kunna rikta hela uppmärksamheten mot respondenten, 
samt för att kunna tolka nyanser, uttryck och gester i de svar som respondenten gav. 
Noteringar antecknades vid nedskrivningen på dator och lades till under de svar som 
de hörde ihop med. Intervjuerna skrevs ut så ordagrant som möjligt på dator direkt 
efter varje intervjutillfälle detta för att informationen inte skulle glömmas bort 
(Andersen & Schwencke 1998, s. 108) . För att skapa överblick och struktur gjordes en 
sammanfattning av materialet där irrelevant fakta sorterades bort (Andersen & 
Schwencke 1998, s. 98). Intervjuerna skickades via e-mail till respondenterna för 
godkännande. Alla respondenterna godkände innehållet i de transkriberade 
intervjuerna. En analys av svaren gjordes och delades upp i tre delar där rubrikerna 
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blev empati och uppmärksamhet, individuell anpassning och stöd samt ansvar för hela 
skolsituationen. Dessa rubriker har sedan legat till grund för att få fram det viktigaste 
från svaren som respondenterna lämnade vid intervjutillfällena. I resultatet användes 
citat och referat ur intervjutexterna. Avsikten med de valda citaten är att ge läsaren en 
bild av hur de intervjuade personerna svarat på frågeställningarna (Patel & Davidsson 
2003, s. 133).  

4.6 Reliabilitet och validitet  

Reabiliteten och validiteten anses i denna studie vara hög. I studien har samma 
intervjuguid använts till alla intervjuerna. Intervjuerna har skett med syftet att få fram 
vad respondenter har för uppfattningar av de olika frågeställningarna (Johansson & 
Svedner 2006, s. 50). Materialet som använts vid intervjuerna täcker de frågeställningar 
som valts att belysa i studien (Trost 2005). Det som eventuellt kan ses om en brist är 
att intervjuerna är genomförda med fem pedagoger. Det kan tyckas önskvärt att ha 
intervjuat en större mängd pedagoger för att få ett större underlag men ett fåtal väl 
utförda intervjuer anses mer värda än ett flertal mindre väl utförda (Trost 2005.) 
Eftersom dessutom alla respondenter arbetat ett flertal år med elever med Aspergers 
syndrom och anses ha god kännedom om funktionshindrets art bör resultatet anses 
vara av högt värde.  Det sista begreppet när det gäller tillförlitligheten som Johansson 
och Svedner tar upp är validiteten. Är det en sann bild av det undersökta som 
resultatet ger? Täcker resultatet området som målet var att undersöka? Området som 
valts att undersöka är ett område som inte är lätt att undersöka eller att få ett slutligt 
svar på. Det handlar om människor och människor upplever och tolkar situationer och 
saker på olika sätt. På samma sätt kan resultatet variera beroende på ur vilken 
synvinkel man studerar frågorna. I denna studie har valts att studera frågorna ur en 
pedagogs perspektiv och resultatet som kommit fram får anses vara viktigt. Med 
generaliserbarheten menas i vilken grad resultatet kan gälla för mer än det material 
som använts. Vilket noga genomtänkts i denna studie. Eftersom de intervjuade 
pedagogerna alla arbetar på samma skola som intervjuaren själv skulle man kunna anta 
att det har påverkat intervjuresultatet. Men det finns ingen direkt koppling mer än att 
alla arbetar på samma skola.  
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5. Resultat 

I början av detta kapitel görs en inledande presentation av respondenterna. 

Respondenterna är två kvinnor och tre män mellan 42 och 54 år gamla, de har arbetat 
mellan 13-21 år som gymnasiepedagoger på olika program. Samtliga har hela tiden 
arbetat heltid och i snitt undervisat 3-5 elever med diagnos Aspergers syndrom under 
sin yrkesverksamma tid som gymnasiepedagoger. 

Resultatet redovisas utifrån de kategorier som framkom vid analysen individuell 
anpassning, empati och stöd samt ansvar för hela skolsituationen.  

5.1 Intervjuresultat 

Fingerat 
namn 

Ålder Antal 
yrkesverksamma 
år 

Typ av utbildning Antal 
undervisade 
elever 

Johan 42 år 15 år SO-lärare 4-9 

Speciallärare 

Religionsvetenskap 
C + D nivå 

3-5 elever 

Tommy 43 år 13 år Bildlärare 3-5 elever 

Stina 49 år 20 år Mellanstadielärare 

Lärare på 
handelsprogrammet 

Barn- och 
fritidslärare  

1-2 elever 

Lisa 50 år 17 år Yrkeslärarutbildning 
med inriktning mot 
skrädderi 

1-2 elever 

Stefan 54 år 21 år Bildlärare 3-5 elever 

Tabell 1. Respondent presentation  

5.1.1 Individuell anpassning och stöd 

Resulatet visar att individuell anpassad undervisning är att föredra i undervisningen av 
elever med Aspergers syndrom. Pedagogerna bör börja grundläggande och mycket 
fyrkantigt. Det är viktigt att det finns tid för pedagogerna att lära känna eleven, vilket 
är en förutsättning för att undervisningen ska fungera. Pedagogiken ska vara enkel 
med tydliga ramar som eleven kan följa. Det krävs även att pedagogerna ger eleverna 
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extra empati och mycket tid. Individuella muntliga instruktioner kan fungera bättre än 
skriftliga då elever med Aspergers syndrom kan haka upp sig på viss skriftliga fakta. 

”Bara eleven förstår vad läraren är ute efter och vill ha svar på, så klarar elever med 
Aspergers syndrom det rätt bra (Johan). 

 

”Har hon inte förstått innebörden av lektionen måste jag förklara så att hon förstår det 
efter lektionen. Annars kommer hon efter och då har jag inte tagit mitt ansvar” (Johan). 

 

Elever med Aspergers syndrom klarar enligt resultatet gymnasietiden relativt bra. Dock 
beror det mycket på hur pedagogerna lägger upp undervisningen. Det är mycket viktigt 
att hålla på rutinerna och att iförväg berätta vad som ska hända på lektionerna. 
Undervisningen bör bedrivas i små grupper där det är lugn och ro för att dessa elever 
ska ta till sig undervisningen på ett för dem bra sätt. Elever med Aspergers syndrom 
klarar inte av undervisning i stora klasser. Resultatet påvisar även stora svårigheter i 
kommunikationen, det är viktigt att pedagogerna är tydliga med det de vill säga och 
lära ut. Att undervisningen individanpassas efter elevens egna förutsättningar en 
förutsättning i arbetet med elever med Aspergers syndrom. Resultatet visar att 
undervisningen, kursmaterialet, lokalerna samt storleken på klasser oftast inte är 
anpassad för elever med Aspergerts syndrom.  

Ett av problemen som kom fram i resultatet låg i elevens intresse av lektionerna. Om 
eleverna var intresserade gick det mycket bra men om inte intresse fanns gick 
lektionerna mycket dåligt. Resultatet visar att elever med Aspergers syndrom kräver 
mycket uppmärksamhet och att de är tidskrävande. 

  

Karaktärsämneslektionerna är de lektioner som eleverna tycker bäst om. Vilket 
förmodligen beror på att eleven själv valt det som intreserar dem. Däremot går det 
sämre på lektioner som inte eleven har valt själv. Resultatet visar att eleverna kan ha 
svårt att förstå varför de ska göra vissa saker som de tycker är ointressant. 
Pedagogerna har i de lägen svårt att förklara för en elev med Aspergers syndrom 
varför man ibland måste göra saker man själv tycker är meningslösa. 

 

”På bildlektionerna kan det vara svårt att motivera eleven att göra det de ska! Om eleven 
inte vill göra den bilden som jag vill, leder det till diskussioner och oftast får eleven som 
den vill för de är så enormt envisa” (Tommy). 

 

Samtal med eleven före och efter varje lektion kan underlätta studiesituationen. Detta 
för att eleven ska förstå vad lektionen kommer att handla om. Resultatet visar att detta 
moment tar mycket tid och energi från pedagogerna men ger eleverna en bra 
förutsättning till inlärning.  

Detta innebär också att extra planeringstid krävs vilket leder till att pedagogerna får 
mindre tid att planera och förbereda andra lektioner. Resultatet visar att de flesta 
eleverna klarar av målen på gymnasiet. Dock är estetiska kurser svåra för flera av 
eleverna.  
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”Ansvaret det innebär att ha en elev med Aspergers syndrom i klassen är stort. Som 
pedagog krävs det mycket kunnande och extra arbete. Tiden är en bristvara och det tar 
mycket tid att förbereda, göra om material och tid till efterarbete för dessa elever” (Johan).  

”Jag har två elever med Aspergers syndrom nu i trean en av dem kommer klara målen 
förutom i engelska och den andra eleven kommer inte att klara mer än 
karaktärsämnesmålen” (Lisa).  

 ”Det är inte så lätt att hinna med när man har många olika kurser att planera och 
samtidigt med det åläggs det oss lärare att ta ett större och större fostransansvar. Det är 
inte bara planering, genomförande och efterarbete längre. Det sociala tar stor del av 
lärarens arbete i dag”. ( Johan). 

 

I resultatet framgår att eleverna får en del extra stöd förutom ordinarie undervisning. 
Stöden är individuella och ser olika ut för varje elev. Från en elevassistent som följer 
eleven i princip hela dagen till extra stöd i engelska, avancerad mobiltelefon, dator med 
stavningsprogram till extra stöd av undervisande pedagog. Resultatet påvisar även att 
det finns elever som vägra ta emot stöd. Särskilt svårt är det för eleverna att ta emot 
”synligt” stöd tillexempel som egen dator. Eleverna vill inte synliggöras som 
annorlunda utan vill smälta in bland de andra eleverna.  

 

”Vi i arbetslaget har haft flera diskussioner om att hon skulle behöva en dator som 
hjälpmedel men hon har vägrat detta. Det är viktigt för henna att vara som alla andra, 
Hon vill inte vara avvikande på minsta sätt. Senare resulterade diskussionerna i att hon 
själv köpte en avancerad mobiltelefon som hon för anteckningar i (Lisa). 

 

 

Resultatet visar att hur eleverna klarar av läxor och prov är mycket individuellt. För en 
del elever fungerar det bra medan det för andra elever inte fungerar alls. En idé som 
framkommer i resultatet är att låta eleverna genomföra praktiska prov i den mån det 
går att genomföra.  

”Min ena elev läser på läxorna mycket bra och tycker själv att hon är felfri” (Lisa). 

 

”Jag har försökt att ge läxor till mina elever med Aspergers syndrom men efter många 
misslyckanden har jag slutat med det, de ger dem bara dåligt självförtroende” (Stefan). 

 

”Provtillfällena är enormt jobbiga för min elev. När hon får veta att det ska komma ett 
prov börjar hon krångla. Hon stället till med mycket problem och blir elak mot de andra 
eleverna i klassen. Jag vet inte vad det beror på och jag försöker på olika sätt att 
förbereda henne så att hon ska vara trygg men det funkar inte” (Stina). 
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5.1.2 Empati och uppmärksamhet 

Resultatet visar att pedagogerna som undervisar eleverna med Aspergers syndrom har stor 
empati för dessa elever och de försöker att ge eleverna den extra tid samt den anpassning 
de behöver för att klara av olika kurser på gymnasiet. 

Resultatet visar även att det ibland händer att elever avstår från att komma till skolan eller 
avslutar pågående lektion med att lämna klassrummet. 

”Det är svårt att veta vad man ska göra när eleven bara reser sig upp och går, man kan 
ju inte tvinga kvar dem” (Tommy). 

 

 

Pedagogerna tycker att det är svårt att leva upp till det de vet behövs när de undervisar 
elever med Aspergers syndrom Tiden räcker inte till. Det finns en undran som 
framkommer i resultatet om elever med Aspergers syndrom ska vara integrerade med andra 
elever eller om de bör gå på ett specialanpassat program. Eleverna med Aspergers syndrom 
har ett annorlunda socialt beteende som gör det svårt för de andra eleverna att vid vissa 
tillfällen förstå. I resultatet kan man se att det finns en önskan om att funktionshindret vore 
mer accepterat än det är. Det krävs mycket av pedagogerna att se till att undervisningen 
fungerar och att alla får den undervisning och respekt de behöver.  

 

”Jag tror att det hänger mycket på hur mycket läraren engagerar sig. Alla lärare tycker 
inte att det är enbart positivt att arbeta med dessa elever, det kräver nämligen väldigt 
mycket av både tålamod, påhittighet och förståelse för funktionshindret” (Lisa). 

 

I resultatet framkommer det att inte några av eleverna med Aspergers syndrom har 
kompisar i klassen. Det verkar inte bero på de andra elevernas avoghet utan det förefaller 
snarare som om eleverna själva inte eftersträvade att ha kompisar utan är njöda med sin 
situation så som den är. Mobbing eller ofrivilligt utanförskap var inte något som 
pedagogerna uppmärksammat.  

 

”Jag tror inte att min elev vill vara med de andra eleverna utan hon söker sig till 
ensamhet och verka trivas bäst med det” (Lisa). 

 

”Eleverna ska känna att den är viktig, att jag som lärare bryr mig och vill deras bästa. 
De ska veta att även om det ibland inte fungerar så blir eleven förlåten och får komma 
tillbaka” (Johan). 

5.1.3 Ansvar för hela skolsituationen 

I resultatet framgår att det efterfrågas en ”jourperson” en person att ringa till när 
eleven med Aspergers syndrom av olika anledningar inte kan vara kvar i klassrummet. 
En person som kan komma och ta hand om eleven. Pedagogen har ansvar gentemot 
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eleven med Aspergers samt de andra eleverna. Att lämna de övriga eleverna utan 
ansvarig pedagog upplevs som oansvarigt.  

Det framgår starkt i resultatet att pedagogerna eftersträvar utbildad skolledning. 
Rektorerna har det yttersta ansvaret för att elever med funktionshinder får den 
utbildning de lagligen har rätt till. För att kunna axla detta ansvar bör rektorer ha 
utbildning och kunskap i olika funktionshinder. Pedagogerna hävdar att det är viktigt 
att klasskamraterna till elever med Aspergers syndrom får information om 
funktionshindret och hur det kan visa sig. 

 

Skolledningen måste följa skollagen och ha kunskap om olika funktionshinder. Har 
man det sätter man inte in en elev med Aspergers i en trettioklass och tror att det ska 
fungera” (Johan) 

”Skolan har skyldighet att erbjuda hjälp och resurser. Får eleverna det är det min åsikt 
att det går bra för dem. Men det räcker inte med att de får det som skolan kan erbjuda. 
Både eleven och dess föräldrar måste acceptera hjälpen” (Stina). 

 

Handledning och utbildning till pedagogerna är individuellt förekommande. På ett 
program får alla som arbetar med eleven kontinuerlig handledning. Medan andra inte 
får handledning alls. Dock efterfrågas handledning av kunnig handledare. Utbildning 
efterfrågas inte men däremot tips och idéer. Information från kursstart om elevernas 
status efterfrågas av respondenterna.  

 

”En gång fick jag ingen information alls om att eleven hade Aspergers syndrom, men jag 
förstod ganska snabbt att det var något som inte stämde. Jag kontaktade specialpedagogen 
och fick då veta att eleven hade Aspergers syndrom, helt oansvarligt tycker jag” (Johan). 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur gymnasiepedagoger möter elever med 
Aspergers syndrom på nationella program. För att genomföra studien valdes att se på 
frågeställningen ur ett pedagogiskt perspektiv. Hur arbetar pedagogerna när de 
bemöter elever med Aspergers syndrom? Det föll sig naturligt att intervjua pedagoger 
som har erfarenhet av att arbeta med elever med denna problematik.. Beslutet att 
använda intervjuer, visade sig enligt metodhandböckerna som lästs vara det bästa 
alternativet i förhållande till denna studies syfte. Intervjuerna innehöll frågor vilka 
ibland kunde vara känsliga för informanten. Att redogöra för hur bemötandet och 
undervisningen fungerar i arbetet med elever med Aspergers syndrom kan till viss del 
vara känsligt. Det kan gälla saker som att tid inte finns avsatt till uppdraget eller att 
pedagogen inte anser att skolan sköter sina åtagande. För att få så uppriktiga svar som 
möjligt, även vad gäller känsliga frågor, eftersträvades en avspänd atmosfär vid 
intervjutillfället. Andersen & Schwencke (1998, s. 95) menar att det vid intervjuer är 
viktigt att upprätta ett förtroende vilket kan vara svårt att åstadkomma vid en skriftlig 
undersökning. Metodvalet anses i denna studie vara det rätta. Svaren som kommit 
fram från respondenterna har varit av stor vikt för denna studie. Pedagogerna som 
deltagit som respondenter har olika inriktningar på lärarutbildningarna och olika 
specifika ämneskunskaper. Vilket breddar den gemensamma erfarenhetn hos 
respondenterna. En tanke hade kunnat vara att intervjua pedagoger som arbetar på 
samma program och med samma elever. Men omständigheter gjorde att 
respondenterna blev de tillfrågade pedagoger som vid tillfället kunde ställa upp och 
delta i studien. Efter genomförande och granskning av studien upplevs den som 
tillförlitlig. I studien har Johanssons och Svedners Examensarbetet i lärarutbildningen 
(2006), Carlström och Carlström Hagmans Metodik för utvecklingsarbete (2006), Patel och 
Davidssons Forskningsmetodikens grunder (2003), Andersen & Schwencke projektarbete- en 
vägledning för studenter (1998) tagits del av. De tre viktiga områdena som de tar upp och 
finns för att granska tillförlitligheten är: reliabiliteten och validiteten.  

6.2 Resultatdiskussion 

Avsnittet presenteras under tre teman. Individuell anpassning, empati och 
uppmärksamhet samt ansvar för hela skolsituationen. 

6.2.1 Individuell anpassning 

Syftet med studien var att undersöka hur gymnasiepedagoger bemöter elever med 
Aspergers syndrom på nationella program. För att genomföra detta valdes att se på 
frågeställningen ur ett pedagogiskt perspektiv. Hur arbetar pedagogerna när de 
bemöter elever med Aspergers syndrom.  
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Forskningen visar att elever med Aspergers syndrom behöver få klasskamrater (Winter 
(2003, s. 48). Det vill säga liten klass, lugn miljö, allt ska vara förutsägande, eleven ska 
veta vad som ska hända och hur den ska bete sig i olika situationer. Studien visar att 
respondenterna har samma åsikter i denna fråga.  

Muntlig kommunikation hävdar respondenterna är bättre än nedtecknad. Detta trots 
att forskare påvisat att ett av de centrala kännetecken för människor med Aspergers 
syndrom är en bristande förmåga till kommunikation framförallt pragmatiken, det vill 
säga hur språket används i sociala sammanhang. I denna fråga skiljer sig forskare och 
respondenternas åsikter. 

Undervisningsmaterialet bör många gånger anpassas till elevens individuella 
förutsättningar.  I denna fråga är både forskare och respondenterna överens, även 
personer med Aspergers syndrom har skrivit om detta i självbiografiska böcker och 
anser att det är en viktig del för att klara av skolan. Alltså bör ett individuellt 
förebyggande arbete med fasta rutiner i en välstrukturerad miljö samt stöd i 
studieteknik vara en förutsättning till en bra studiesituation.  

Med vetskap om funktionshindret Asbergers syndroms stora komplexitet är frågan om 
utbildning och handledning en viktig del. Skolverket har publicerat en rapport där de 
belyser att det saknas kunskaper i skolsituationer för elever med 
funktionsnedsättningar (Rapport 334. 2009, s. 9). Respondenterna i studien önskar 
kontinuerlig handledning av i ämnet kunniga handledare. Studien visar att både 
forskare och respondenter är eniga om att kunskap och handledning i ämnet är av stor 
betydelse. 

6.2.2 Empati och uppmärksamhet 

Respondenterna menar att det inte alltid är så lätt att som pedagog ta det ansvar som 
det medför att undervisa elever med Aspergers syndrom. Pedagogens arbete är i dag 
mycket mer än att planera och undervisa. En stor del av arbetstiden lägger pedagoger 
på att lösa och arbeta med sociala problem av olika slag. Tiden anser pedagogerna har 
en avgörande roll för hur undervisningen kan förberedas och genomföras för elever 
med Aspergers syndrom. I självbiografiska böcker som personer med Aspergers 
syndrom skrivit berättar de om sin skoltid. I böckerna framgår det tydligt att 
författarna upplevde skolan som en svår tid, både i själva lärandet och i den sociala 
interaktionen mellan lärare och andra elever. Även forskare anser att skolan är ett av 
de svåra kapitlen i personer med Aspergers syndroms liv (Attwood m.fl. 2000).  

I denna studie framkommer att respondenterna anser att stöd kan eliminera de 
svårigheter en skolsituation kan orsaka en elev med Aspergers syndrom. 
Respondenterna anser att om eleverna får det extra stöd och tid som behövs så klarar 
de sig bra i skolan. Betyder det då att de respondenter som medverkat i denna studie 
har lyckas bra med sitt arbete? Eller är det så att det skiljer sig mellan pedagogers och 
elevers syn på hur personer med Aspergers syndrom upplever sin skoltid? Eller är 
detta ett svenskt fenomen?  

Eleverna bär med sig sina egna upplevelser och tolkar dem på sitt eget individuella 
sätt. Likadant är det för respondenterna. Kan det vara så att eftersom elever med 
Aspergers syndrom har ett annorlunda sätt att tänka och uppfatta världen omkring sig, 
upplever de skolan på ett annorlunda sätt än vad respondenterna uppfattar att eleverna 
gör? Kan det i så fall bero på att det här funktionshindret är så komplicerat och 
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individuellt att respondenterna inte kan förstå hur eleverna upplever sin skoltid? 
Självbiografisk litteratur beskriver just fenomenet av missförstånd som ett stort 
problem (Stjernefält 2010). 

I studien framkommer att det finns respondenter som avbryter undervisningen för att 
elever med Aspergers syndrom stör de andra eleverna så mycket att inte de kan få 
arbetsro. När detta händer får eleverna med Aspergers syndrom lämna klassrummet. 
Frågan är i vilket syfte? Är det för att de övriga eleverna inte kan koncentrera sig och 
få lugn och ro? Eller är det för att respondenten ska få bättre kontroll över 
klassrumssituationen? Hur upplever eleven med Aspergers syndrom att få lämna 
klassrummet? Tycker eleven att det är skönt att få gå därifrån eller upplever eleven det 
som ett nederlag?  

Respondenterna i studien upplever att det är jobbigt och känner sig opproffesionella 
när de behöver avbryta en lektion och ”köra ut” en elev med Aspergers syndrom. 
Skulle utbildning och handledning i detta fall kunnat resultera i att respondenterna 
bemötte eleven på ett sådant sätt att situationen inte skulle komma upp? Studien och 
forskningen visar vikten av just detta. 

6.2.3 Ansvar för hela skolsituationen 

Genomgående när litteraturen och intervjuerna analyserats visas skolans ansvar mot 
elever med Aspergers syndrom upp. Skolan har ett stort ansvar och säkert ser det olika 
ut på olika skolor hur detta ansvar förvaltas.  

Men hur mycket ansvar har pedagogerna? Pedagogernas ansvar för elever med 
Aspergers syndrom kan nog anses vara samma ansvar som inför alla elever, eftersom 
det står i skollagen att all undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar, 
behov och kunskapsnivå (LPF 94, s. 4). Alla elever har alltså rätt till den undervisning 
de behöver oavsett var i landet eleven får sin undervisning (Lpf 94, s. 4). Skolverket 
har publicerat en rapport där de skriver att det saknas kunskaper i skolsituationen för 
elever med funktionsnedsättningar (Rapport 334. 2009, s. 9).  

Högsta ansvaret för att alla elever får den undervisning de behöver har skolans rektor. 
Rektorn ansvarar i sin tur för att pedagogerna tar sitt pedagogiska ansvar (Lpf 94, s. 
16-17).  

Det är mycket som åläggs rektorer samt pedagoger i skolan i dag. Har rektorerna och 
pedagogerna den tid och kunskaps som behövs för att möta elever med Aspergers 
syndrom? Respondenterna i rapporten lyfter fram att just detta är ett problem. De 
menar att skolledningen behöver ha kunskap om Aspergers syndrom för att de i sin 
tur ska kunna leda pedagogerna med den hjälp och det stöd som de behöver för att 
undervisa elever med Aspergers syndrom. Detta är även läsbart i andra studier 
(Larsson Abbad 2007). Så i denna fråga är både forskning och respondenter överrens. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie visar på behov av vidare forskning med inriktning mot hur elever med 
Aspergers syndrom upplever sin gymnasiesituation och hur de då blir bemötta av sina 
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pedagoger. Det skulle kunna ske dels med hjälp av intervjuer, där eleverna själva får 
komma till tals, samt genom observationer under lektionstid. Detta skulle kunna leda 
till att nogrannare belysa elevernas egna upplevelser samt studera miljön och 
skolsituationen för att få en mer nyanserad bild av hur pedagogerna arbetar med elever 
med Aspergers syndrom.  
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Bilaga 1 (Antal sidor: 1) 

Följebrev till verksamhetschef 

Hej! 

Jag är lärarstudent vid Linné Universitetet i Växjö och går sista terminen på 
yrkeslärarutbildningen mot barn och fritid, det är av den anledningen som jag 
kontaktar dig. Jag är intresserad av att komma i kontakt med lärare som undervisar 
gymnasieelever med Aspergers syndrom. Undersökningens syfte är att belysa hur 
lärare tänker kring undervisning av gymnasieelever med Aspergers syndrom och hur 
de uppfattar att det går för dessa elever. Så av den anledningen är jag främst 
intresserad av att möta personal som har minst två års erfarenhet av att undervisa 
denna elevgrupp. 

Då jag har begränsade resurser kommer jag att utföra intervjuerna på telefon och jag 
räknar med att samtalet kommer att ta 20-30 minuter. Jag kommer under samtalet att 
föra anteckningar på det respondenterna säger. De resultat jag får fram, kommer jag 
att använda som underlag i mitt examensarbete. Respondenternas svar kommer att 
behandlas på ett etiskt och konfidentiellt sätt. Vilket innebär full sekretess och att inga 
resultat som medger identifiering av enskilda kommer att redovisas. Jag vill också 
påpeka att all medverkan är frivillig och man behöver inte svara på alla frågor om man 
känner något obehag inför frågeställningen. 

Givetvis finns det möjlighet att senare få ta del av rapporten. 

Är detta något som ”din skola” kan tänka sig att ställa upp på, hoppas jag på att från 
dig kunna få kontakt via mail-adresser eller telefonnummer till pedagoger som kan 
tänkas vara med i undersökningen. Det går bra att återkomma med den informationen 
snarast till undertecknad. Jag kommer därefter att skicka ut information till berörda 
gymnasielärare. 

 

Er medverkan är viktig för mig. 

Vänliga hälsningar…………. 

Namn………………………       Mobil………………………….      

Mail-adress……………………………………  
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Bilaga 2 (antal sidor: 3) 

Intervjufrågor i studien 

 

Bakgrundsdata: 

Ålder:  ........      Kön: ............ Antal år som yrkesverksam:..…… 

Omfattning av arbetet (deltid/heltid) …...........……………………………. 

Utbildningsår och typ av utbildning:…………….............................………… 

Intervjufrågor: 

1. Hur många elever med Aspergers syndrom har du haft under din tid som lärare? 
 
1-2 elever                  3 – 5       6 – 10    1   > 10    
________________________________________________________________ 

     ________________________________________________________________ 

 
2. Vad är din erfarenhet i hur det går för dessa elever? 

 
Mycket bra   Ganska bra  Inte så bra        Dåligt   
 
 

3. Klarar de av att gå ut gymnasiet med ett bra resultat?  Ja      Nej        Vet ej  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

4. Hur fungerar lektionsundervisningen? 
 
Mycket bra    Ganska bra  Inte så bra           Dåligt   
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

5. Hur fungerar läxorna? 
 
Mycket bra   Ganska bra  Inte så bra              Dåligt   
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 

6. Hur fungerar proven? 
 
Mycket bra   Ganska bra  Inte så bra            Dåligt   
 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 

7. Kan eleven sköta tider?   Ja      Nej       Vet ej  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

8. Har eleven några kompisar i klassen?   Ja Nej Vet ej 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

9. Får eleven extra hjälp av något slag?    Ja Nej       Vet ej  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

10. Har eleven någon form av hjälpmedel?  Ja       Nej            Vet ej  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

11. Skulle du vilja att eleven använde sig av hjälpmedel? Ja       Nej         Vet ej  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

12. Skulle du vilja ha stöd, utbildning eller handledning för att ta hand om elever med 
Aspergers syndrom? Ja Nej Vet ej 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 
 

13. Hur viktigt tycker du att det är att du får handledning i din yrkesroll när du har 
elever med Aspergers syndrom i klassen?  
 
Mycket viktigt       Ganska viktigt        Viktig      Mindre viktigt       Oviktigt  
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

14. Det ingår ganska mycket APU i programmet, hur tycker du eleven har klarat det? 
 

Ja       Nej                Vet ej  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

15. Hur vill du beskriva den pedagogik ni använder? 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

16. Finns det andra saker du har funderat på som kan vara till hjälp för dig i ditt arbete 
med elever med Aspergers syndrom? 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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