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Sammanfattning 

 
Studiens syfte är att undersöka hur några elever med Aspergers syndrom upplever skillnaderna 

mellan en vanlig integrerad klass och en specialklass anpassad efter elever med Aspergers syndrom 

med fokus på förutsättningarna för koncentration och social interaktion. Fyra individer har 

intervjuats, de har flera års erfarenhet av båda skolformerna och deras återberättande av hela sin 

skolgång, med extra fokus på koncentration och social interaktion, ligger som grund för resultatet 

och analysen. I analysen används ett kodschema för att tydliggöra berättelsernas gemensamma drag 

och individernas process för läsaren. I diskussionen sammanfattas och diskuteras analysen samt 

lärande ur det sociokulturella perspektivet. Resultatet var inte entydligt, de olika individerna hade 

olika uppfattningar och erfarenheter men något de hade gemensamt var att arbetssättet med korta 

arbetspass och mycket pauser passar dem bra. Slutsatsen är att det finns både för- och nackdelar 

med att gå i vanlig klass och specialklass både när det gäller förutsättningar för social interaktion 

och koncentration.  

 

 

Nyckelord: Aspergers syndrom, intervju, koncentrationssvårigheter, sociala 

funktionsnedsättningar  
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Inledning 

Det är nog inte fel att säga att vi människor påverkas av vår omgivning, inte minst under våra tidiga 

år i livet, under vår skoltid. Därför är skolan så viktig och alla har erfarenheter av den och därmed 

också ofta en åsikt. I min uppsats skriver jag om elever med Aspergers syndrom och hur de 

uppfattar att deras tid i skolan har påverkat dem. Som en ung individ med Aspergers syndrom är det 

inte alltid så enkelt att inte känna en känsla av annorlundaskap i en vanlig klass varvid alternativet 

kan vara att placeras i en specialklass. Hur påverkar det individens förutsättningar för framtiden? 

Jag är intresserad av elevernas egna erfarenheter och uppfattningar för att sätta fokus på hur dom ser 

på skolan och sina möjligheter att överkomma de funktionsnedsättningar som kommer med att ha 

en diagnos. Finns det någon skolform som är att föredra? Upplever de tillfrågade att klassen 

anpassad för elever med Aspergers syndrom verkligen är anpassad till dem eller finns det något de 

anser saknas? Vad har de för uppfattning om vad som är bäst för dem i en skolmiljö? 

Förhoppningen är att det här arbetet ska vara till nytta för lärare då det ger en inblick i hur elever 

med Aspergers syndrom uppfattar skolan och vad de själva tror behövs för att de ska lyckas rent 

akademiskt.  
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Bakgrund 

Aspergers syndrom är en diagnos inom autismspektrumet vilket åsyftar funktionsnedsättningar 

inom minst två av tre områden: social interaktion, verbal och icke-verbal kommunikation samt 

fantasi och beteende (Gillberg, 2011, s. 22). Diagnosen yttrar sig på olika sätt hos olika personer 

med diagnosen, i olika grader och med olika utmärkande drag men något man brukar återfinna hos 

många är nedsatt förmåga till sociala kontakter, svårigheter att uppfatta sociala signaler och 

förekomsten av specialintressen som utesluter andra intressen (Gillberg, 2011, s.20). Aspergers 

syndrom har räknats som en självständig diagnos i 15 år och namnet kommer från den österrikiske 

barnläkaren Hans Asperger som publicerade sin docentavhandling om autistiska 

personlighetsstörningar hos barn 1944 (Frith, 1991, s.9). Han hade kommit i kontakt med barn som 

han uppfattade var i behov av behandling då de led av något han kallade för autistisk psykopati 

vilket han trodde var en genetiskt betingad personlighetsstörning. Han ville bevisa att dessa 

individer utgjorde en identifierbar enhet med specifika och kvardröjande nedsättningar och 

handikapp (a.a, s.15). Långt senare ansåg läkaren och forskaren Lorna Wing i sin artikel Asperger 

syndorome: a clinical account som publicerades 1981 att det fanns ett behov av en ytterligare 

kategori då hon ansåg att termen autism var för bred för de individer som uppvisade svår autism 

under den tidiga barndomen men sedan gjorde stora framsteg efter att effektiva åtgärdsprogram 

satts in i tidig ålder och hon kom att bli den första som använde termen Aspergers syndrom på just 

dessa individer (Atwood, 2007, s.16). 

 

För barn med Aspergers syndrom så är skolan inte sällan ett stort problem eftersom den inte är 

utformad med dem och deras syndrom i åtanke.  Gillberg menar på att hälften av personer med 

Aspergers syndrom upplever större svårigheter med att klara sin skolgång (2011, s.82). Det finns 

många anledningar till att skolmiljön kan vara påfrestande för en individ med Aspergers syndrom, 

bland annat har många av dem ovanligt känslig perception och blir därmed lätt störda av 

sinnesintryck (Andersson, 2009, s.4, Dewrang, 2011, s.10) samt uppges de ha svårt att koncentrera 

sig på så sätt att de inte kan planera mot ett mål, att hålla fast vid en strategi och att prioritera 

(Dewrang, 2022, s.8) vilket är en stor problematik i en skolsituation. Då syndromet betraktas som 

autismliknande så har bärarna speciella rättigheter till stöd och stimulansåtgärder enligt Lagen om 
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Stöd och Service, LSS, (Gillberg, 2011, s.11). Detta har lett till användning av personliga 

assistenter vilka har ökat antal i samband med att elever med olika slags funktionshinder i större 

utsträckning får undervisning i den ordinarie klassen (Vernersson, 2002, s.77) men på senare tid har 

även antalet friskolor med inriktning mot barn och ungdomar i behov av särskilt stöd ökat i antal. 

Ett viktigt argument för systemet med fristående skolor är att den ökar valfriheten men man kan 

även konstatera att när det gäller skolor med inriktning mot elever med funktionshinder så är de 

främst koncentrerade till storstadsregionerna varvid denna valfrihet får en geografisk begränsning 

(Egelund, Haug & Persson, 2006, s.122). En annan problematik med dessa skolor är att diagnosen 

yttrar sig olika hos de olika individer som har den, Gillberg menar på att diagnosen kommer i olika 

grader, vissa har större nedsättningar än andra (a.a. 2011, s.20) men det går under samma 

samlingsnamn. Hur anpassar man då undervisningen efter individer som skiljer sig så mycket åt?  

 

Vernersson belyser vikten av att de specialpedagogiska insatserna ska ske så att eleverna blir så lite 

särskilda som möjligt (2002, s.27) varpå man måste fråga sig i vilken miljö där detta är som mest 

uppnåbart: i en vanlig klass med tillgång till en elevassistent eller i en klass anpassad för elever med 

Aspergers syndrom, bestående av enbart elever med diagnosen Aspergers syndrom. Var gynnas 

deras sociala utveckling mest? Hur positivt det är för deras sociala utveckling att enbart omges av 

andra människor med sociala begränsningar? Relationsarbete, att lära sig hur sociala situationer och 

samspel fungerar, upptar stor del av skoldagen för normalutvecklade barn (Bliding Wrethander, 

2007, s.7). Det är ett ständigt pågående projekt som inte går att avgränsa till specifika situationer 

eller miljöer (a.a.). Utifrån detta, är det hämmande eller blir det lättare att skapa kontakter när man 

har samma utgångspunkt? I min studie har jag valt att helt utgå från elevernas perspektiv och få 

deras syn på vad det är som påverkar klassmiljöns kompatibilitet med deras diagnos. Vad tror de 

kan göras för att förbättra deras skolsituation? Vilka förutsättningar behöver de för att lyckas 

akademiskt? Jag tror att till exempel föräldrar och lärare kan ha andra kriterier än eleverna när de 

bedömer en skolmiljö än en elev och kanske ännu mer när det gäller en elev med Aspergers 

syndrom.  

 

 

I den här studien väljer jag att lägga fokus på hur de olika klasserna, vanlig klass och specialklass 

för elever med Aspergers syndrom, påverkar elevens möjligheter till främst social interaktion och 

koncentration. I frågor om skolgång kan fokus ofta hamna på enbart elevens prestationer, var eleven 
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får bäst undervisning utifrån sin förmåga och det har jag valt att ta med eftersom att det är en viktig 

aspekt när det gäller utbildning men jag tror att den sociala förmågan och att få utrymme till att 

träna upp den är minst lika viktig så därför vill jag ge den lika mycket fokus. Forskning har ofta lagt 

stort fokus på individers sociala nedsättningar men jag vill sätta det i ett skolsammanhang för att se 

hur skolmiljön kan påverka enligt eleverna själva och om det är något de tycker skolan kan göra för 

att uppmuntra till interaktion eleverna emellan. Gällande koncentrationssvårigheter så är det vanligt 

att individer med Aspergers syndrom har uppmärksamhetsproblematik och nedsatt impulshantering 

(Dewrang, 2011, s. 9) vilket kan vara negativt för deras arbete i skolan då de inte kan koncentrera 

sig på givna uppgifter. Kadesjö menar att nyckeln till att hantera koncentrationssårigheter hos barn 

är att minska konflikten mellan omgivningens förväntningar och barnets förmåga (2008, s.142) 

vilket måste föregås med en inblick i vilka barnets förmågor är. Barn som präglas av rastlöshet, 

motorisk klumpighet, koncentrationssvårigheter eller okontrollerade utbrott upplever ofta det egna 

beteendet som en svårighet men omgivningens bemötande kan vara ett större problem för dem då 

de blir behandlade som påfrestande och besvärliga (Wrangsjö, 1998, s.27), något som många 

individer med Aspergers syndrom har egna upplevelser av, kanske särskilt i samband med skolan 

och genomförandet av skoluppgifter. Det finns flera drag hos elever med Aspergers syndrom som 

påverkar deras situation både i och utanför skolan men jag har valt att fokusera på dessa eftersom de 

är intressanta ur ett skolperspektiv men de är också mer eller mindre ansedda som grundläggande 

förmågor som människor förväntas behärska, kanske främst när de kommer ut i arbetslivet.  

 

 

I den här studien ska jag intervjua några individer med Aspergers syndrom som har erfarenhet av 

att gå i en vanlig klass men också i klass som är anpassad för elever med Aspergers syndrom. Jag 

vill få deras synpunkter om vilka fördelar och nackdelar det finns med de olika alternativen. Mitt 

syfte och mina frågeställningar har enbart dessa intervjuer som grund och är inget generaliserbart 

resultat utan utgår bara från de här specifika individernas åsikter och erfarenheter. Jag kommer 

hädanefter att skriva ’AS’ istället för att skriva ut Aspergers syndrom.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

På senare år har intresset för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökat parallellt med den 

ökade förståelsen för hjärnan och dess funktioner och därmed har det skett en stor 

kunskapsutveckling för AS med internationell forskning och idag är det en av de mest omtalade 

områden inom psykologi (Gillberg, 2011, s.17). Mycket forskning lägger vikt på den sociala 

problematiken som individer med diagnosen kan uppleva, förmodligen eftersom det är ett av de 

tydligaste kännetecknen och möjligtvis också det mest handikappande ur ett samhällsperspektiv 

men det är mer sparsamt med forskning om hur människor med AS hanterar skolgång med allt vad 

det innebär med bland annat krav på eget ansvarstagande, koncentration, genomförande av 

uppgifter, tidshållning och att kunna ta och tolka instruktioner.  

 

Asperger syndrome: Social functioning in relation to behavioural and cognitive traits from infancy 

to young childhood är en avhandling från 2011 av beteendevetaren Petra Dewrang där hon gör fem 

studier vars övergripande syfte är att undersöka beteendemässiga och kognitiva egenskaper och 

förmågor hos individer med AS. Undersökningsgruppen bestod av 23-27 personer med AS och 13-

14 normalutvecklade individer, alla mellan 14-23 år. Föräldrarna var även delaktiga i studierna. 

Syftet för studie I är att försöka urskilja om det finns några skillnader i beteende och utveckling 

under de två första åren hos barn med AS och normalutvecklade barn. Studie II har som syfte att ta 

reda på hur det repetitiva beteende som är vanligt hos individer med AS skattades av föräldrar och 

ungdomar samt att undersöka om det kunde vara relaterat till tvångstankar och tvångshandlingar 

som är kopplat till obssessive compulsion disorder, OCD. I studie III var syftet att ta reda på hur 

unga personer med AS samt en jämförelsegrupp med normalt utvecklade tonåringar och unga vuxna 

ser på sig själva när det gäller självförståelse och självvärdering. Ungdomarna blev intervjuade 

utifrån definition av sig själva, utvärdering av sig själva, dem själva när de var yngre respektive när 

de blir äldre, vad som intresserar dem, deras syn på kontinuitet, eget handlande, deras uppfattning 

om hur de blev den de är idag och slutligen hur de skiljer sig från andra. I studie IV undersöktes 

uppmärksamhetsproblematik och problem med exekutiva funktioner som detta skattades av 

ungdomar och föräldrar. I sista studien, V, undersöktes social kognition och exekutiva funktioner 
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med hjälp av tester, vilket till skillnad från skattningsformulären Dewrang använde sig av 

dessförinnan gav henne en mer direkt uppfattning om hur personerna hanterade dessa företeelser.  

 

 

Elever på ett anpassat gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter är en doktorsavhandling 

från 2007 av Kristina Hellberg där hon studerar ett särskilt program på en gymnasieskola som 

vänder sig till elever med AS. Studiens syfte är att beskriva elevernas väg in i programmet och vad 

det kan betyda för dem att gå ett särskilt gymnasieprogram (Helberg, 2007, s.21) och Hellberg har 

intervjuat flera elever som går programmet. Metodvalet bottnar i att Hellberg vill få elevernas egna 

perspektiv på hur deras tidigare skolgång har varit, hur de tror att deras diagnos påverkar deras 

skolgång samt hur etableringen av det särskilda gymnasieprogrammet uppfattas av dem. Hellberg 

har hittat sju stycken hållplatser i varje elevs historia: förväntningarna inför den första skolstarten, 

någon form av problem uppstår, problemet växer och fler problem tillkommer, problemen ökar 

ytterligare och kulminerar, eleven når en vändpunkt (ofta när de får deras diagnos), det sker 

förändringar i elevens skolgång pga diagnosen (specialanpassad undervisning) och slutligen en 

känsla av ha hamnat rätt. Hon har undersökt elevernas historier med varandra och har återfunnit 

dessa sju punkter. I sin analys konstaterar Hellberg att eleverna hade liknande erfarenheter från sin 

skoltid, bland annat hade de alla erfarenhet av utanförskap som de inte tyckte att skolan bemötte 

och försökte motverka. Många menade också att skolans lösningar var segregerande vilket ökade 

deras utanförskap ännu mer. De hade även uttryckt att de lyckades bäst i skolan när de fick 

individuellt anpassad undervisning och även lärare som Hellberg intervjuade var av samma åsikt, 

eleverna hade störst chans att nå goda resultat i mindre elevgrupper och med mer individanpassad 

undervisning (Hellberg, 2007, 134). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Studien kommer att ha ett sociokulturellt perspektiv vars grundläggande tanke är att människan lär i 

samspel med andra (Säljö, 2005, s.19). Det sociokulturella perspektivet försöker svara på frågan: 

Hur tillägnar sig människor samhälleliga erfarenheter? Hur lär hon sig hur de ska användas, i vilket 

sammanhang (a.a., s.20)? Säljö, som har skrivit flera böcker om det sociokulturella perspektivet, 

menar att människan hanterar intryck med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap som är 
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integrerade delar av hennes sociala praktiker (a.a., s. 81) och att människors kunskaper och 

färdigheter är knutna till de redskap de har tillgång till (a.a., s.66) så en människas möjlighet till just 

kunskaper och färdigheter vilar tungt på hennes omgivning. Detta skulle innebära att inom 

skolväsendet så spelar miljön där eleverna ska lära stor roll, inte bara undervisningen i sig utan 

andra redskap som kan göra lärande möjligt.  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet är kunskaper något man använder i sitt handlade till vardags 

och de fungerar som en resurs med vars hjälp man löser problem, hanterar kommunikativa och 

praktiska situationer på ändamålsenliga sätt (Säljö, 2000, s. 125), men lärande sker i samspel med 

andra. För personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte deltar i samspel med 

andra människor i samma utsträckning som personer utan funktionsnedsättningar gör och ges 

möjligheten till, skulle detta kunna resultera i stora kunskapsmässiga luckor beträffande socialt och 

kulturellt värderade förmågor, men även läroplansrelaterade kunskapsmål. 

 

Men vad går att lära sig i samspel med andra? Går det till exempel att lära sig koncentrera sig 

bättre? Koncentrationssvårigheter är ett resultat av olika faktorer och dessa faktorer kan se mycket 

olika ut från person till person. Det finns situationsbundna koncentrationssvårigheter som många 

människor upplever vid olika tillfällen och så finns det primära koncentrationssvårigheter som är 

biologiskt betingade (Kadesjö, 2008, s.20). I fallet med individer som har AS så gäller det en 

medfödd nedsättning som är varaktig, den går inte att tvätta bort med hjälp av att umgås med 

individer utan koncentrationssvårigheter och därmed se deras redskap som de använder för att 

koncentrera sig bättre. En grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är att vi inte lär oss 

genom att beakta från en neutral position utan vi måste delta (Säljö, 2005, s.87), men koncentration 

är inget man kan delta i, det är inget man kan iaktta eller härma. Däremot så är det lättare att till 

exempel träna upp sociala förmågor genom att ha andra människor som förebilder för hur man ska 

agera i olika situationer. Därmed kan man få en väg in till lärande genom samtal vilket Säljö menar 

är den viktigaste arenan för lärande (2005, s.33) och kunna uttrycka vad man upplever för 

svårigheter och kanske få tillgång till en undervisningsform som passar bättre. Säljö menar att 

språket är den huvudsakliga anledningen till att vi kan forma vår omvärld (a.a., s.41) så för att 

kunna hitta en väg runt koncentrationsproblematiken behöver vi först språket vilket vi får i samspel 

med andra.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några elever med AS upplever skillnaderna mellan att 

gå i en vanlig integrerad klass respektive en specialklass som är anpassad för elever med AS. 

 

I studien undersöks följande frågeställningar: 

 

 Hur upplever en elev med AS att förutsättningarna för koncentration påverkas i en 

vanlig klass respektive en specialklass anpassad för elever med AS? 

 

 Hur upplever en elev med AS förutsättningarna för sociala kontakter påverkas av att gå i 

en specialklass anpassad för elever med AS jämfört med en vanlig klass? 

 

 Vilka slags förändringar inom skolan tror elever med AS skulle kunna ha påverkat/har 

påverkat deras skolgång med fokus på deras förutsättningar för koncentration och social 

interaktion?  
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Metod 

Val av metod 

Jag har använt intervju som metod eftersom jag vill att de intervjuade elevernas åsikter ska komma 

fram så tydligt som möjligt med alla nyanseringar och egna erfarenheter. Då studien avser att få 

personliga åsikter direkt från personerna som påverkas mest och har störst erfarenhet av de båda 

skolformerna så är det viktigt för mig som gör studien att komma så nära deras sanning som 

möjligt. Det är inte en kvantitativ studie med många deltagare utan speglar åsikterna av några få. 

Därmed anser jag att intervju är den metod som är mest lämplig utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar.  

Urval 

Jag har valt att intervjua fyra unga individer som har AS. Jag har olika nära relation till dem. En av 

dem är min kontaktperson som jag träffat regelbundet i två år, en annan av dem är jag släkt med och 

de två resterade är bekantskaper till min kontaktperson och dem hade jag inte träffat innan jag 

genomförde intervjun. Detta kallar Essaiasson för snöbollurval då en informant rekommenderar en 

annan och så vidare (2007, s. 189) och det var det mest naturliga sättet att få kontakt med dessa 

individer. Essaisson menar på att intervjuare helst inte ska intervjua någon den känner sedan 

tidigare då detta kan medföra att intervjun blir för likt ett vanligt samtal (2007, s. 292) men i det här 

fallet kan det vara en fördel att ha en relation till intervjupersonen eftersom människor med AS 

annars kan upplevas som blyga och svåra att få kontakt med.  

Genomförande 

Jag kontaktade dem jag önskade intervjua per telefon eller mail för att ge dem information om 

studien och dess syfte samt min bakgrund och varför jag var intresserad av ämnet och att använda 

dem som intervjupersoner. Ifall de valde att vara med så behövde jag deras samtycke. Det var inte 

alla jag kontaktade som ville delta men det var några som ville och dem stämde jag träff med och 

genomförde intervjun på en tid och en plats som passade för oss båda. Några av dem jag intervjuade 

var bekymrade över att deras identitet skulle kunna avslöjas men vi pratade noggrant igenom det 
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och efter att jag informerat om den mycket begränsade information om dem som kommer finnas 

tillgänglig i uppsatsen så var de nöjda. Esaiasson tar upp att det finns en nackdel med att låta den 

intervjuade vara anonym i en studie då man inte kan gå in på djupet (2007, s. 213), men i det här 

fallet hade det nog varit tvärt om, ifall de inte hade haft möjlighet att vara anonyma så hade de nog 

inte varit lika ärliga och öppna om sina erfarenheter.  Intervjuerna var djupintervjuer som skedde i 

form av samtalsintervjuer, det kan nämligen vara en fördel då intervjuaren lätt kan ställa följdfrågor 

och intervjun flyter på som ett djupare samtal snarare än ett förhör. Jag som intervjuade 

uppmuntrade även den intervjuade till att ge exempel i den mån som det är möjligt och i den 

utsträckning som den intervjuade var villig att göra det. Med tanke på att jag frågorna berör den 

intervjuades privata liv så tycker jag att en kvalitativ intervju med låg strukturering är den 

lämpligaste metoden då i en ostrukturerad intervju så lämnar frågorna maximalt med utrymme för 

den intervjuade att svara inom (Patel & Davidson, 2011, s.76) och det är viktigt att den intervjuade 

känner att den får fram det den vill ha sagt och att jag som intervjuar är flexibel. Intervjuerna får 

ligga som grund för den här studiens resultat och det kommer vara en kvalitativ studie vilket 

innebär att forskaren ser till helheten snarare än de enskilda delarna i en viss studie och syftet med 

en kvalitativ studie är att intervjuaren får se saker ur respondentens perspektiv (Kvale & Brinkman, 

2009, s.39). Jag hade en intervjuguide som jag utgick ifrån när jag genomförde intervjun, det är bra 

för att hålla intervjun på rätt spår och om man genomför flera intervjuer så har de samma frågor 

som grund, vilket därmed innebär att jag hade en viss standardisering när jag genomförde 

intervjuerna, att frågorna ställdes i en viss ordning, samma ordning för varje intervju (Patel & 

Davidson, 2011, s.81), men jag var öppen för vilken riktning den intervjuade ville ta samtalet till, så 

länge det var inom ramarna för ämnet.  

 

Bearbetning 

Intervjuguiden sätter fokus på studiens huvudsakliga syfte: förutsättningar för koncentration och 

social interaktion. När jag bearbetade den inspelade intervjun så fokuserade jag på de delar jag 

ansåg var relevanta för min studie, de som berörde koncentration och social interaktion. Jag gjorde 

detta genom att göra som Graneheim och Lundman föreslår, att man tar det transkriberade 

materialet och kondenserar det till mindre men lika betydelsebärande enheter (2004, s.107). Detta 

gjorde materialet tydligt för mig och jag började fundera på hur jag skulle presentera mitt resultat. I 
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min resultatdel har jag bearbetat intervjuerna till en text som varvas med mitt återberättande av 

deras berättelser och citat från dem som jag anser vara talande för studiens syfte och 

frågeställningar. Patel och Davidson skriver att det är viktigt att den slutgiltiga texten författas så att 

den är tillgänglig för läsaren och att det finns en avvägd balans mellan citat och kommenterande 

text (2011, s.121). Jag väljer att använda kronologiska historier där de berättar om hela sin skolgång 

för att läsaren ska få en så bred bild av personen och dennes förutsättningar som möjligt. Jag skulle 

kunna ha kortare, mer kvantitativa resultat där jag bara behandlade vad de sa om förutsättningarna 

för koncentration och social interaktion men jag ville göra deras processer tydliga, om inte för 

värdet av deras historiers skull så för att läsaren skulle få en större förståelse för deras individualitet.  

 

När jag sett återkommande hållplatser och teman i de olika berättelserna tog jag efter Hellbergs 

tidigare nämnda sju punkter och använde dem som förebild för min egen analys av vilka 

”hållplatser” intervjupersonerna har gemensamt. Hellbergs sju punkter inför den första skolstarten 

och den fortsatta skolgången för en elev med AS är följande: någon form av problem uppstår, 

problemet växer och fler problem tillkommer, problemen ökar ytterligare och kulminerar, eleven 

når en vändpunkt, det sker förändringar i elevens skolgång på grund av diagnosen (specialanpassad 

undervisning) och till slut en känsla av ha hamnat rätt (Hellberg, s. 118-131, 2007). Hållplatserna 

jag kommer använda i min analys är till för att tydliggöra de gemensamma faktorerna i individernas 

berättelser och ge analysen ett kodschema. Studiens huvudsakliga syfte gällande förutsättningarna 

för koncentration och social interaktion i de olika skolformerna presenteras genom de olika 

berättelserna och berättelserna i sin tur presenteras med stöd från hållplatserna.  

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har fyra principer som forskare behöver ta hänsyn till när de ska genomföra en 

studie till sitt forskningsprojekt vilka Patel och Davidson presenterar (2011, s.63). Det första kravet 

är Informationskravet vilket handlar om att forskaren behöver informera de som berörs av 

forskningen om forskningsuppgiftens syfte. Det innebär att forskaren informerar om vilken 

metod/metoder som kommer användas, vem som är ansvarig för forskningen och att deltagandet är 

frivilligt på så sätt att personen när som helst kan välja att dra sig ur forskningen. Detta så att de 

som berörs av studien i stora drag vet vad undersökningen handlar om. Det andra kravet, 

samtyckeskravet, handlar om att deltagaren i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 
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egen medverkan. Det innebär att de själva kan bestämma hur länge och under vilka villkor som de 

vill delta under. Barn under 15 år måste här ha vårdnadshavares samtycke för att få medverka. 

Konfidentialitetskravet innebär att de som ingår i studiens personuppgifter ska förvaras så att inga 

obehöriga kan ta del av den. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, innebär att den information 

som insamlas under studien ej får användas i något annat sammanhang. När jag har utfört min 

studie har jag följt dessa principer. De deltagande individerna har informerats om vad de medverkar 

i för slags studie, vad den kommer användas till och vilka som kommer ha tillgång till den. De har 

alla gett sitt godkännande över att medverka och även vissa föräldrar har informerats. De har varit 

tydliga med att de vill förbli anonyma så deras personuppgifter är inte tillgängliga. Slutligen så är 

den information jag har insamlat bara för den här studien och inte för något annat sammanhang.  

 

Resultat  

Emma 

Min första intervju var med en 17-årig tjej som vi kan kalla för Emma som har AS. Emmas 

problematik upptäcktes ganska tidigt av hennes föräldrar, de märkte att hon var svår att få kontakt 

med när hon var liten och hade svårt att få lekkamrater redan på dagis utan satt mest för sig själv. 

När hon började skolan började problemen förvärras i takt med att det ställdes krav på henne att 

komma i tid och genomföra uppgifter. ”Tider och rutiner har alltid varit helt omöjligt för mig… jag 

kom inte in när rasten tog slut och min fröken fick komma ut och hämta mig. Och jag kunde digitala 

klockan men inte vanliga klockan och det fanns inga digitala klockor i vårt klassrum så jag fick 

liksom sitta och gissa vad klockan var. Jag fattar fortfarande inte om nån säger att klockan är typ 

fem i blabla. Digitala klockan är mer logisk.” Hennes koncentration under hennes tidiga skolår var 

mycket varierande beroende på ämnet och vad hon fick göra. Ibland kunde hon vara helt försjunken 

i uppgifter, om de intresserade henne, men om hon däremot inte var intresserad eller om det var 

allmänt stökigt i klassrummet så kunde hon inte få något gjort, vilket inte var sällan. ”Jag kan få 

som hjärnstopp jag tittar på något, typ en uppgift liksom, det kan vara jätteenkelt typ 2-+2 men jag 

kan ändå inte. Asså det är som hela hjärnan slutar funkar så blir det asså bara öhh trött och hängig 

och allmänt trött. Jag vet inte om det är koncentration eller om jag bara är konstig men jag kan 

sitta i evigheter och bara glo på något och inte fatta hur jag ska räkna ut det.” Hon upplevde också 

att hon var ständigt trött men samtidigt rastlös. Det är dock de sociala faktorerna som hon lyfter 
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fram som det hon främst tyckte var negativt med att få i vanlig klass. ”Jag blev faktiskt mobbad, jag 

hade ingen kompis i klassen och min lärare verkade inte bry sig. De trodde nog att jag inte brydde 

mig men jag ville ha någon att vara med, snacka med och sådär.” Hon fick diagnosen när hon var 

10 år och gick i vanlig, integrerad klass fram tills högstadiet, därefter började hon i en specialklass 

som var anpassad för elever med AS som hon gick i under hela högstadiet. I gymnasiet började hon 

i en specialklass med samhällsinriktning för elever med AS men hon var besviken över att hon inte 

hade kommit in på en naturvetenskaplig linje eftersom hennes intressen var mer mot det 

naturvetenskapliga hållet än det samhällsvetenskapliga. Hon menar dock på att mycket ändrades till 

det positiva när hon började i specialklassen i högstadiet. ”Det var en klar förbättring. Det var 

liksom mer flexibelt och inte lika strikt. Det var inte en stor grej om man inte hade gjort uppgifterna 

till punkt och pricka.”  

 

Koncentrationsmässigt upplevde hon att eftersom hon fick större utrymme för hennes intressen så 

var hon mer motiverad och de kortare skoldagarna var också något hon belyser som väldigt positivt 

för hennes ork. ”Vi gjorde två uppgifter sen hade vi som en minipaus och jag höll ut längre då fast 

på slutet av dan var jag ju trött och sådär men jag höll ut hela dan vilket jag inte gjorde i vanliga 

skolan sådär.” Samtidigt belyser hon att var miljön ganska stökig ”Folk pratade rätt ut och satt och 

mumlade högt för sig själva, det var liksom jättestörande! Sen delade vi lokaler med någon slags 

särskola och det var ett himla liv från dom.” Socialt var den största förbättringen faktumet att hon 

inte var mobbad längre men det var inte helt lätt att få vänner i gruppen. ”Jag fick veta först på 

skolavslutningen i nian att det var ett tjejgäng som hade velat bli kompis med mig hela högstadiet 

men att de trodde att jag inte ville för att jag var så typ dryg mot dom. De sa ju aldrig något till mig 

eller gjorde något för att vi skulle bli kompisar så jag fattar inte hur de tänkte där.” Hon hade 

några som hon umgicks med främst under sin högstadietid och som även gick i samma klass som 

henne i gymnasiet men Emma uttrycker att de aldrig riktigt var kompisar, de mest satt tillsammans 

med varsin dator eller mobil och höll på med annat på eget håll. Emma menar på att hon inte var så 

pigg på att bli kompis på riktigt med vissa av dom hon halvt umgicks med på grund av deras 

egenheter. ”De kunde haka upp sig på saker och jag vet ju att jag gör det också men vad fan, jag 

snackar inte om barnprogram eller annat barnsligt.” Hon tror att det skulle vara lättare att bli vän 

med någon utan AS eftersom den skulle ha större tålamod för hennes egenheter och att även om hon 

tyckte att utfrysningen var jobbig på låg- och mellanstadiet så kanske det hade varit bra att fortsätta 

gå i en vanlig klass för att öva på det sociala och de koder som hon har svårt att läsa av och tolka. 
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Jag frågade om det inte fanns någon annan i hennes specialklass som delade hennes specialintressen 

som hon kunde bli vän med genom faktumet att de intresserade sig för samma sak men hon menade 

på att det inte fungerade så, först och främst så skyltar inte alla med vilka specialintressen de har 

och om det visar sig att man har samma så innebär det inte att man tycker om det på samma sätt. 

Hennes exempel på detta var en annan tjej som också tyckte om hästar vilket var ett av Emmas 

intressen vid den tidpunkten men de tyckte om olika raser och den tjejen var mer intresserad av 

praktisk skötsel och användning hästar och tyckte främst om ponnier men Emma var intresserad av 

större hästar och deras genealogi. Hon var inte intresserad av att rida eller sköta hästar utan hade ett 

mer teoretiskt intresse för dem. Ett annat exempel var en tjej som spelade ett spel som Emma också 

har ett speciellt intresse för, The Sims, men eftersom de ville prata om sina egna familjer och inte 

var så intresserade av att höra om den andras så utgjorde det ett hinder. Sådana skillnader gjorde att 

intressen sällan kunde fungera som en öppning för vänskap. Jag undrade om det var gällande för de 

andra i gruppen också eller om det fanns de som blev kompisar och Emma menade på att det fanns 

men att det var vanligare att man satt för sig själv.  

 

Efter en termin på gymnasiet hoppade Emma av skolan då hon menar på att det var meningslöst att 

fortsätta eftersom hon inte ville vidareutbilda sig eller hade någon ambition att skaffa ett jobb efter 

sin skoltid. ”Jag kände en stor lättnad när jag hoppat av. Allt blev mycket lättare och jag hade inte 

allt det där jobbiga, all press och allt det där. Jag kunde bara få vara. Få vara den jag är utan att 

bli bedömd och utskälld för allt.” Hon tycker inte att hennes skoltid var bra och att hon önskar att 

lärarna hade bemött henne som en människa och inte hela tiden haft hennes diagnos i åtanke när de 

bedömde henne. ”Om jag kunde ta bort mobbningen och stämpeln av att vara konstig så skulle jag 

nog föredra att gå i vanlig klass med mer flexibla tider och bara mer anpassat till mig helt enkelt, 

och en personlig assistent kanske som höll koll på mig så att jag gjorde det jag skulle. Det känns 

inte som att man kan lära sig hur man blir typ… ja normal eller vad man ska kalla det om man 

stoppas ner bland folk som är minst lika knepiga som en själv.”  

Erik 

 

Min andra intervju var med en 20-årig pojke, ”Erik”, som fick sin diagnos sent, han hade kommit 

halvvägs genom högstadiet innan han fick besked om att han hade AS. Det är inte ovanligt att en 
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individ med en AS diagnos även har andra diagnoser och Erik är en av dom, han har ADD. Han 

berättar att han är omotiverad, har svårt att koncentrera sig, hålla tider och rutiner samt men om det 

beror på hans AS eller hans ADD är svårt att veta, de har många gemensamma nämnare. Själv 

menar han på att det hade räckt med AS diagnosen. Det var först när hans yngre syster fick 

diagnosen AS som hans föräldrar började fundera på om han inte uppvisade samma tecken som hon 

gjorde. De upplevde att han inte var intresserad eller kunde prata engagerat om något annat än sitt 

barndoms intresse lantbruk. De bodde ute på landet så det kanske inte tedde sig så konstigt för 

varken föräldrarna eller hans lärare men hans engagemang för jordbruk var mycket intensivt och 

uteslöt andra intressen. Han och hans syster uppvisade båda två koncentrationssvårigheter och han 

kanske mer än hon hade varit omotiverad under hela sin skoltid. Hans mellanstadielärare hade 

under kvartsamtalen med föräldrarna bekymrat sig över hans attityd och hennes egen oförmåga att 

motivera honom. Hon, lika som ingen annan lärare han haft innan gymnasietiden, hade tagit fasta på 

det som faktiskt intresserade honom utan upplevde att han medvetet satte sig på tvären.  

 

Det sociala var inget större problem under låg- och mellanstadiet vilket kanske var den stora 

anledningen till att ingen uppmärksammade att han kanske kunde ha den problematiken. Han bodde 

granne med en jämnårig pojke, ”Tommy”, och de gick hos samma dagmamma och senare även i 

samma klass under hela grundskoletiden. De var bästa vänner och var båda omåttligt intresserade av 

traktorer och andra stora maskiner som hörde jordbruket till och då de bodde ute på landet var 

sådana intressen inte direkt ovanligt. I skolan var han inte utanför men sa inte så mycket. ”Jag var 

med ’Tommy’ och om han var med någon annan så var jag med den också även om jag kanske inte 

var med som så. Jag sa inte så mycket men var inte direkt blgy utan mer ointresserad. De andra i 

klassen kanske tyckte att jag var svår…” ”… men jag vet inte, jag var i alla fall inte typ mobbad 

eller utanför.” Erik tror att i mellanstadiet började han till och med uppfattas som ganska cool 

eftersom han inte brydde sig om skolarbetet. Erik tänkte inte så mycket på det då men kan idag 

tycka att det är sorgligt att den ena aspekten av hans AS räddade upp den andra biten, att hans brist 

på koncentration och motivation kunde släta över hans sociala fuktionsnedsättningar. Hans intresse 

för jordbruk började vid samma tid mattas av och ersättas av ett intresse för stora byggnader, 

skyskrapor och liknande. Tommy var inte särskilt intresserad av Eriks nya intresse och när de 

började högstadiet fortsatte de gå i samma klass och vara kompisar men det började bli mer och mer 

tydligt att något var fel. De hade många nya klasskamrater och Erik upplevde nu att han tyckte att 

det var pressande att vara i sociala situationer. Hans tidigare klasskamrater hade varit så vana vid 
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hans fåordighet att det för det allra mesta inte hade varit ett problem men i den nya klassen var hans 

egenheter inte lika accepterade. Tommy skaffade vänner i klassen och Erik minns inte om han 

försökte inkludera honom i den nya kretsen vänner men han menar på att han inte ville vara med i 

alla fall. De var stökiga och pratade mest bara om sport vilket Erik inte hade något intresse av men 

Tommy däremot hade spelat fotboll hela livet så han verkade trivas med dom. ”Vi var fortfarande 

hemma, vi bodde ju så nära och våra föräldrar känner också varandra så det var inte som om vi 

vart osams eller nått. Vi satt på skolbussen men vi var inte i skolan eller på rasterna. Jag kan förstå 

att han inte ville längre, jag var ganska deppig på den tiden också.” Erik minns högstadiet som en 

jobbig period då han kände sig fullkomligt ointresserad av allt som hörde skolan till och även om 

ingen retade honom eller var direkt elak så kände han sig mer annorlunda än de andra jämnåriga än 

han gjort förut. Det var när han gick i åttan som hans syster blev diagnosticerad med AS och hjulen 

sattes i rullning för hans egen diagnostisering. Det var till en början inte alls ett välkommet besked. 

Han tyckte inte att han var så konstig, han hade ju bara någon slags attitydproblem hade han lärt sig 

från tidigare lärare och det sociala var kanske något övergående, det hade ju varit hyfsat bra innan 

han började högstadiet. Så till en början låtsades han om att han inte hade fått diagnosen utan mer 

eller mindre tänkte att de skulle ta bort diagnosstämpeln senare när allt flöt på bättre. Men genom 

att hans syster fick diagnosen i samma veva så kom de i kontakt med familjer med AS individer och 

han följde motvilligt med på en träff. ”Det fanns ju folk där som påminde om mig, de var inte så 

extrema som jag hade trott. Det var inte som om jag började hänga med dom direkt men det var 

väll ett steg närmare acceptans eller nått.”  

 

Inom familjen började de fundera på hur de skulle hantera systerns skolgång och om hon skulle gå i 

en aspergersklass under högstadiet och de började fundera på om det var ett alternativ för Erik att gå 

på ett gymnasium som var speciellt anpassat för elever med AS. Först var han helt emot idén men 

med lite övertalning och betänketid så började han överväga det. Han insåg att hans högstadietid 

dittills hade varit ganska dålig och att han inte var alls särskilt motiverad att fortsätta på samma 

spår. Egentligen ville han inte gå i gymnasiet alls. Till slut beslöt han sig och började första ring på 

specialgymnasiet. Där förändrades hans uppfattning om skolan ganska dramatiskt. Han tror att det 

mest handlar om lärarnas inställning till honom som person, hans tidigare lärare hade tyckt att han 

var besvärlig och dryg men nu var de medvetna om varför han var som han var och många andra i 

gruppen var liknande. ”Jag vart inte sjukt studie… peppad, motiverad… men jag fick en annan 

inställning.” Hans intresse för byggnader togs till vara på och han fick använda sig av det i olika 
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ämnen, bland annat tog hans mattelärare fram uppgifter som kunde inkorporera hans intresse. Det 

kunde vara att räkna ut hur många kubikmeter det fick plats i en av Hötorgsskraporna. ”Lektionerna 

och skoldagarna var kortare, det kanske gjorde mig piggare och mer koncentrerad. Jag vet inte, jag 

tror det mest berodde på lärarna. De visste hur jag fungerade och ställde rimliga krav.” Rent 

socialt var det också en omställning men det var inte en särskilt stor förbättring. Erik kände ibland 

att han hade mindre märkbara sociala fuktionsnedsättningar än många i hans grupp och att skaffa 

vänner var svårt. Det var främst genom internet och sociala grupper för individer med AS som han 

hittade människor som han räknar som vänner idag, inte i klassen. Han har inget minne av att 

lärarna arbetade för att skapa möjligheter till social kontakt. ”Inte för att jag hade varit positiv till 

det om de hade försökt tussa ihop oss eller nått men de borde ha placerat oss i smågrupper där vi 

var med andra som var lite liknande, asså var på typ samma nivå.” Även om han tyckte att det var 

en stor förbättring för honom att börja i aspergersklassen så är han osäker på om han hade tyckt att 

det var bra att gå i någon slags specialklass under hela hans skoltid utan är ganska nöjd med hur det 

blev. ”Jag gick ju i specialklass relativt kort tid jämfört med andra jag vet. Det är ju som det är, 

högstadiet var jobbigt men det kanske det hade varit överallt asså vilken skola jag än gått på.” 

 

Johanna 

 

Den tredje intervjun var med en 28-årig kvinna, ”Johanna”. Det var tydligt för hennes föräldrar 

tidigt i hennes barndom att hon hade en problematik inom autismspektrumet. Hennes största 

problem har varit hennes utbrott som var något hon vet att hennes dagisfröknar tyckte var 

besvärligt.  I tidig ålder ville hon inte umgås med andra barn och tyckte inte om att folk stod för 

nära. På dagis så handlade många av hennes utbrott om att andra barn stod för nära eller tog på 

henne. När hon började i skolan så brukade hon få utbrott på morgonen för att hon inte ville gå till 

skolan och det var inte alltid hennes föräldrar orkade tvinga henne. I längden halkade hon efter i 

skolan och även när hon var i skolan så hade hon svårt att koncentrera sig och känna sig motiverad. 

Hon hade en personlig assistent som hon menar var ett stort stöd för henne. I mellanstadiet fick hon 

diagnosen AS och i samma veva fick hon en ADHD diagnos, vilket inte var förvånande för hennes 

föräldrar så diagnosen blev ingen stor omställning utan mer en konfirmation. Det största problemet 

både i skolan och på hemmaplan fortsatte vara hennes aggressionsutbrott och motvilja mot alla 
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sociala situationer. Rent socialt var det allt annat än lätt för henne under hennes tid i vanlig 

skolklass. Först och främst menar hon på att de andra barnen var rädda för henne eftersom hon fick 

utbrott. ”Sen tror jag de trodde jag var konstig med min elevassistent, ingen annan hade ju en 

assistent.” Det, kombinerat med hennes stora frånvaro och hennes utbrott, tror hon var de stora 

anledningarna till att hon inte fick några fasta vänskaper i klassen. I sjuan började hon i en 

aspergersklass som låg ganska långt hemifrån så hon fick åka taxi långt både morgon och kväll. 

”Mina utbrott blev värre som jag minns det… Jag var ju tonåring och att åka så långt varje dag var 

skitjobbigt.” Men något hon tycker var positivt var att skolan hade större överseende med hennes 

utbrott i jämförelse med vad hennes lärare tidigare hade haft. Nu hade hon inte heller tillgång till en 

personlig assistent utan delade med flera andra i hennes klass vilket fungerade ganska bra. 

Rutinerna på skolan passade henne också bättre men hon gick ändå kortare skoldagar än många 

andra i hennes grupp och trots att hon trivdes bättre i skolan än hon gjort dessförinnan då hon gick i 

vanlig klass så var det ofta som hon vägrade kliva upp ur sängen på morgonen för att åka dit vilket 

hon tror berodde på det stora avståndet till skolan.  

 

Det stora genombrottet för henne var när hon började ta en antidepressiv medicin och hennes utbrott 

blev mycket mer sparsamma. Det var då hon började få kontakt med andra i gruppen vilket hon 

menade på var starkt uppmuntrat av lärarna och övrig personal på skolan. ”De försökte hitta på 

lekar där vi skulle samarbeta, det var lite töntigt men det funkade faktiskt.” Hennes motivation blev 

också förbättrad och därmed tror hon att hon kunde koncentrera sig bättre. I gymnasiet fortsatte hon 

gå i aspergersklass men en av hennes vänner slutade då vilket blev en dipp för henne. ”Jag trodde 

jag skulle bli ensam igen och hade några typ ja, det var kanske en månad eller nått som jag inte 

ville gå till skolan och mina föräldrar trodde det skulle bli som förut men det gick bra sen, jag 

började vara med en tjej som jag gått högstadiet med. Vi började samåka taxi.” Hon fick fortsätta 

gå korta skoldagar fram tills hon tog studenten och blev menar idag på att hon inte hade orkat 

genomföra hela sin skolgång om det inte vore för de kortare skoldagarna, det hade varit otänkbart 

för henne att sitta från halv nio till fyra i skolan så därför tror hon inte att hon hade kunnat gå i en 

vanlig klass och är glad för att hennes föräldrar beslöt att hon skulle gå i specialklassen. Socialt tror 

hon inte det skulle spela någon roll. ”Det var mina utbrott och att folk var rädda för mig som 

gjorde att jag inte hade några kompisar när jag var liten men om jag inte hade haft det tror jag att 

jag hade varit som alla andra.” Johanna menar på att det var lärarnas agerande också var en stor 

avgörande faktor i att hon trivdes i specialklassen. När hon fick sina utbrott hanterade de situationen 
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helt annorlunda från vad de hade gjort när hon gick i vanlig klass. ”De lät mig va ifred och höll inte 

på och försöka prata med mig eller hålla på. I vanliga klassen skulle de gå fram och liksom prata 

allvar och jag vart ju bara mer arg då men det fattade ju inte dom men hur kan man inte fatta det?” 

 

Robin 

 

Min fjärde intervju var med en 18-årig pojke, ”Robin”. Han har alltid haft svårt för sociala 

sammanhang och tycker bland annat inte om att ha ögonkontakt med folk. ”Det känns som att man 

inte ser något när man tittar någon i ögonen men jag tränar på det för det verkar konstigt. Sen 

tycker jag verkligen inte om när folk tar på mig, när någon tar på mig så blir jag faktiskt irriterad. 

När någon tar mig på axeln som lärare har gjort faktiskt så blir jag arg.” Han går inte utanför sitt 

hus själv, han vet inte vart han ska och är rädd att något ska hända om han skulle gå själv på en 

promenad till den närliggande affären. Han tror att det kan bero på att han i låg- och mellanstadiet 

var utsatt för mycket mobbing. Vid den tiden hade han inga vänner i skolan men umgicks med sin 

yngre bror på hemmaplan. Han hade gärna velat ha vänner i klassen men varje gång han försökte 

vara med så blev han retad. ”De kallade mig elaka saker och var elaka mot mig fast jag inte sa 

något konstigt. Jag sa inget konstigt, jag bara ville se vad de gjorde.” Rent koncentrationsmässigt 

så varierade det för honom. Han menar på att han kunde koncentrera sig på skolarbetet om han 

tyckte att det var motiverande på något sätt så hans koncentration varierade avsevärt beroende på 

vilket ämne det gällde. Matematik tyckte han om men skrivuppgifter överlag brukade han inte alltid 

genomföra. Hans stora specialintresse var och är fortfarande flygplan och han kom ihåg att hans 

mellanstadiefröken försökte hitta på sätt att väva in det intresset i undervisningen vilket han kan 

uppskatta i efterhand. Det han skulle säga var det som främst gjorde hans tid i vanlig klass jobbig 

var den sociala biten, han var inte bara utfryst utan blev retad på raster och det fanns även tillfällen 

då han fick saker kastade på sig. Robin tror inte att hans lärare kunde göra så mycket åt situationen 

utan att ansvaret ligger hos föräldrarna till barnen som mobbade honom. Han tror inte heller att 

någon annan än barnen kunde det möjligt för honom att få vänner, han hade inte velat att deras 

lärare hade börjat pressa de andra barnen i klassen att börja umgås med honom mot deras vilja. 

”Man kan inte göra så, jag skulle inte vilja att någon tvingade mig att vara med någon som jag inte 

ville vara med så jag tycker inte läraren kunde göra något men föräldrarna borde säga till sina 
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barn att man inte gör så.” Han tror att det var främst på grund av utfrysningen snarare än hans 

koncentrations- och motivationsnedsättningar som hans föräldrar tog initiativet och fick honom 

diagnosticerad någon gång i mellanstadiet. ”Det var bra för då fattade ju folk varför jag kunde så 

mycket och inte tyckte att jag var så konstig och om det var något så kunde jag säga hallå jag har 

aspergers jag kan inte rå för det.” I högstadiet började han i en skola som var speciellt anpassad för 

elever med AS. Det visade sig vara en stor förbättring för honom, särskilt socialt. Han fick vänner 

med liknande intressen och de umgicks även hemma några gånger. ”Vi hade kul och jag lärde mig 

faktiskt mycket av dom och jag lärde dom en massa och sen blev jag ganska intresserad av 

dataspelen de spelade. Vi spelade tillsammans ibland så jag fick köpa en bättre dator.” Han tror att 

skolformen passade honom bättre eftersom den är anpassad efter individer med hans diagnos men 

han upplevde inte att det var en stor skillnad från arbetssättet i hans tidigare skola. ”Det var en 

trevligare skola. Klassen var trevlig. Men jag har inte så stor nytta för skolan för jag kan det jag 

behöver kunna.” Något han tyckte var negativt var lärarnas attityd mot elever med AS. ”Om man 

blev arg var det för att man hade aspergers, om man sa åt någon att dra åt helvete var det för att 

man hade aspergers och det tycker jag är dumt för har man aspergers så är det lätt att folk trampar 

på en – det vet jag bättre än de flesta. Det är viktigt att lära sig säga ifrån men då skickades man 

direkt till en kurator det tyckte jag faktiskt var fel.” Han fortsatte gå i aspergersklass under hela 

högstadiet och gymnasiet och höll ihop med de vänner han fått i sjuan och han ska ta studenten 

nästa år om allt går som planerat. Han skulle absolut inte vilja gå hela sin skolgång i vanlig klass. 

”Nej, det hade varit tråkigt, jättetråkigt. Det hade varit jättetråkigt och jag hade inte fått några 

vänner för jag hade blivit retad kanske.” En förändring han skulle vilja sett under sin skoltid var 

främst lärarnas syn på individer med AS, att det inte skulle vara som en negativ stämpel då han 

menar på att människor med AS har hög intelligens och att deras intressen borde tas tillvara på. 

”Tolkien måste ha haft aspergers, hans specialintresse måste ha varit hans egen historia och alla 

älskar ju Sagan om Ringen. Om alla med aspergers fick hålla på med deras intressen då ska du se, 

då du skulle det se annorlunda ut.” 
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Analys 

Från intervjuerna är det tydligt att individerna upplevde att deras diagnos utgjorde en problematik 

under deras skolgång. Med Hellbergs sju hållplatser som förebild kunde jag urskilja liknande 

punkter i mina intervjustudier med fokus på det som rör koncentration och sociala aspekter. Syftet 

med dessa hållplatser är att de ska visa på de gemensamma dragen i individernas historier, göra 

resultatet gällande den sociala situationen och koncentrationssvårigheterna tydligare och att se på 

den process som individerna har genomgått.  

 

Problemen uppstår/upptäcks 

I samtliga fall så finns det någon punkt i deras berättelse då de menar på att problemen uppstod. I 

många men inte samtliga fall var detta när de började i skolan och kraven på dem blev tydligare och 

deras oförmåga att leva upp till dem blev mer uppenbart för både dem själva, skolan och 

föräldrarna.  

 

Problemen påverkar situationen i skolan 

I berättelserna framgår det att ju högre upp i årskurserna de kommer och desto hårdare kraven blir, 

desto mer upplever de intervjuade att deras situation i skolan förvärras på grund av deras AS. De 

nämner både den sociala situationen och deras koncentrationsproblematik som ett problem som bara 

förvärras med tiden.  

 

Diagnosen sätts 

I samband med att diagnosen sätts så känner de intervjuade lite olika inför detta men det som är 

gemensamt för dem är att diagnosen öppnar upp nya alternativ för hur de ska hantera deras framtida 

skolgång.  

 

Börjar i specialklassen 

Eftersom alla har gått i både vanlig klass och i en klass anpassad för elever med AS så har alla 

erfarenhet av att börja i specialklassen och vilka förändringar det medförde, både socialt och 

skolarbetesmässigt.  
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Reflektion över skoltiden 

Slutligen reflekterar alla över sin skolgång, vad de kan uppleva var bra och vad som var mindre bra, 

särskilt med fokus på skillnaden mellan deras tid i vanlig klass jämfört med i specialklassen.  

 

Problemen uppstår/upptäcks 

I samtliga fall finns det ett tillfälle då deras diagnos börjar ställa till besvär för dem. Flera av dem 

menar på att deras föräldrar anat att något var annorlunda med dem under tidig ålder vilket inte är 

ovanligt när det kommer till små barn med AS. I Dewrangers studie rapporterar två av tre föräldrar 

till AS individer att de trott att något var mycket annorlunda med deras barn innan barnet fyllt tre år 

(2011, s.42). Deras olika egenheter blir problematiska i samband med att de kommer i kontakt med 

skolväsendet, på dagis eller i de tidiga skolåren. Johannas fall är det främst aggressionsutbrotten 

som utgjorde ett tydligt problem, för Erik och Emma var det deras omfattande omotivation till 

skolarbete och för Robin var det kanske främst den sociala funktionsnedsättningen som var 

problematisk. Brist på förståelse för individens förutsättningar kan ha stora konsekvenser för 

individens välmående och akademiska prestationer men detta till trots väntar många vårdnadshavare 

med att söka hjälp tills individen är tonåring eller till och med ung vuxen eller förrän något radikalt 

sker (Dewrang, 2011, I, s.462). I samtliga fall har inte en diagnos satts förrän ’något radikalt har 

skett’, vilket är att problemen blir så omfattande att de påverkar situationen i skolan.  

Problemen förvärras samt påverkar situationen i skolan 

Alla fyra uttrycker att de upplevde en problematik både skolarbetesmässigt och socialt samband 

med att de kommer upp i skolåren och större krav ställs på deras förmåga att till exempel hålla tider 

och genomföra uppgifter. De intervjuade individerna halka efter rejält: Johanna skolkade från 

skolan, Emma och Robin var retade och mådde därmed psykiskt dåligt och i Eriks fall var hans brist 

på motivation redan ett tydligt problem men när hans sociala funktionsnedsättningar blev mer 

uppenbara för hans omgivning så blir hans redan utsatta skolsituation än mer förvärrad. Han 

upplever också att han var nedstämd vilket inte är ovanligt bland unga med AS då ångest stress och 

depression är överrepresenterat hos individer med AS (Dewrang, 2011, s.13). Bristen på acceptans 

och sociala kontakter i klassen är något de alla verkar ha saknat. Barn och unga har en tendens att 
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välja vänner som är lika dem själva och de strävar efter att ha samma värderingar och åsikter som 

sin kamratgrupp (Bliding, 2007, s.175). Dewrang menar på att individer med AS har lika stort 

intresse av att interaktion med andra men att de vill att detta ska ske helt efter deras egna regler och 

önskemål (2011, III, s.16,) vilket går stick i stäv med det relationsarbete och den kamratkultur som 

återfinns hos normalutvecklade barn och unga. Individer med AS kan dessutom ha svårt att vara 

flexibla i sin interaktion med andra och det kan uppfattas som att de inte har naturliga 

improvisationsförmågor (Dewrang, 2011, s.36). Det här är givetvis ingen ursäkt till varför de blev 

mobbade, men det är en förklaring till varför de upplevde motgångar i att hitta vänner i klassen. 

Robin uttrycker att han inte tycker att lärarna kunde ha gjort något för att han skulle komma in 

lättare i gruppen vilket stämmer överens med det Bliding skriver om att vuxna står utanför och har 

svårt att förstå bildandet av kamratkulturer och därmed inte har någon makt över det (2007, s.172).  

 

Alla de tillfrågade upplevde att de hade svårt med motivation och koncentration om de var tvungna 

att göra något de inte var intresserade av. Särskilt Emma uttrycker att hennes koncentration också 

påverkades av miljön i klassrummet, om det var stökigt hade hon svårt att stänga ute de intrycken. 

Detta överensstämmer med resultatet från Dewrangs studie IV där det framkom att ett problem för 

många av de deltagande individerna med AS var att fokusera, upprätthålla och skifta 

uppmärksamhet (Dewrang, 2011, IV, s.11). Utåtagerande elever, de som uppfattas som ”bråkiga” 

kan hamna i kläm eftersom de får fel slags stöd då deras utåtagerande beteende gömmer ett mer 

djupliggande problem och skolan tar itu med beteendet självt snarare än söka roten till problemet 

(Egelund, Haug & Persson, 2006, s.130).  

Diagnosen sätts 

När elevens problematik blir mer och mer märkbar och börjar påverka skolarbetet så sätts 

diagnosen. Idag är det inte ovanligt att föräldrar initierar någon form av utredning eller undersöker 

om eleven kan diagnosticeras för att eleven ska få tillgång till stödinsatser (Vernersson, 2002, s.45). 

Vissa av dem har redan tillgång till stöd i undervisningen, till exempel en elevassistent, en 

anledning till stödundervisning kan vara att en elev inte uppnår kursmålen som anges i år 5 eller i år 

9 i svenska, matematik och engelska och stödet ska i första hand ges inom den klass eleven redan 

tillhör (a.a.). De tillfrågade individerna upplever diagnosticeringen på olika sätt och kanske främst 

Erik, som får den ganska sent i sin barndom, är den som uttalat reagerar mest negativt. Han trodde i 
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början att diagnosen skulle tas bort när han fick ordning på sitt liv och började må bättre. Wrangsjö 

skriver att ju äldre vi blir desto stabilare och motståndskraftigare mot påverkan tenderar vår inre 

bild att bli (1998, s.37) vilket skulle förklara varför Erik har svårt att acceptera sin diagnos. 

Wrangsjö menar på att diagnosens psykologi är väldigt stark, den kan bidra till att man känner sig 

mer trygg i varför man är som man är men kan också fungera som en självuppfyllande profetia 

(1998, s.38). Robin uttrycker att han tyckte att diagnosen var positiv, han fick en anledning till 

varför han var som han var och kanske främst var det något han kunde använda som förklaring inför 

andra. När diagnosen är för livet ut och inte går att bota eller växa ifrån så menar Wrangsjö att 

individen måste få utrymme att sörja annorlundaskapet och att acceptera sina eventuella 

begränsningar för att kunna lära sig uppskatta sig själv som en unik individ och detta sorgearbete 

kan ta tid (1998, s.46). I samtliga fall innebär diagnosticeringen att tankar om en alternativ skolgång 

börjar gro.  

Börjar i specialklass 

Det är tydligt att starten i specialklassen anpassad för elever med AS innebär en stor förändring för 

alla fyra tillfrågade. För Robin är nyvunna sociala kontakter som är den stora fördelen, för Emma 

och Erik är det de kortare skoldagarna och för Johanna är det acceptansen för hennes utbrott. I 

Hellbergs avhandling framkommer behovet av individuellt bemötande i undervisningen för elever 

med AS (2007, s.133) och det framhåller de tillfrågade i min studie likaså. De vill ha större 

utrymme till att arbeta med sina specialintressen och se att de vävs in i den undervisning som de 

kanske inte är lika intresserade. Detta kan förbättra deras möjlighet att koncentrera sig då flera av 

dem har lättare att koncentrera sig när de håller på med sina specialintressen, Gillberg menar att 

individer med AS kan hålla ut betydligt längre när de gör något som innefattar deras 

specialintressen (2011, s.90). En annan sak som fungerar positivt för deras koncentration är de korta 

skoldagarna samt de många pauserna under dagen.  

 

Särskilt Robin och Johanna fick vänner och belyser det som en stor fördel för dem rent socialt att gå 

i specialklassen. Detta överensstämmer med resultatet från Hellbergs studie där de tillfrågade menar 

på att det är lättare att få kontakt med andra eftersom de kan identifiera sig med varandra och att 

man inte längre är lika annorlunda (2007, s.130). Emma och Erik har dock inte riktigt samma 

erfarenheter utan tycker båda att det var svårt att skaffa vänner i gruppen eftersom alla har sociala 
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funktionsnedsättningar till en viss utsträckning och då de själva också har det så blir det svårt att 

skapa hållbara sociala kontakter. Särskilt Emma efterlyser mer social träning och tror att hon skulle 

haft lättare att bli kompis med jämnåriga som inte hade AS. Gillberg menar på att det är viktigt med 

social träning för individer med AS för att underlätta för dem att ha välfungerande, vardagliga 

kontakter. Han menar på att det i de tidiga skolåren får vara ett visst mått av tvång för att få dem att 

interagera med andra men att det inte går att tvinga unga och vuxna utan att deras synpunkter måste 

respekteras (2011, s.128). Även om man inte kan tvinga elever med AS som går i högstadiet och 

gymnasiet till social träning i skolmiljö så är det ändå viktigt att försöka hitta öppningar och 

möjligheter för det.  

Reflektion över skoltiden 

I slutet av intervjuerna bad jag de fyra individerna resonera kring vad som var bra med deras tid i 

vanlig klass samt i specialklassen, vad de uppfattat som mindre bra, huruvida de skulle vilja ha gått 

hela deras skoltid i den ena eller den andra sortens klass. Jag frågade dem även hur de hade velat 

förändra sin skoltid om de hade kunnat, vad de hade gjort annorlunda om det låg i deras makt att 

förändra sin undervisningssituation. Det som är gemensamt för dem alla är att de uttrycker att 

specialklassens tider och kortare dagar är en stor fördel för dem och deras koncentrationsförmåga 

och flera av dem menar på att de inte hade kunnat genomföra skolgången i en vanlig klass, alla 

andra aspekter åt sidan, enbart för att skoldagarna var för långa. Särskilt Emma nämner att hon har 

svårt att koncentrera sig i stökiga miljöer där det är mycket ljud och andra intryck som hon har svårt 

att stänga ute. Perceptionsstörningar nämns inte som en primär problematik bland 

diagnoskriterierna vilket Gillberg menar är ett misstag då en stor andel av individer med AS har 

någon form av perceptionsstörningar vilket kan innebära att de uppfattar vardagliga ljud som 

mycket störande och rent av skärande (2011, s.84). Emma nämner att hon under högstadiet, då hon 

gick i en klass anpassad för elever med AS, delade lokaler med en särskola för yngre barn vilket 

kan verka märkligt när man känner till att många som har AS har problem med ljudintryck. Emma 

nämner också att eleverna i gruppen var mer benägna att prata rätt ut i specialklassen jämfört med 

vad hon minns från hennes vanliga klass vilket hon tycker var störande för hennes koncentration.  

 

Johanna tar upp lärarnas hantering av hennes utbrott som en stor förbättring i specialklassen från 

hur lärarna brukade agera mot henne när hon fick utbrott när hon gick i vanlig klass. I 
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specialklassen lät de henne vara ifred istället för att gå fram och försöka prata henne tillrätta vilket 

verkar ha varit metoden i den vanliga klassen. Gillberg menar på att aggressionsutbrott är vanligt 

förekommande hos individer med AS, särskilt bland tonåringar och unga vuxna. Han menar på att 

det är viktigt att inte försöka tala dem tillrätta när de redan är arga utan att man får vänta tills 

utbrottet har varit över i flera minuter innan man kan börja prata vänligt och avledande (Gillberg, 

2011, s.75). Detta verkade lärarna i Johannas AS anpassade skola ha förstått och det var en stor 

fördel för Johannas trivsel. 

 

Något Robin och de andra nämner som en stor faktor till specialklassens övervägande fördelar 

enligt dem var deras möjlighet att få arbeta med sina specialintressen på skoltid. Gillberg belyser 

faktumet att även om det är något annorlunda och ovanligt för människor som inte har AS så är inte 

deras specialkunskaper inom ett smalt område något direkt negativt (2011, s.89). Som Robin själv 

uttrycker det så blir J.R.R. Tolkien hyllad för sin noggrannhet när det kommer till skapandet av 

hans magnum opus men människor inser inte att det krävs människor som Robin och hans likar för 

att uppnå den typen av tvångsmässig perfektion. Individer som har AS har många varierande 

egenskaper och förmågor som tidigare har nämnts men en stor del av dem har områden där de är 

väldigt noggranna vilket är till stor nytta bland annat i matematisk-tekniska och forskningsmässiga 

sammanhang (Gillberg, 2011, s.91).  

 

På det sociala planet har deras upplevelser varit olika men de har sin sociala funktionsnedsättning 

gemensamt. Emma menar som tidigare nämnts att hon tror sig ha lättare att både träna på det sociala 

och att få vänner ifall hon var med jämnåriga som inte delade hennes diagnos. Många fler pojkar 

diagnosticeras med AS jämfört med flickor, så mycket som 10 gånger fler pojkar än flickor har 

diagnosen vilket man tror har att göra med att det är svårare att upptäcka hos flickor då deras 

symptom är mer nedtonade från utsidan även om det är svårt att avgöra hur de ter sig på insidan 

(Dewrang, 2011, s.4). Många flickor med AS försöker dölja sina sociala funktionsnedsättningar och 

träna sina sociala förmågor genom att imitera andra människor beteende (a.a.) vilket kan förklara 

varför Emma vill ha kontakt med individer som inte har AS då detta skulle ge henne en inblick i hur 

människor utan sociala funktionsnedsättningar interagerar. De har dock alla en historia av 

utanförskap innan de kom till specialklassen och även om Emma och Erik inte får några fasta 

vänner så är de inte retade eller utfrysta vilket de menar på att de ibland var i tidigare skolår. Robin 
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och Johanna därmed får vänner som de har kvar kontakten med till dags dato vilket måste räknas 

som en stor aspekt till varför de är positiva till åren i specialklassen.  
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Diskussion 

 

Det är tydligt utifrån dessa intervjuer att tiden i skolan och miljön i klassrummet har varit 

påfrestande för de fyra individerna. Förmågan till koncentration skiljer sig mellan dem men de 

uttrycker att något som hjälper dem att koncentrera sig är korta dagar, många pauser, möjlighet att 

få arbeta och väva in deras specialintressen i uppgifter samt begränsade störningsmoment som ljud 

och rörelse. Det är inte självklart att det är lättare att uppnå en lugn stämning utan höga ljud och 

mycket spring i en specialklass men däremot de kortare skoldagarna, de många pauserna samt det 

flexiblare arbetssättet är nog mer regel än undantag. Det kan nog absolut vara möjligt att ha 

liknande tider och liknande arbetssätt i en vanlig klass men det kräver nog mer tryck från elevens 

vårdnadshavare och kan medföra missnöje bland de andra eleverna som går normallånga dagar och 

inte har samma friheter i utförandet av uppgifter. Som lärare för en elev med AS är det även viktigt 

att arbeta för att de ska utveckla förmågor som de kommer komma att behöva i större utsträckning 

när de har ett eget ansvar för deras tidshållning. Kadesjö menar bland annat att barn med 

koncentrationssvårigheter har svårt att skapa sammanhang och överblick vilket gör att insatserna 

måste arbeta för att hjälpa barnet utveckla sin förmåga att planera och ta ansvar (2008, s.146). Det 

individuella bemötandet är något som har belysts av de intervjuade men också i studier jag har 

kommit förbi på vägen hit. Det är viktigt att se till deras styrkor och uppmuntra dessa men, som 

Emma belyser, inte bara döma dem, deras förmågor, förutsättningar och agerande utifrån deras AS. 

Alla har rätt att bemötas som individer och deras diagnos ska inte vara en stämpel i deras panna.  

 

Utifrån ett socialt perspektiv så har några av dem erfarenhet av att bli mobbade och alla har upplevt 

utanförskap från deras tid i en vanlig klass. Specialklassen gjorde att de inte var annorlunda eller 

utpekade för deras AS och i vissa fall öppnade det dörrar för sociala kontakter men inte i samtliga 

fall. Det är lättare att få kontakt med någon som man har något gemensamt med men det är också 

svårare att få kontakt med någon som har sociala nedsättningar när man själv har samma 

problematik. Att ha AS innebär inte att man inte vill ha sociala kontakter men då det innebär sociala 

funktionsnedsättningar i olikartade utsträckningar så är det viktigt att skolan försöker hitta kreativa 

lösningar för att elever med AS ska få träna på sociala situationer i de tidiga skolåren för att de ska 
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kunna ha möjlighet till att skapa sociala kontakter livet ut. Det är inte tydligt vilken av den vanliga 

klassen respektive specialklassen som är mest positiv för AS individers sociala utveckling utan det 

finns fördelar och nackdelar med båda och återigen är det individen och dennes förutsättningar som 

får avgöra vilken skolform som passar bäst.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet menar man att människors färdigheter är knutna till de 

redskap de har tillgång till (Säljö, 2000, s.66) varpå vi kan konstatera att många människor med AS 

inte har de sociala färdigheterna då de inte haft redskapen för att uppnå detta. Individer omges och 

ingår normalt i en mängd sociala praktiker och lär sig genom dessa hur man agerar i olika 

situationer, på vilket sätt man ska uttrycka sig, vad som passar vid vilket tillfälle (Säljö, 2005, s.48). 

Det säger sig självt att även individer med AS har haft tillfälle att träna upp sina sociala förmågor 

vid mer än ett tillfälle men de behöver mer träning än vad en individ utan medfödda sociala 

funktionsnedsättningar behöver. Människans medfödda förutsättningar gör att hennes 

utvecklingspotential går i olika riktningar och det som i slutändan avgör vilka insikter och 

färdigheter som utvecklas är omgivningen, dess krav, vilka redskap som tillhandshålls och våra 

sociokulturella erfarenheter (a.a., s.42). Om då redskapen i form av social träning tillhandahålls i 

tidig ålder kanske även färdigheterna kan bemästras för att undvika ett liv märkt av utanförskap. 

Vad säger då detta om valet mellan de olika skolformerna? Egentligen ganska lite då lärande inte är 

begränsat till skolmiljön (a.a. s.66) även om det givetvis är en stor arena för det. Man kan lära sig 

sociala praktiker i hemmet, i en kamratkrets eller i något annat socialt sammanhang men vad som är 

viktigt att tänka på ur en undervisningssynpunkt är att skolan, i form av förskolan, är en av de första 

kontakterna för ett barn utanför hemmet och då individen tillgodogör sig kunskaper och färdigheter 

som de exponeras för så har skolan ett stort ansvar för att försöka tillhandahålla möjligheter för 

olika slags färdigheter, bland annat sociala. I detta lägger jag stort fokus på just den sociala 

träningen, och hanteringen av koncentrationssvårigheterna ur ett sociokulturellt perspektiv kan 

verka mer avlägsen men jag tror att det är svårt att bearbeta koncentrationssvårigheterna utan att ha 

övat upp de sociala färdigheterna och ens förmåga att kommunicera ens tankar och åsikter först. 

Elever som har svårt att koncentrera sig kan tillbringa långa stunder med att sitta tyst, gå runt, slå i 

böcker och se allmänt upptagna ut då de egentligen inte är det (Vernersson, 2002, s.37) så hur ska 

en lärare veta varför eleven inte klarar av skolarbetet när eleven inte kan kommunicera vad 

problemet är? Och ännu mer, hur eleven vill åtgärda situationen? Många av de tillfrågade har 

uttryckt att de koncentrerar sig bättre om de får arbeta kortare stunder, ha mer pauser eller göra 
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uppgifter utifrån deras specialintressen. Det är inget man berättar utan att först ha redskapen för att 

kunna uttrycka dessa känslor på ett sätt som gör att omgivningen förstår och handlar därefter. 

 

En del av de resultat jag kom fram till överensstämmer med resultatet från Hellberg studie. I båda 

studierna framgår att diagnossättningen och starten i specialklassen utgör en vändpunkt för de 

intervjuade. Den likhet som framgår tydligast är att den specialanpassade undervisningen lämpar sig 

bättre för dem och det är ännu mer tydligt från Hellbergs studie där de deltagande menar på att bytet 

till ett specialanpassat program kändes som att hamna rätt (2007, s.129).  När jag genomförde min 

studie upplevde jag inte att de intervjuade var så överväldigande nöjda med specialklassen som 

Hellbergs deltagare men var definitivt positiva till vissa aspekter av undervisningen som de inte haft 

tillgång till i deras tidigare skolor, som de kortare dagarna och det flexiblare arbetssättet. I 

Hellbergs studie var det större fokus på att starten i specialklassen utgjorde vändpunkten, i min 

studie upplevde jag att det var tillkomsten av vänner och/eller en större flexibilitet och acceptans 

från skolans sida som var det de jag intervjuade upplevde som mest positivt.  
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Konklusion 

Vad jag som blivande lärare tar med mig från den här studien är först och främst allt jag har lärt mig 

om AS och hur olika bärarna av diagnosen är och därmed tror jag att flexibilitet är nyckelordet när 

det kommer till undervisning för elever med AS, både i specialanpassade klasser med många elever 

som har AS och i vanliga klasser med en enda individ som har diagnosen. Det är lättare sagt än 

gjort och som med allt annat blir det en fråga om resurser och andra ramfaktorer. Huruvida det är 

mer fördelaktigt både koncentrationsmässigt och socialt att gå i en specialklass eller i en vanlig 

klass är svårt att säga. Det är olika beroende på individen, dennes förutsättningar, vad hen har för 

problematik kopplat till diagnosen och givetvis även specialskolans arbetssätt. Det finns ingenting 

som säger att den ena specialskolan är den andra lik.  

 

Något jag tycker kan vara värt att forska vidare på är effekten av social träning från tidig ålder men 

även social träning i ett senare skede i livet för att se hur effektivt det skulle vara. Jag har under 

mina intervjuer försökt få klarhet i hur mycket social träning de har fått, särskilt i specialskolan, 

men känner inte att jag har fått grepp om ifall det är något de arbetar målmedvetet med och om de i 

så fall har sett några positiva resultat. När jag har gjort research för den här studien har jag stött på 

utsagor från flickor med AS som har gått på drama vilket de menade på hade varit värdefullt för 

deras sociala träning, det vore intressant att undersöka om det är något specialskolor har plockat upp 

i deras undervisning.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Bakgrund  

Hur gammal är du? 

Hur ser din livssituation ut? 

Diagnos 

När fick du din diagnos? 

Vad har du för speciella, utmärkande drag som du tror hänger ihop med din diagnos? 

Skola 

Har du några drag kopplat till din diagnos som du tror påverkar ditt arbete i skolan? 

Mellan vilka skolår gick du i vanlig klass? 

Mellan vilka skolår gick du i aspergersklass? 

Skola - socialt 

Hur upplevde/upplever du att det fungerade rent socialt när du gick i vanlig klass? 

Hur upplevde/upplever du att det fungerade rent socialt när du gick i aspergersklass? 

Var det lättare att skaffa sociala kontakter i en vanlig klass eller i specialklassen? 

Vad har du för erfarenheter av sociala kontakter överlag?  

Finns det något du tycker skolan kan göra/borde ha gjort för att förbättra dina chanser till att 

skaffa fler sociala kontakter? Vad? 

Har du någon tanke kring om skolan har försökt träna upp din sociala förmåga? I så fall på vilket 

sätt?  

Skola - koncentration 

Hur upplever/upplevde du att det fungerade rent koncentrationsmässigt när du gick i en vanlig 

klass? 

Hur upplever/upplevde du att det fungerade rent koncentrationsmässigt när du gick i 

aspergersklass? 

Var det lättare att koncentrera sig på skolarbetet i en vanlig klass eller i specialklassen? 

Vad tror du påverkar din koncentration mest i en klassrumsmiljö? 

Vad för åtgärder tycker du att skolan borde ta för att förbättra din möjlighet att koncentrera dig i 

en klassrumsmiljö? 

Är det någon åtgärd som skolan har gjort som du tror har hjälp dig koncentrera dig bättre? 

   Skulle du ha föredragit att gå hela din skoltid i en vanlig klass eller i en specialklass? Varför? 

 

 


