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Abstract 

The name of my master thesis is How pupils with Aspergers syndrome want to work with lit-

erature in school. Previous research shows that students with Aspergers syndrome have prob-

lem with their reading comprehension and therefore I wonder how the students want to work 

with literature.  I have interviewed six pupils aged 16-19, three girls and three boys. They all 

go to a special unit in the school for pupils with neuropsychiatric disorders. The lessons are 

individually planned most of the time, which research also tells is almost necessary for these 

pupils. Some of the pupils never work with other pupils. Non of the pupils were talkative even 

though the girls seemed a bit more interested in books and reading. All three girls loved read-

ing. The pupils didn’t think that they have problems with their reading comprehension. When 

they work with literature in school the teacher decides which book they should read and they 

write reports or answer questions about the books and talk about the book with the teacher. 

Some of them talk about the book with other pupils; one girl and one boy didn’t want to talk 

with other pupils. If they could change something they would like to decide what to read once 

in a while or maybe the teachers could choose a book more individually for them. They would 

still like to write and talk about the book. Four of the pupils wouldn’t mind talking about the 

book in a larger group.  
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Inledning 

Elever med Aspergers syndrom rapporteras ofta ha svårigheter med språk och läsning.
1
 De 

har problem med att sätta sig in i andra människors tankar och känslor. Detta kan ge konse-

kvenser i skolan på så sätt att de inte klarar av att svara på frågor om en text om inte svaret 

står i texten. Tillexempel om frågan är ”Hur tror du att Simon kände sig när han bytte skola?” 

Om inte Simons känslor inte uttryckligen omtalas i texten kommer eleven med Aspergers 

syndrom svara: ”Hur ska jag kunna veta det?”
2
 Påverkar detta hur eleverna med Aspergers 

syndrom klarar av att läsa och arbeta med skönlitteratur i skolan? Jag har i denna uppsats för 

avsikt att intervjua gymnasieelever med Aspergers syndrom för att ta reda på hur de vill ar-

beta med skönlitteraturen i skolan. Jag kommer då även att försöka ta reda på om de själva 

anser sig ha några svårigheter att förstå vad det är de läser och vad de helst läser för skönlitte-

ratur då de får välja själva.  

     Frågan kring elevernas läsning har fångat mitt intresse eftersom det är en viktig del i 

svenskundervisningen och det finns många elever i skolan idag som har någon form av neu-

ropsykiatriskt funktionshinder. Jag har i denna uppsats valt att begränsa mig till elever med 

Aspergers syndrom.  

Skönlitteraturen i kursmålen 

Sedan hösten 2011 har litteraturen en egen kurs i ämnet svenska. Skönlitteraturen ska ut-

veckla en förståelse för andra människors erfarenhet, livsvillkor, tankar och föreställnings-

världar. Den ska utmana till nya tankesätt och öppna nya perspektiv.   

     Litteraturkursen ska bland annat ge kunskap om berättartekniska och stilistiska drag i 

skönlitteratur som eleverna ska reflektera över och bland annat kunna sätta in i ett samman-

hang. Eleverna ska lära sig att se hur författare och verk har påverkats av sitt samhälle och sin 

tid. För att kunna tala om och analysera skönlitteratur ska eleverna lära sig litteraturveten-

skapliga begrepp. De ska även lära sig att skönlitteraturen kan tolkas och värderas på olika 

sätt, eleverna ska lära sig grunderna för att kunna göra dessa tolkningar och värderingar.
3
 

Om Aspergers syndrom 

Det finns stora skillnader mellan olika individer med Aspergers syndrom men gemensamt för 

alla är att de har svårigheter med minst två av följande områden: social interaktion, verbal och 

                                                 
1
 Jakob Åsberg Literacy and comprehension in school-aged children: Studies on autism and other developmental 

disabilities, Göteborg 2009 opag. 
2
 Helene Fägerblad, Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium. Habili-

tering och Hälsa, Stockholms länslandsting, Stockholm 2011, s. 5. 
3
 Skolverket 2012-03-26 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-

laroplaner/sve 
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icke-verbal kommunikation samt en begränsad föreställningsförmåga och begränsad beteen-

derepertoar. Forskningen domineras i dag av hur olika funktioner påverkas hos personer med 

Aspergers syndrom. Framför allt pratar man om svårigheterna inom 

Theory of mind, det vill säga hur man förstår det sociala samspelet, interagera med andra och 

uppfattar andras avsikter. Central koherensen, det vill säga hur man klarar av att uppfatta 

sammanhang och helheter. Problem kan även finnas med de exekutiva funktionerna, det vill 

säga hur man kan reglera sitt beteende som att planera och organisera, följa en plan samt vara 

flexibel. Personer med Aspergers syndrom kan även ha problem med perceptionen det vill 

säga hur man tolkar sinnesintryck som ljud, ljus, beröring och doft. Även motoriken kan ställa 

till problem för personer med Aspergers syndrom. Detta kan påverka deras förmåga att skriva 

för hand. 
4
 

     I svenskundervisningen kan jag tänka mig att det är Theory of mind och central koheren-

sen som påverkar hur eleven lyckas nå målen. Det är viktigt att tänka på att alla elever är olika 

så en lösning fungerar inte på alla elever.
5
 

                                                 
4
 Fägerblad s. 4.  

5
 Fägerblad s. 4. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur gymnasieelever med Aspergers syndrom upple-

ver läsningen av skönlitteratur i skolan och hur de anser sig få ut mest av skönlitteraturen som 

de läser i skolan. 

     För att ta reda på detta kommer jag även ställa frågor som handlar om vilken typ av skön-

litteratur de helst läser på egenhand samt vad de själva upplever att de har svårigheter med när 

de läser skönlitteratur.  

     Det är viktigt att lärare vet vilka olika problem som kan uppkomma i olika situationer när 

de har elever med lite olika behov i en klass. Neuropsykiatriska funktionshinder som till ex-

empel Aspergers syndrom syns ju inte på eleven och då kan det vara lätt att glömma bort att 

eleven har svårigheter med vissa saker. Det är lätt att skylla på eleven och säga att den är lat 

eller dum. Om lärare kan möta eleverna på deras nivå och har en förståelse blir skol- och 

undervisningssituationerna bättre för eleverna. Eftersom tidigare forskning visar att elever 

med bland annat Aspergers syndrom har svårt med läsförståelsen så finns det ju en risk att 

skönlitteraturundervisningen för dessa elever är helt fel planerad. Men det borde finnas meto-

der som gör det lättare för eleverna att förstå litteraturen. Det är dessa metoder som jag genom 

den här studien ska försöka hitta. Det är viktigt att alla elever får ut så mycket som möjligt av 

sin utbildning. Denna studie kan förhoppningsvis vara en bit på vägen för att hjälpa lärare att 

planera undervisningen för elever med Aspergers syndrom. 
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Metod 

Som metod för undersökningen har jag valt att intervjua sex elever med Aspergers syndrom, 

tre flickor och tre pojkar. Enligt professor Jan Trost ska metoden väljas med hänsyn till den 

aktuella frågeställningen.
6
 Det finns enligt Trost olika typer av intervjuer. Med standardise-

ring menas att alla intervjuer ser ut på samma sätt, det vill säga att frågorna är samma och 

kommer i samma ordning, lokalen är den samma, tidpunkt på dagen är den samma för att 

skillnaderna i hur intervjun genomförts inte ska påverka resultatet, menar Trost. Detta är svårt 

att genomföra.
7
 Med strukturering menas antingen att det finns fasta svarsalternativ eller att 

det bara frågas efter exakt den sak som undersökningen ska handla om och inte en massa frå-

gor runt i kring.
8
 Kvalitativa intervjuer brukar oftast ha en hög grad av strukturering och en 

låg grad av standardisering.
9
 Vid intervjuer ska intervjuaren sträva efter att få svar på frågan 

hur istället för varför, varför kan uppfattas som ifrågasättande. Intervjuaren ska försöka förstå 

den intervjuade.
10

 Det är viktigt att tänka på att alla människor uppfattar omgivningen olika 

och detta för med sig konsekvenser för sättet vi handlar och betraktar andra människor, detta 

påverkar de svar vi får vid en intervju.
11

 Vid en kvalitativ intervju har man inga frågeformulär 

med färdigformulerade frågor utan har en intervjuguide det vill säga ett par punkter som man 

tänker att man ska beröra under intervjun, de kan tas upp i den ordning som anses lämplig 

under intervjun.
12

 Efter en eller två intervjuer kan det vara bra att se över guiden för att se om 

den fungerar som du tänkte när du konstruerade den, gör den inte det får den korrigeras.
13

 När 

det ska bestämmas var intervjun ska ta plats brukar den intervjuade få bestämma även om 

intervjuaren ska ha olika platser på förslag så att allt ansvar inte läggs på den som ska inter-

vjuas. Anledningen till att den intervjuade ska få bestämma är att den ska känna sig trygg.
14

 

Det finns olika åsikter när det gäller att spela in intervjun. Det finns både fördelar och nackde-

lar med att spela in. Till fördelarna hör att du efter intervjun kan lyssna på tonfall och ordval 

samt skriva ut intervjun och läsa den i sin helhet.
15

 Till nackdelarna hör att det tar tid att 

lyssna till inspelningarna och det är besvärligt att spola dem fram och tillbaka för att hitta en 

                                                 
6
 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund 2010, s. 33. 

7
 Trost s. 39. 

8
 Trost s. 40. 

9
 Trost s. 41. 

10
 Trost s. 53. 

11
 Trost s. 57. 

12
 Trost s. 71. 

13
 Trost s. 72. 

14
 Trost s. 65-66. 

15
 Trost s. 74. 
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viss detalj. Det tar tid att skriva ut det som spelats in och det blir en stor mängd papper.
16

 En 

del vill inte bli inspelade och ett nej är ett nej och måste respekteras. En del blir hämmade av 

inspelningen.
17

 Om intervjuaren istället antecknar under intervjun så kan det störa vissa som 

intervjuas och då kanske man bara ska göra små korta anteckningar under intervjuns gång. En 

del störs av att intervjuaren inte för anteckningar.
18

  

     Det är viktigt att informera om att man som intervjuare har tystnadsplikt och att ingen ut-

omstående kommer att kunna veta vem av de intervjuade som sagt vad och vilka som blivit 

intervjuade, inte ens andra i undersökningen.
19

 När man ska intervjua minderåriga eller perso-

ner på anstalt är det viktigt att få godkänt både från förmyndare och den som ska intervjuas. I 

vissa fall kanske en ansvarig bestämmer vilka som får intervjuas.
20

 Den som ska intervjuas 

ska informeras om att hon när som helst kan avbryta intervjun.
21

  

Möta elever med Aspergers syndrom 

Diana Lorenz har skrivit Ungdomar med Aspergers syndrom att mötas i samtal i vilken hon 

beskriver hur man bör hantera ett möte med en person med Aspergers syndrom. Innan mötet 

bör man ge information om mötet både muntligt och skriftligt. Personen med Aspergers 

syndrom behöver tid för att förbereda sig för samtalet.
22

 Det är viktigt att vara punktlig och 

tydlig när man möter upp ungdomen. Saker som kan distrahera ska minimeras och det är bra 

om samtalet kan ske på en plats där ungdomen känner sig trygg. Det är i samtal med personer 

med Aspergers syndrom inte nödvändigt med ögonkontakt.
23

  Det kan ibland vara bättre att 

sitta i en vinkel eller bredvid varandra än mittemot.
24

 Det är viktigt med gott om tid och att 

samtalet får ett tydligt avslut.
25

 Det är viktigt att använda ett konkret och avskalat språk och 

att allt som är viktigt uttalas för att undvika missförstånd.
26

 Det är även viktigt att stämma av 

så att man förstått den andra personen rätt. En person med Aspergers syndrom kan behöva lite 

extra tid på sig för att formulera ett svar.
27

 Att ställa allt för öppna frågor till en person med 

Aspergers syndrom är inte alltid bra eftersom öppna frågor i vissa fall kräver att personen har 

förmågan att se sammanhang. Öppna frågor ska dock inte uteslutas utan om tillräckligt med 

                                                 
16

 Trost s. 75. 
17

 Trost s. 75. 
18

 Trost s. 76. 
19

 Trost s. 61. 
20

 Trost s. 124. 
21

 Trost s. 125. 
22

 Diana Lorenz, Ungdomar med Aspergers syndrom att mötas i samtal, Gothia förlag, Stockholm 2010, s. 24. 
23

 Lorenz s. 28. 
24

 Lorenz s. 29. 
25

 Lorenz s. 28.  
26

 Lorenz s. 31. 
27

 Lorenz s. 39.  
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tid ges så kan de fungera.
28

 Samtalet får inte heller vara för styrt eftersom man då kan missa 

viktig information.
29

 

      Jag har utifrån detta valt att låta några elever svara muntligt på en enkät. Eftersom jag har 

en enkät kommer jag att föra stödanteckningar på enkäten under samtalet istället för att spela 

in. Förutom de sex elever som ställde upp och blev intervjuade så var det två elever som tit-

tade på enkäten men som valde att inte delta.  

Utvärdering av metod 

Många gånger kan det vara svårt att få komma till en enhet för elever med Aspergers syndrom 

efter som det kan vara utpekande och lärare och rektorer vill inte att eleverna ska pekas ut. Jag 

jobbar på gymnasiet där eleverna i min undersökning går, min enhet och enheten där eleverna 

går ligger under samma rektor. Vi har vissa gemensamma aktiviteter men då min enhet inte 

ligger i samma hus som Aspergerenheten träffar jag inte eleverna dagligen. Jag är en person 

som kommer utifrån men samtidigt finns i verksamheten. Jag tror inte att detta påverkar ele-

vernas svar, de har inte mig som lärare och behöver inte känna att de måste svara på ett visst 

sätt för att det inte ska påverka deras betyg negativt. Jag är även väl insatt i vad deras proble-

matik innebär vilket är positivt vid samtal med dem.  

     Jag valde att intervjua sex personer, tre pojkar och tre flickor. Jag hade tagit i kontakt med 

fyra lärare av vilka endast två svarade, då den ena av dessa hann sluta innan undersökningen 

gjordes fick jag hjälp utav en lärare att välja ut elever till undersökningen. Hon valde ut elever 

som hon visste skulle klara av att prata med mig. Förutom de sex eleverna som valde att full-

följa intervjun fick två elever till titta på enkäten men valde att avstå från intervju. Jag tror 

inte att det påverkade mitt resultat att eleverna blev handplockade utan med tanke på elever-

nas specifika funktionshinder så hade det kanske inte fungerat att intervjua vem som helst av 

dem. Det känns inte heller som att läraren valde ut elever för att de skulle berömma hennes 

undervisning för mig utan det känns som att eleverna svarade som de faktiskt tyckte och 

tänkte. Intervjuerna skedde i ett litet rum vid elevernas arbetsplatser så lokalen var känd för 

dem. Intervjuerna skedde före och efter lunch, men jag tror inte att svaren påverkades av om 

de gavs före eller efter lunchen. Det var däremot viktigt att de fick ha sin lunchrast i lugn och 

ro så inga intervjuer fick ske då även om varje intervju bara tog mellan 5-10 minuter. Några 

av eleverna ville inte ha ögonkontakt utan tittade ner i bänken eller i golvet då vi pratade, jag 

undvek då att söka ögonkontakt och det var vid dessa intervjuer bra att jag hade enkäten och 

                                                 
28

 Lorenz s. 40. 
29

 Lorenz s. 42.  
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mina anteckningar att fokusera blicken på. Ibland fick jag formulera om mina frågor och jag 

följde inte enkäten till punkt och pricka eftersom jag ibland fick svar på en fråga som kom 

senare i enkäten redan i inledningen av intervjun. Jag tycker att min valda metod fungerade 

bra i detta sammanhang.  
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Forskningsöversikt 

Den frågeställning jag valt för min uppsats: Hur elever med Aspergers syndrom vill arbeta 

med skönlitteraturen i skolan har visat sig vara relativt outforskad och den tidigare forskning 

som finns berör antingen vad man ska tänka på när man arbetar med personer med Aspergers 

syndrom, elever med Aspergers syndroms läsförståelse eller hur man kan arbeta med skönlit-

teratur i skolan. Endast en av de uppsatser jag hittat har handlat om hur lärare kan utveckla 

elever med Aspergers syndrom i svenskämnet.  

Aspergers syndrom och svenskämnet 

Psykologen Jakob Åsberg har i sin avhandling Literacy and comprehension in school-aged 

children: Studies on autism and other developmental disabilities att barn med olika former av 

neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser ofta har svårigheter med språk och läsning. Åsberg 

undersöker i avhandlingen om detta stämmer och vilka typer av svårigheter barnen i så fall 

har. För att ta reda på detta har olika grupper med barn fått utföra olika typer av uppgifter. 

Deras resultat har sedan jämförts med en jämförelsegrupp bestående av en grupp barn utan 

funktionsnedsättning. Tidigare forskning menar att på grund av att personer med Autism-

spektrumtillstånd (AST) har svårt att sätta sig in i andras tankar påverkar det deras läs-, språk-

förståelse- och skrivutveckling negativt.
30

 Åsberg har gjort fem studier. I den första har han 

undersökt ordavkodningsförmågan och läsförståelsen hos elever med AST, uppmärksamhets-

svårigheter och barn utan kända funktionsnedsättningar. I ordavkodning var det inga större 

skillnader men i läsförståelse så var gruppen utan funktionsnedsättningar klart bättre. Detta 

skiljer sig från tidigare forskning.  I studie två ingick flickor med AST, ADHD och jämförel-

seflickor utan funktionsnedsättning. Flickorna skulle förutom ordavkodning och läsförståelse 

även testas i stavning. I läs- och skrivuppgifterna skiljde sig flickorna med AST inte från de 

andra grupperna
31

 däremot har ungefär hälften flickorna med AST och ADHD någon form av 

läs- och skrivsvårighet. Av flickorna utan funktionsnedsättning var det ungefär 6 procent som 

hade läs- och skrivsvårigheter. Hur hög grad av autismrelaterade beteenden eleven hade spe-

lade ingen större roll för resultatet, däremot påverkade graden av ADHD resultatet. Detta 

stämmer med tidigare forskning.
32

 Tanken med studie tre var att undersöka språk- och hörför-

ståelse hos barn med AST och barn utan. Resultaten visade att barn med AST har problem 

med att förstå innehållet i sammanhängande berättelser.
33

 Genom studie fyra bekräftas att 

                                                 
30

 Åsberg, opag. 
31

 Åsberg opag. 
32

 Åsberg opag. 
33

 Åsberg opag. 
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barn med AST inte har några särskilda problem med ordavkodning även om en mindre grupp 

med AST hade problem. Dessa barn hade problem med fonologiskmedvetenhet, snabb be-

nämning och ordförråd vilka enligt läsforskningen är viktiga för en god ordavkodningsut-

veckling.
34

 I den sista och femte undersökning försökte de stödja förståelseutvecklingen hos 

12 barn med AST i skolmiljö. Till detta användes ett material av den svenska forskaren och 

specialpedagogen Lena Franzén. Efter att materialet används i fyra veckor visade det sig att 

barnens hörförståelse genomgick en förbättring även om Åsberg vill poängtera att materialet 

som användes inte är något ”mirakelmedel” utan fungerade bra för just denna grupp.
35

 Sam-

manfattningsvis kommer Åsberg fram till att elever med AST ofta har svårare för förståelsen 

för skrivet eller uppläst material medan elever med ADHD ofta har större problem med skrift-

språket. Det går däremot inte att säga att alla elever med AST har samma problem eller att 

elever med ADHD har samma problem utan problemen är ytterst individuella. Bara för att en 

elev läser snabbt så innebär det inte att hon förstår sammanhanget av det lästa även om hon 

förstår enskilda ord och meningar.
36

 

     Nicklas Lundberg har skrivit en examensuppsats Lärares arbete med att hjälpa elever med 

Aspergers syndrom att utvecklas i ämnet svenska i vilken han har intervjuat åtta lärare om hur 

de arbetar i ämnet svenska med elever med Aspergers syndrom. En svårighet som kan stötas 

på är att vissa elever med Aspergers syndrom bara orkar läsa väldigt korta stunder men det är 

bättre att eleven läser en kort stund än inget alls. En annan vanlig svårighet är läsförståelsen 

som de ofta har problem med. Eleverna behöver konkreta uppgifter så att de vet vad de ska 

göra. En lärare menar att eleverna ofta är duktiga på och tycker att grammatik är roligt.
37

 Lä-

rarna anser att eleverna har lättare för att skriva faktatexter än skönlitterärt. Ofta tolkar elever-

na det de läser bokstavligt vilket kan leda till att uppgiften löses fel. En lärare menar att ele-

verna har ett kort arbetsminne vilket innebär att eleverna inte kommer ihåg att de redan läst en 

text som de repeterar.
38

 För att utveckla läsförmågan och läsförståelse så använder lärarna sig 

ofta av bänkbok samt att det finns ett datorprogram som stödjer läsutvecklingen.
39

 I gymnasi-

ets B-kurs handlar det om att eleverna ska analysera en text vilket kan vara svårt för eleverna, 

då måste uppgiften vara tydlig och de måste samtala kring texten. Eleverna får då även skriva 

läslogg. Läraren jobbar på samma sätt oavsett vad det är för text som ska analyseras men me-

                                                 
34

 Åsberg opag. 
35

 Åsberg opag. 
36

 Åsberg opag. 
37

 Nicklas Lundberg, Lärares arbete med att hjälpa elever med Aspergers syndrom att utvecklas i ämnet svenska, 

Stockholms universitet, 2010 s. 15. 
38

 Lundberg s. 16. 
39

 Lundberg s. 19. 
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nar att det är viktigt att man själv är väl insatt i texten.
40

 För att eleverna ska lära sig plocka ut 

det viktigaste ur böcker de läst får de skriva referat till vilket de får en mall i förväg så att de 

vet vad ett referat ska innehålla.
41

 När det gäller betygsättning så menar lärarna att eftersom 

målen inte är anpassade efter elevgruppen så får lärarna anpassa verktygen för att eleverna ska 

uppnå målen.
42

 En gymnasielärare menar att på nationella proven så kan en elev få rätt även 

om han inte tolkat texten rätt så länge han har skrivit en bra motivering till sitt svar. Det finns 

även en pysparagraf som kan användas av en speciell pedagog som kan användas för att ele-

ver med svårigheter ska kunna få ett betyg trots att alla mål kanske inte är uppnådda. Annars 

menar läraren att det många gånger skulle vara svårt att ge eleverna med Aspergers syndrom 

godkänt.
43

 Skönlitteraturen som läses med eleverna kan användas till att diskutera socialt 

samspel.
44

 

     Frida Stenström har skrivit examensarbetet Undervisning i läsförståelse för barn med aut-

ism. Fyra lärare berättar om sina erfarenheter. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur 

några lärare arbetar med läsförståelse hos elever med autism. Resultatet visar att lärarnas be-

skrivningar av sina arbetssituationer är mångsidiga och inte helt konkreta men samtidigt så är 

lärarnas svar relativt likartade. De fyra lärarna berättar att de använder sig av högläsning, in-

tegrerar bilder och använder datorer i undervisningen. De berättar även att de saknar en funge-

rande handledning och samarbete med kollegor. Till största delen är lärarnas arbete förankrat i 

forskningen kring läsförståelse och det finns tydliga gemensamma kopplingar mellan hur lä-

rarna och forskarna anser att arbetet bäst ska bedrivas. Det finns även vissa skillnader, framför 

allt kring hur bilder kan användas vid läsförståelse.
45

  

Arbeta med elever med Aspergers syndrom 

Barn med Aspergers syndrom är ofta fascinerade och upptagna av specialintressen som de kan 

allt om medan de har svårt för saker som de tycker är ointressanta. Lärarna i skolan blir ofta 

snabbt medvetna om denna ojämna begåvningsprofil.
46

 Forskningen visar att nästan hälften av 

alla barn med Aspergers syndrom är sena i språkutvecklingen. Hans Asperger, barnpsykolo-

gen som gett namn åt syndromet, beskrev själv ursprungligen den distinkta profil som utmär-

ker barnens språkfärdigheter. Enligt Carina och Christopher Gillberg (som gjort ett av de van-
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ligaste och mest använda diagnosverktygen för Aspergers syndrom) så är ett av kriterierna för 

Aspergers syndrom att personen har språk- och/eller talproblem.
47

 Det är vanligt att barn och 

ungdomar med Aspergers syndrom tolkar bilder och filmer på ett bokstavligt sätt.
48

 Småbarn 

kan ha svårt att skilja mellan verklighet och fiktion i filmer, böcker och TV-serier.
49

 De har 

svårt att uppfatta dolda, antydda eller dubbeltydiga meningar. Detta innebär att de även har 

svårt för vanliga fraser, idiomatiska utryck och metaforer som exempelvis Blickar kan döda.
50

 

Barn med Aspergers syndrom tycks ha en unik förmåga att uppfinna egna ord och de använ-

der språket på ett originellt sätt.
51

 En person med Aspergers syndrom har däremot sagt att: 

”När jag läser böcker har jag inga problem med att dechiffrera orden, utan jag kan omedelbart 

se vad som menas.”
52

 Detta talar helt emot vad forskningen säger, samtidigt så kan det vara så 

att personen med Aspergers syndrom tror att den förstår allt den läser även om den inte gör 

det. Barnen har ofta dålig handstil vilket kan göra dem ovilliga till att skriva för hand, tack 

vare den moderna tekniken kan de ofta få använda en dator när de ska skriva istället vilket gör 

att inte behöver känna olust till att till exempel skriva uppsatser.
53

 

     Diana Lorenz skriver att uppgifter som ska utföras och genomföras självständigt till exem-

pel fri skrivning kan upplevas som mycket krävande. Stöter personen med Aspergers syndrom 

på ett hinder riskerar han att inte komma vidare.
54

 Att studera eller arbeta en hel dag kan i 

vissa fall vara omöjligt.
55

 

     Felicia Forsberg har i examensuppsatsen Elever med Aspergers syndrom Hur kan pedago-

ger arbeta för att underlätta för dessa elever? undersökt hur lärare jobbar med elever med 

Aspergers syndrom. Hon kommer fram till att det är viktigt att läraren utgår ifrån eleven när 

planeringen görs.
56

 Det är lämpligt att målen som ska uppnås inte är allt för stora utan att det i 

så fall finns delmål för att risken för att misslyckas ska minska. Eleverna har svårt för att hitta 

ett tempo som de orkar jobba i hela tiden, ofta jobbar de fort i början för att sen bli helt utmat-
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tade.
57

 Det viktigaste är att läraren är tydlig, att det finns en tydlighet i allt som har med sko-

lan att göra.
58

 

     Skolverket fick år 2000 i uppdrag att undersöka varför många elever lämnar både grund-

skolan och gymnasiet utan fullständiga betyg. I rapporten Tre magiska G:n redovisas resulta-

tet från studien av elever med olika funktionshinder, bland annat Aspergers syndrom. Knappt 

hälften av eleverna med Aspergers syndrom, ADHD och DAMP beräknades nå målen i 

svenska, matte och/eller engelska.
59

 Trots att det var de ämnen skolorna skulle satsa på. Ele-

ver med Aspergers syndrom har problem att nå målen både i grundskolan och på gymnasiet.
60

 

Enligt föräldrarna var den vanligaste bidragande orsaken till att eleverna inte kunde nå målen 

var personalens bristande kompetens och/eller förståelse för elevernas funktionshinder. Andra 

bidragande orsaker kunde vara att eleven gått i en stökig klass, varit mobbad eller att eleven 

gick eller hade gått i en klass som hämmade kunskapsutvecklingen.
61

 Skolorna som deltog i 

undersökningen ansåg att det var svårare att sätta in insatser för eleverna med Aspergers 

syndrom än för eleverna med rörelsehinder. De tyckte att det var svårare att tillrättalägga in-

lärningsmiljön för eleverna med Aspergers syndrom och för dessa elever betonades behovet 

av liten grupp, samt specialundervisning och elevassistent.
62

 För elever i behov att särskilt 

stöd är en engagerad lärare som stöttar eleven, ett positivt samarbete med hemmet, en struktur 

för kunskapsöverföring och samarbete inom skolan, bra klassrumsklimat, en insiktsfull arbets-

ledare och nödvändiga resurser avgörande för ett lyckat skolresultat.
63

  

     Skolverkets rapport nr 334 Skolan och Aspergers syndrom Erfarenheter från skolpersonal 

och forskare avser att ge kunskap om handikappolitiken på skolområdet genom att belysa 

skolsituationen för elever med Aspergers syndrom. Rapporten ska även ge underlag för dis-

kussion och reflektion åt de skolor som har elever med svårigheter.
64

 Skolverket har bedömt 

att det saknas kunskaper om skolsituationen för elever med funktionsnedsättningar, detta kan 

leda till att det goda arbetet som görs i skolorna inte förs vidare.
65

 Det har även framkommit 

att det saknas forskning kring skolans arbetssätt, konsekvenser och resultat kopplade till ele-
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ver med skolsvårigheter.
66

 I Skolverkets undersökning 2001 framkom att 0,75 procent av ele-

verna i 302 skolor hade någon av diagnoserna ADHD, DAMP eller Aspergers syndrom. Pro-

centuellt gick de flesta i grundskolan.
67

 Skolverket genomförde en enkätundersökning i 122 

grund- och gymnasieskolor.
68

 Det visar sig att skolorna har olika sätt att undervisa eleverna 

med Aspergers syndrom. På vissa skolor finns det flera lösningar för en och samma elev me-

dan andra valt att bara ha klassrumsundervisning eller bara undervisning i liten grupp.
69

 På 

gymnasieskolorna är det vanligt att eleverna läser ett specialutformat program.
70

 I ett par sko-

lor uppger man att eleverna når alla kursmålen men det är vanligare att eleverna når målen i 

ett par av ämnena. Vissa skolor anser att eleverna behöver längre tid på sig för att nå målen.
71

 

Skolorna anser att det är viktigt att hitta rätt nivå och struktur för att eleverna ska börja arbeta 

mot målen. En av anledningarna kan vara att de har låg uthållighet i vissa ämnen medan de i 

andra lyckas mycket bra. Får eleverna då en individuell plan i samtliga ämnen brukar de nå 

målen i kursen.
72

 En av anledningarna till att eleven kanske inte når kursmålen kan vara bris-

tande fantasi vilket skapar problem vid till exempel uppsatsskrivande.
73

 I klassrummet har 

elever med Aspergers syndrom ofta en bestämd plats som är deras, denna plats är ofta med-

vetet vald för att minska störningsmomenten för eleven.
74

 Skolverket betonar vikten av segre-

gerade verksamheter där eleverna kan få det stöd de behöver. De menar även att en diagnos 

fordras för att eleven ska få rätt till visst stöd till exempel undervisning i särskolan men det får 

inte vara avgörande för att eleven ska få stöd. I skolan anser Skolverket att det är viktigt att 

personalen har kompetens och får handledning kring Aspergers syndrom samt att det finns en 

fungerande samverkan runt eleven så att alla strävar åt samma håll. För att möta elever med 

Aspergers syndrom behövs inte minst en god planering på rätt nivå för att eleven ska klara av 

och veta vad den ska göra i skolan.
75

 

     De flesta med Aspergers syndrom har generaliseringsbekymmer skriver Ann-Christine 

Thimon i Bråkiga ungar och snälla barn Erfarenheter från pedagogiskt arbete med barn och 

ungdomar med Aspergers syndrom, de kan ta till sig fakta men vet inte hur de ska använda 
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den.
76

 De kan fastna i detaljer eller få ofattbara reaktioner över smådetaljer som omgivningen 

inte förstår sig på. De klarar inte av att observera helheter.
77

 De har problem att förstå sam-

manhang och relationer mellan olika situationer. Därför kan de ha problem med skillnaden 

mellan olika lektioner och mellan lektion och rast.
78

 Personer med Aspergers syndrom kan 

även ha svårt att förstå innebörden av vissa ord och utan att förstå orden uppstår lätt missför-

stånd.
79

 Det är viktigt att elevens kunskapsnivå samt grad av självständighet står i fokus när 

skolan beslutar vilken undervisningsform eleven ska delta i.
80

 Läraren måste utifrån eleven 

göra en planering för varje dag så att eleven vet vad som förväntas under dagen.
81

 Schemat 

kan gärna göras med elevens specialintressen som utgångspunkt. Det gör inget om eleven 

läser in en hel kurs på en termin istället för under flera.
82

 För att kunna läsa och tillgodogöra 

sig en stor del av läroböckerna som finns idag krävs det att eleven kan generalisera och se 

sammanhang samt att man kan läsa mellan raderna. Detta är saker som personer med Asper-

gers syndrom har problem med vilket innebär att läraren måste välja litteraturen med om-

sorg.
83

 Det kan även vara bra att välja ut vissa delar av boken som eleven ska läsa så att inte 

hela boken ska läsas vid ett tillfälle.
84

 Personer med Aspergers syndrom behöver ofta hjälp 

med att planera och organisera både studierna och dagliga sysslor för att klara av att utföra 

dem.
85

 Detta innebär att det är viktigt med ett samarbete mellan skolan och hemmet för att 

elevens utveckling ska bli så bra som möjligt.
86

 Även i klassrummet som eleven ska undervi-

sas i krävs en viss planering för att eliminera så många störningskällor som möjligt åt ele-

ven.
87

 Om det är möjligt att bestämma vilket klassrum eleven ska vara i så är det bra om 

rummet har så få dörrar som möjligt och det bör varken vara för stort eller för litet. Ett mel-

lanstadiebarn bör inte heller ha ett klassrum i närheten av lågstadiet eftersom lågstadiebarnen 

kan vara störande.
88

 Viktigast av allt skriver Thimon är att det hos alla pedagoger finns ett 

medvetet och kreativt synsätt i valet av läromedel eller pedagogiskt material.
89
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     Elever med dysfunktioner blir inte motiverade av att få höra att de kommer ha lärt sig nå-

got om ett halvår utan de behöver kortsiktiga mål
90

 skriver Susanne Freltofte i Utvecklings-

möjligheter för barn med avvikande hjärnfunktion. Det blir dessutom roligare för eleven om 

den känner att materialet och undervisningsplanen är något som kan användas i vardagen.
91

 

Den starkaste motivationen är om eleven känner att hon kan klara av uppgiften. Det kan leda 

till en ökad självtillit och en mer positiv livshållning.
92

 Det är viktigt att att arbetspassen är 

anpassade efter eleven, vissa elever vill ha få men långa arbetspass och vissa vill ha fler pass 

som är kortare.
93
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Intervjuerna 

Jag har intervjuat sex elever, tre flickor och tre pojkar med Aspergers syndrom. De går alla på 

ett gymnasium med en enhet för elever med Aspergers syndrom, eleverna kan även ha andra 

neuropsykiatriska funktionshinder när de går på enheten. Undervisningen på enheten är 

mycket individanpassad och eleverna kan gå både i större klasser eller ha endast individuell 

undervisning. Jag har valt att presentera elevernas svar var och en för sig för att få ge en bra 

översikt över varje enskild elev, svaren är en sammanfattning av intervjun. Namnen jag an-

vänder mig av är fingerade. Intervjufrågorna finns i sin helhet i bilaga 1.  

Anna 

Anna går samhällsprogrammet och säger att hon älskar att läsa, med betoning på älskar, hon 

har nästa alltid en bok framför sig. Att få frågor om läsning passar Anna och hon ställer gärna 

upp på en intervju eftersom böcker tillhör hennes intresse. Hon läser helst fantasy, historiska 

romaner och så kallade chick-litt. Hon gillar böckerna om Isfolket som hon anser är historiska 

romaner. När hon berättar om dem låter det nästan som om hon tror att de har hänt på riktigt, 

att det är sanna böcker. Det kan vara svårt för personer med Aspergers syndrom att skilja på 

fiktion och verklighet.
94

 Hon tycker att det ibland kan vara svårt att förstå det hon läser och då 

brukar hon läsa om den delen som hon inte förstår. Böcker som hon tycker om läser hon gärna 

om och varje gång hon läser boken hittar och förstår hon nya saker. Böcker som hon inte 

tycker om eller som är svåra läser hon inte ut, kommer det fram senare under intervjun. Vissa 

böcker är mer komplicerade än andra, det är författarens stil som avgör, säger hon. Vissa fan-

tasy är svåra medan andra är lätta. Det får inte vara för mycket detaljer i böckerna utan Anna 

vill kunna få fantisera fritt utifrån det hon läser. Anna vet inte riktigt hur många böcker de 

brukar läsa i skolan eftersom hon älskar att läsa så räknar hon inte. Anna är väldigt entusias-

tisk när hon pratar om hur mycket hon älskar att läsa och hon kallar sig en läslus. Oftast har 

de fått välja själva vad de vill läsa. En bok de läst är Export (tror hon att den heter) som hand-

lar om en tjej som säljer sig själv. En annan bok de läst är Hjärtans fröjd som Anna aldrig 

läste ut eftersom den var tråkig och konstig, den började med slutet. Att den började med slu-

tet tycker Anna är jättekostigt, det hakade hon upp sig på. Ingen i gruppen läste ut den säger 

Anna. Boken bryter mot normen att en berättelse börjar med början och slutar med slutet vil-

ket stör Anna, det är fel sätt att berätta på och det gjorde boken svår för henne. Eftersom 

boken var svår och hon inte riktigt förstod den så läste hon inte ut den, även om hon tidigare 

sagt att hon brukar läsa om det hon inte förstår. Anna kunde inte tänka sig att läsa en bok som 
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var så fel (enligt henne) i sitt berättande, man ska inte läsa slutet först. I gruppen då de läste 

Hjärtansfröjd var de 12 elever, Anna och 11 killar på Fordonsprogrammet. Anna säger att hon 

var blygare då och inte vågade säga så mycket när det var bokdiskussion. Förutom bokdis-

kussioner så skrev de recensioner av böckerna. Anna tycker att det är bra att läsa en bok och 

sen skriva och prata om den så som de gör. Däremot skulle Anna gärna läsa fler böcker i sko-

lan. Kanske skulle böckerna kunna vara mer inriktade mot andra ämnen de läser tillexempel 

läsa Anne Frank när man jobbar med andra världskriget eller judendomen. En fundering från 

min sida är om Anna nämner Anne Frank och judendomen, och även historia eftersom hon 

vet att det är ämnen som jag undervisar i. Genomgående i intervjun är att Anna är nästan lite 

väl entusiastisk över skönlitteratur, som för att visa sig duktig.  

Björn 

Björn går Naturvetenskapliga programmet och läser helst fantasy, eller ja han läser bara fan-

tasy, om han får bestämma själv. Oftast tycker han att det är lätt att förstå vad författaren me-

nar och han upplever att han förstår det han läser. Med tanke på att han går Naturvetenskapligt 

program som är ett teoretiskt program så kan det nog stämma att han inte har problem med 

läsförståelsen. Han tror inte att det är någon typ av skönlitteratur som är svårare än någon an-

nan. Björn vet inte hur många böcker de läser varje läsår men han tycker att det känns som om 

de läser lagom många. Ibland väljer läraren vilken bok de ska läsa och ibland får de välja 

själva, Björn tycker att det är bra med både och. En bok som de läst i skolan handlar om en 

man som hamnar i Auschwitz, den var intressant men lite långsam och det hände inte så 

mycket i boken. Jag frågar då om boken hette Mannen utan öde, eftersom jag tycker att boken 

stämmer in på Björns beskrivning och det stämmer. Ibland får Björn läsa böckerna i skolan 

men oftast läser han dem hemma. De brukar läsa klart hela boken innan de jobbar med den. 

De brukar skriva bokrapport och det tycker han fungerar bra. De brukar även prata lite om 

boken. I gruppen brukar de vara 2-3 elever och det tycker Björn är lagom många. Björn tycker 

att det sätt de jobbar med skönlitteratur på är bra och kan inte komma på några förändringar 

som han skulle vilja göra. Björn är över lag rätt fåordig när han pratar och ger korta och raka 

svar, inga utsvävningar. 

Cecilia 

Cecilia går samhällsprogrammet och läser helst deckare. Under intervjun tittar Cecilia lite åt 

sidan för att inte få ögonkontakt, inte heller när vi hälsar har hon ögonkontakt.  Kravet på en 

bok är att det sker mord säger hon i början av intervjun. Favoritförfattaren är Elizabeth Ge-
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orge. För det mesta har Cecilia det lätt att förstå vad hon läser men ibland går hon tillbaka i 

texten om det är något som är svårt. I deckare får hon dock oftast en förklaring längre fram i 

boken. Cecilia tycker att ungdomslitteratur är lättare att förstå än vuxenböcker. I skolan tror 

hon att de läser ungefär 5-6 böcker per läsår och det tycker hon är för mycket, en bok per ter-

min vore mer lagom. Oftast har Cecilia redan läst böckerna som de ska läsa i skolan och tyck-

er att det vore bra med mer individanpassade böcker så att hon inte behöver läsa böcker som 

hon redan läst. Cecilia nämner Jane Eyre, De tre musketörerna och Svindlande höjder som tre 

böcker de läst i skolan. Dessa tyckte hon om eftersom hon förutom deckare gillar lite äldre 

böcker kommer det fram senare under intervjun. Äldre böcker är lite annorlunda och har ett 

finare språk. Helst läser Cecilia böckerna på originalspråk och kan läsa på både engelska och 

franska. Böcker som är översatt förlorar till viss del sin handling eller sitt innehåll eftersom 

det inte går att översätta ordagrant säger hon. Cecilia får läsa böckerna under lektionstid i sko-

lan vilket hon tycker är bra. När boken är utläst skriver de bokrecension eller pratar om 

boken. Ibland gör de både och. Detta gör Cecilia själv med läraren och det tycker hon är bra 

eftersom hon då får prata mer och får lufta sina idéer, med betoning på sina. Bokrecensioner 

är bra eftersom hon då kan få ur sig mycket om man är en sån som inte pratar så mycket. Hon 

kan genom boksamtal och bokrecensioner visa vad hon tycker och tänker om boken. Om 

skönlitteraturundervisningen skulle göras annorlunda skulle Cecilia vilja ha en bokcirkel när 

boken är utläst, med ett par elever i gruppen för att få höra andras perspektiv och upplevelser 

av boken, detta får hon inte när hon sitter själv med läraren. Så även om hon vill lufta sina 

idéer och tankar så kan hon tänka sig att ta del av andras för att vidga sina egna upplevelser av 

det hon läst. Till viss del känns det som om bokcirkeln skulle finnas där för att andra skulle få 

ta del av hennes åsikter, det känns som att hon är väl insatt i det hon läser och att hon i en 

bokcirkel skulle få chans att visa det för fler än läraren.  

David 

David går samhällsprogrammet och gillar att läsa deckare och då främst Stieg Larsson. David 

tittar ner i golvet under intervjun. Han tycker att det är ganska lätt att förstå vad författarna 

menar. Om det är någon genre som är svårare att förstå så är det historiska romaner eftersom 

språket är svårare. Han tror att de läser en eller två böcker per läsår och han tycker att det är 

lagom många. Oftast är det läraren som väljer vilken bok som ska läsas. En bok som de läst 

handlar om arbetslivet under tidigt 1900-tal i Sverige. Den hade svårt språk och var inte så 

spännande. David får läsa böckerna både i skolan och hemma. När han läst ut boken brukar 

han skriva om den. Eftersom David oftast jobbar individuellt så är det bara han som läser just 



 22 

den boken. Han tycker att det funkar bra att skriva om boken och har inget behov att prata om 

det han läser. Han skulle trots det kunna tycka att det skulle vara kul att prata om en bok om 

det är flera som läst samma bok trots att han helst arbetar individuellt i alla ämnen. Även Da-

vid är mycket fåordig och det märks att skönlitteratur inte är hans största intresse.   

Elsa 

Elsa går samhällsprogrammet och läser helst kärleksböcker och klassiker. Hon tycker att klas-

sikerna har lite svårare språk annars är det inget svårt att förstå vad hon läser. Hon vet inte hur 

många böcker de läser i skolan men hon tycker att de läser för lite. En bok de läst är Ett öga 

rött som ibland innehöll svåra ord eftersom boken till viss del är skriven på invandrarsvenska. 

Det var intressant att läsa om personerna i boken även om det inte var en bok som hon nor-

malt skulle välja då den inte handlar om nått som ryms inom hennes intresseområde. Till viss 

del känns det som att Elsa vet att hon bör säga att boken var intressant eftersom det är en så 

speciell bok, skriven på ett så speciellt sätt. Hon låter nästan lite nedvärderande när hon säger 

att det var intressant att läsa om personerna i boken. Elsa läser böckerna som ska läsas hemma 

men hon vet att vissa som tycker att det är svårt att läsa får lästimmar i skolan, det behöver 

inte hon eftersom hon inte har svårt att läsa. När de arbetar med skönlitteraturen i skolan bru-

kar de få frågor till olika delar av boken. Elsa läser då frågorna först för att veta vad hon ska 

leta efter i texten, annars glömmer hon det hon läst. När hon läste Ett öga rött blev det ingen 

diskussion av boken eftersom den andra tjejen som läst samma bok läste mycket långsammare 

och sen aldrig läste ut boken. Elsa tror att det är viktigt att man är på samma nivå om man ska 

läsa samma bok så att man inte dras ner av den andra. Det hörs att Elsa blev lite störd av att 

den andra eleven inte läste ut boken och att detta påverkade henne. Elsa tycker att det är bra 

att ha frågor att svara på till texten även om hon inte tyckte att Ett öga rött var så bra och hade 

för långa kapitel. Fast det är kul med variation säger hon. Elsa tror att det skulle kunna vara 

kul med diskussionsfrågor till böckerna eftersom det skulle kunna öka förståelsen för det hon 

läst. Genom diskussionsfrågor får hon diskutera boken utan att påverkas av att någon annan 

läser i en annan takt än hon.  

Fredrik 

Fredrik går samhällsprogrammet och läser aldrig böcker på sin fritid. Om det är svårt att för-

stå en text beror på författaren. En författare kan vara lätt att förstå och en annan kan vara 

svår. Fredrik säger att de läser minst en bok varje år och det känns lagom. De har läst både bra 

och dåliga böcker i skolan. En bok de läst var Låt den rätte komma in och den såg de även på 
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teater. Eftersom Fredrik dessutom redan läst boken, trots att han normalt inte läser böcker, så 

blev det rätt tjatigt. De behövde inte jämföra boken och teaterpjäsen utan det var bara något 

mål i kursplanen att se teatern säger han. Han är inget vidare entusiastisk då han berättar om 

detta, han låter snarare störd över att ha behövt läsa samma bok två gånger och dessutom 

tvingats se en teaterpjäs av samma bok som om det var slöseri med tid. Fredrik har tid i skolan 

till att läsa böckerna. När han arbetar med boken så läser han en bit och sen svarar han på frå-

gor om det stycket och pratar med läraren om boken. Någon gång har han pratat i grupp om 

boken men oftast är han ensam och det är så han föredrar det, han ser skeptisk ut när han be-

rättar att han pratat i grupp. Genom att läsa och svara på frågor och sen prata med läraren 

tycker Fredrik att han kan visa att han läst och förstått boken, han betonar här förstått och när 

jag frågar om det är viktigt att man förstått så svarar han att det är det, det räcker inte med att 

bara läsa. Han skulle gärna välja mer fritt vad han ska läsa genom att gå till biblioteket, det 

har han fått göra ibland men om det är uppgifter till boken så väljer läraren bok.  
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Diskussion  

Samtliga av de intervjuade går på teoretiska nationella program vilket innebär att de klarat av 

grundskolan med minst godkänt resultat. Samliga säger att de nästan aldrig eller aldrig har 

svårt att förstå vad de läser och detta kan stämma med tanke på att de nu går en teoretisk ut-

bildning. Hade de haft svårt för läsförståelse hade de kanske inte kommit in på ett teoretiskt 

program utan valt ett praktiskt program. Att detta skiljer sig från Åsbergs resultat att elever 

med olika neuropsykiatriska funktionshinder och Lundbergs undersökning om att elever med 

Aspergers syndrom har svårt för läsförståelse kan bero just på att dessa elever går på teore-

tiska program på gymnasiet och att det är elevernas egna åsikter som här presenteras. Men 

även i Attwoods undersökning kommer det fram att en elev sagt att han förstår precis vad som 

menas i en text. Min undersökning har däremot haft en annan inriktning än Åsbergs och 

Lundbergs. Men för att vara säker på att eleverna verkligen inte har problem med läsförståel-

sen skulle ett läsförståelsetest behöva göras, men huvudsaken men denna undersökning var att 

ta reda på vad de själva anser. De böcker de tror är lite svårare att förstå är äldre böcker och 

historiska böcker, Cecilia menar att vuxenböcker nog är svårare än ungdomsböcker. Både 

Anna och Elsa berättar om ungdomsböcker Hjärtans fröjd och Ett öga rött som de ansåg var 

svåra att läsa och förstå. Båda dessa böcker skiljer sig lite från det ”normala”, en är skriven 

med slutet först och en på invandrarsvenska, det skulle vara intressant att höra vad Cecilia 

skulle tycka om dessa om hon fick läsa dem. Anna stötte på problem med hur Hjärtans fröjd 

var skriven och tog sig därför inte igenom boken, detta är vanligt enligt Lorenz.
95

 Killarna är 

överlag rätt fåordiga under intervjuerna och svarar bara kort på frågorna. Flickornas svar är 

även de rätt kortfattade men de lägger stor vikt på att de är duktiga på att läsa skönlitteratur. 

Det skulle kunna vara ett inlärt socialt beteende att ha samma ”intresse” som den som de pra-

tar med. Hade jag frågat om cyklar hade de kanske varit duktiga på att cykla. Detta vet jag 

dock inte säkert och eleverna är trots allt handplockade av läraren så hon kan ju ha valt ut 

elever som verkligen gillar att läsa.   

     Alla utom en elev läser skönlitteratur på sin fritid även om Fredrik som säger att han inte 

läser på egen hand faktiskt redan hade läst boken de läste i skolan. Cecilia tycker att de läser 

för många böcker i skolan medan Elsa tycker att de läser för få, de övriga är nöjda med det 

antal de läser även om de alla verkar läsa lite olika många och de inte riktigt vet hur många 

det egentligen är.  
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     Böckerna som de läser i skolan får både bra och dålig kritik. Vissa böcker är bra och in-

tressanta medan andra långtråkiga, sega och svårlästa. De skulle gärna välja själva vad som 

ska läsas även om det ibland är bra att läraren väljer. Både Fredrik och Cecilia har råkat ut för 

att de redan läst boken/böckerna som läraren väljer och tycker att det då borde vara mer indi-

viduellt vilken bok de får. Oftast så är det ändå bara eleven och läraren när de pratar om 

boken så det borde fungera med mer individanpassat även om det innebär en högre arbetsbe-

lastning för läraren som måste läsa fler böcker, men samtidigt kan de ju använda samma 

böcker och uppgifter flera gånger till olika elever. Undersökningen ger ju inte heller lärarens 

syn på detta, förhoppningsvis har det funnits en anledning till att en viss bok valts och kanske 

har Cecilia och Fredrik inte informerat om att de redan läst den givna boken.  

     Eleverna jobbar helst individuellt och de går även i en skolform som är anpassad efter dem 

och deras behov. Skolverket menar även de att om elever med Aspergers syndrom får en indi-

viduell plan i samtliga ämnen så brukar de nå målen.
96

 De tycker alla att det är bra att skriva 

om böckerna och att prata om dem. Genom att skriva om boken får alla en chans att redogöra 

för sin upplevelse av det lästa. Detta kan de även göra genom att prata om boken. Några av 

dem får frågor som hör till vissa delar av texten medan andra får frågor som de ska besvara 

när boken är utläst, de verkar nöjda med den metod och de uppgifter de brukar få även om 

Elsa gärna skulle se fler skriftliga diskussionsuppgifter. Varken Elsa eller Fredrik har något 

behov av att prata om boken med andra än läraren, Elsa för att hon vill slippa arbeta med nå-

gon som är långsammare och Fredrik har gjort det tidigare men hans tonfall säger att det inte 

var något vidare. Anna, Björn, Cecilia och David tycker/tror däremot att det är bra att disku-

tera i en grupp med några fler än de själva och läraren trots att de oftast jobbar individuellt. 

Enligt lärarna i Lundbergs undersökning kan det vara svårt för eleverna att analysera texterna 

och de anser att det är viktigt att samtala om texten och därför måste läraren vara väl insatt i 

texten.
97

 Detta skulle innebära att läraren måste läsa och vara insatta i många böcker samtidigt 

om alla elever ska läsa individuellt utvalda böcker. Samtidigt så kan ju läraren använda 

samma bok till en annan elev vid ett senare tillfälle och då är ju uppgifterna till boken redan 

klara. Forsberg kommer fram till att om planeringen för att nå målen görs med eleven i fokus 

så är det större chans att eleven lyckas.
98

 Även Skolverket menar att personalens kompetens 

och förståelse för eleven är avgörande för om eleven ska lyckas eller inte.
99

 Eleverna i min 

undersökning går på en specialenhet där personalen är väl insatt i problematiken som kan fö-
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rekomma vilket kan vara en bidragande faktor till att eleverna i undersökningen är så pass 

nöjda med skönlitteraturundervisningen. Thimon anser att det viktigaste för att eleverna ska 

lyckas är att läraren har ett medvetet och kreativt synsätt i valet av läromedel.
100

 Om detta 

finns blir undervisningen dessutom roligare för eleverna enlig Freltofte.
101

  

     Det är inga stora förändringar som eleverna skulle vilja införa när det gäller skönlitteratur 

undervisningen. Det handlar främst om fler eller färre böcker, få välja mer individuellt och på 

egenhand samt att kanske få prata om boken i en lite större grupp. 

     Det finns mycket forskning och många metoder för hur man kan arbeta med skönlitteratur i 

skolan, utifrån elevernas svar att de gärna skulle vilja diskutera böckerna känns bland annat 

Aidan Chambers modell för boksamtal relevant att presentera.     

     Författaren Aidan Chambers skriver i sin bok Böcker inom oss om boksamtal om hur lärare 

kan föra ett bra boksamtal med sina elever. Han har i en diskussionsgrupp kommit fram till att 

många påverkas av människor de tycker om och respekterar, vi lyssnar på dessa människor 

och om de berättar om en bok så påverkas vi positivt eller negativt beroende på vad den andra 

personen har för åsikt om boken.
102

 Chambers menar att boksamtal i grund och botten är ett 

slags gemensamt begrundande. Det är ett sätt att ge form åt de tankar och känslor som väckts 

av boken. Det är ett sätt att få fram de tolkningar vi gjort av texten. Författaren har fantiserat 

ihop ett budskap som vi alla kan tolka olika.
103

 Forskaren Gordon Wells menar att det som är 

kärnpunkten för ett lyckat boksamtal är att den vuxna och barnet har gemensamma intressen 

och att den vuxne kan engagera och göra barnet intresserat utifrån barnets intressen. När det 

finns gemensamma faktorer kan de tolka situationer på likartade sätt.
104

 Det är även viktigt att 

alla i samtalet är överens om att allt är viktigt att prata om. Många barn är vana vid att deras 

reflektioner avvisas som dumma eller barnsliga så börjar de till slut att behålla sina tankar om 

boken för sig själva.
105

 Det är genom att prata om sånt som är uppenbart som vi kan börja 

tänka på det som ingen tidigare tänkt. Det uppenbara är med andra ord nödvändigt för att sam-

talet ska utvecklas.
106

Ordet varför kan upplevas som ifrågasättande och får eleven att känna 

att den har fel. Det är därför viktigt att undvika ordet varför och istället fråga Jag undrar….
107

 

De böcker som används till boksamtal måste vara väl genomtänkta av läraren och kan inte 

                                                 
100

 Thimon s. 108.  
101

 Freltofte s. 29. 
102

 Aidan Chambers, Böcker inom oss. Om boksamtal, Rabén & Sjögren 1993, s. 16. 
103

 Chambers s. 23. 
104

 Chambers s. 24. 
105

 Chambers s. 56.  
106

 Chambers s. 64. 
107

 Chambers s. 60. 



 27 

väljas slumpmässigt. Böckerna kan även behöva bytas ut och uppdateras med jämna mellan-

rum.
108

  

     Eleverna i undersökningen har individuellt anpassad undervisning och det är vad forskarna 

anser att elever med Aspergers syndrom bör ha för att klara av målen i de olika kurserna. 

Detta gör att eleverna är rätt nöjda med den skönlitteraturundervisning som läraren planerat åt 

dem. De vill skriva om böckerna och vissa av dem vill prata om dem.  

                                                 
108

 Chambers s. 91. 
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Sammanfattning 

Frågeställningen i min uppsats är hur elever med Aspergers syndrom vill arbeta med skönlit-

teraturen i skolan. Anledningen till att jag valde denna frågeställning är att tidigare forskning 

visat att elever med Aspergers syndrom ofta har svårt med läsförståelsen. Om eleverna har 

svårt för läsförståelse borde även skönlitteraturundervisningen påverkas och behöva utformas 

så att den passar elevernas behov. Jag har även undersökt hur eleverna uppfattar sin läsförstå-

else.  

     Jag har intervjuat sex elever, tre flickor och tre pojkar med Aspergers syndrom som alla 

går på en specialenhet för elever med olika neuropsykiatriska funktionshinder, bland annat 

Aspergers syndrom. De går alla teoretiska program. Eleverna var generellt rätt fåordiga när de 

svarade även om flickorna hade lite längre svar och gärna ville visa att de var bra på att läsa 

och att de läste mycket skönlitteratur. Oftast jobbade eleverna i undersökningen individuellt 

och det är så de helst arbetar även om fyra av dem skulle kunna tänka sig att diskutera en bok 

de läst tillsammans med andra elever och läraren. De andra två eleverna ville helst inte pratat 

med andra om boken. Anledningen till detta är att den ena inte vill arbeta med någon som är 

långsammare och den andra för att han helt enkelt inte gillar att arbeta så. Nu brukar de alla 

skriva om eller svara på frågor om boken och ibland prata med läraren om den. Eleverna 

skulle gärna välja fritt vilken bok de ska läsa även om de förstår att det är bra om läraren väl-

jer bok åt dem ibland, men inte alltid som nu. I stort sett är eleverna i övrigt nöjda med den 

skönlitteraturundervisning som de har. Den största förändringen är att de vill ha mer individu-

ellt anpassade böcker.  
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Bilaga 

 

Arbeta med skönlitteratur 

 

1. Kön?   Kille □   Tjej □ 

 

2. Vilket program går du?__________________________________________________ 

 

3. Vad läser du för skönlitteratur när du får välja själv (du får kryssa för så många alterna-

tiv du vill)?  
       □ Fantasy       □ Deckare       □ Biografier       □ Memoarer     □ Kärlek       □ Rysare          

       □ Historiska romaner             □ Äventyr        □ ”Chick-Litt”        □ Annat ______ 

       _____________________________________________________ 

 
4. Hur upplever du att du förstår det du läser? Är det svårt att förstå vad författaren menar? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
5. Finns det någon typ av skönlitteratur som är lättare att förstå än någon annan? Vad är det 

i så fall som skiljer texterna åt? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
6. Hur många böcker tror du att ni läser per läsår i skolan? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

7. Vad anser du om den mängden?  
       □ För lite  

         □ Lagom 

         □ För mycket 
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8. Vad anser du om skönlitteraturen ni läser i skolan? Motivera ditt svar. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
9. Nämn någon bok ni läst i skola och skriv vad du ansåg om den.  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
10. Läser ni böckerna: hemma eller i skolan? 

____________________________________________________  

 
11. Hur brukar ni arbeta med skönlitteraturen i skolan? (Till exempel: Brukar ni läsa klart 

hela boken innan ni arbetar med den, eller läser ni en bit och pratar sen om den? Får ni 

skriftliga uppgifter, muntliga eller både och?) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
12. Hur många är ni i gruppen när ni arbetar med skönlitteraturen i skolan? 

_____________________________________________________ 

 
13. Är det lagom många i gruppen eller borde gruppen vara större/mindre? 

_____________________________________________________ 
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14. Vad anser du om sättet som ni arbetar med skönlitteraturen på? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
15. Hur skulle du vilja att ni arbetade med skönlitteraturen? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 


