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Sammanfattning 

 

Vårt syfte med denna studie är att belysa faktorer som är av vikt för att elever med Aspergers 

syndrom ska vara inkluderade i den traditionella skolan. 

 

De läromiljöer vi valt att studera är tre traditionella högstadieskolor. Det gemensamma för 

skolorna är att de använder sig av handledning från pedagog med specialkunskaper runt elever 

med Aspergers syndrom. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ metod, där vi 

intervjuat tre elever, med diagnos Aspergers syndrom, samt tre pedagoger. Pedagogerna är 

även mentorer för de elever vi intervjuat.  

 

Resultatet av vår undersökning visar, i motsats till vad tidigare forskning nämner, att en 

positiv vändning skett för de elever vi intervjuat under högstadietiden. Från våra samtal med 

både pedagoger och elever, uppfattar vi att elevernas personliga mognad, tydlighet och 

struktur från pedagoger och möjlighet till lämpliga artefakter, såsom fysiska och språkliga 

redskap, är av betydelse för den positiva utvecklingen. Ett inkluderande arbete från ledning 

ner till skolans övriga pedagoger ger alla elever, oberoende av om eleven är i behov av 

särskilt stöd eller inte, förutsättning att lyckas i den traditionella skolan med gott 

självförtroende och god självkänsla. 

 

Vi har i vårt arbete valt att använda oss av ett sociokulturellt perspektiv för att öka vår 

förståelse om inkludering runt elever med Aspergers syndrom. Ett sociokulturellt perspektiv 

utgår från att det sociala och kulturella sammanhanget är av central betydelse när det gäller 

kommunikation, interaktion, utveckling och lärande. Som slutsats anser vi att elever med 

Aspergers syndrom, ytterligare får svårigheter om vi ser dem ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Detta eftersom interaktion och kommunikation är utvecklingsområden för dessa elever. Att se 

hela elevens lärande, ta till vara styrkor och sätta in artefakter där behov finns, skapar 

förutsättningar för positiv utveckling och inkludering av skolans alla elever.  
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Kapitel 1. Inledning 
 

Det samhälle vi lever i ställer stora krav på den enskilda individen. Individen förväntas kunna 

ta eget ansvar för sitt lärande, vilket innebär flexibilitet, förmåga till reflektion samt ett kritisk 

ställningstagande. Skolans huvuduppgift, enligt styrdokumenten, är att vara 

kunskapsförmedlare och förmedla en god värdegrund till eleverna. Enligt läroplanen har 

skolan en viktig del i varje individs utveckling in i ett demokratiskt samhälle. Varje elev har 

rätt att utvecklas, känna glädje och övervinna hinder på sin resa genom skolan. Personlig 

trygghet grundläggs i hemmet, men skolan har en viktig roll med att följa upp elevens sociala 

utveckling, detta för att utveckla varje individs självkänsla (Lpo 94). Lyckas skolan inkludera 

alla elever och skapa glädje i kunskapsinhämtandet, är också chansen stor att utveckling sker 

både på det sociala planet med positiv självbild, och på det pedagogiska planet med ökad 

kunskap. I skollagens allmänna föreskrifter (SFS 1991:1111) kan man läsa att skolans uppgift 

är att ge elever kunskaper och färdigheter i skolämnen, men även att tillsammans med 

hemmet främja individens sociala och harmoniska utveckling till ansvarskännande individer.  

 

De elever som har någon form av funktionshinder har många gånger svårt att leva upp till 

samhällets krav och förväntningar. Vad är det då som gör att vissa elever med funktionshinder 

klarar att gå igenom skolan med god självbild och en positiv kunskapsinlärning? Vi har valt 

att fokusera vårt arbete på elever med Aspergers syndrom i den traditionella skolan, för att 

tydliggöra vad i individens skolgång som varit betydande för dennes utveckling och vad som 

möjliggjort en positiv skolgång. Vi vill belysa vad mentorerna anser vara av vikt för elevernas 

skolgång. Vilket stöd eleven fått och vad har varit av betydelse för att stärka individen och 

skapa en positiv skolgång?  

 

Elever med Aspergers syndrom finns i olika lärandemiljöer. De kan vara inkluderade i den 

traditionella skolan eller vara segregerade i en liten grupp. Vi som skriver detta arbete arbetar 

i en liten segregerad verksamhet och vet av egen erfarenhet att dessa elever kan ha svårt att 

fungera på ett fullgott sätt i stor klass. Vår uppfattning är att det även kan vara svårt att 

anpassa sig i en liten verksamhet. I vårt arbete kommer vi att använda förkortningen AS, 

vilket för oss innebär de elever som har diagnos Aspergers syndrom. 
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Kapitel 2. Syfte 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ge en bild av vad som är av betydelse för att elever med AS ska 

klara att vara inkluderade i den traditionella skolan. När vi använder begreppet inkluderad 

skolgång menar vi att eleven går i en traditionell skola och har en stor del av sin undervisning 

förlagd i klass. Claes Nilholm (2006) anser att anpassning efter elevens behov är av godo, 

vilket kan innebära att vissa individer har en del av dagen i hel klass och vissa tider i anpassad 

miljö, liten grupp, enskild matsituation med mera. Vidare anser vi att betyg och kunskap ska 

ha nått så långt det är möjligt efter den egna kapaciteten, vilket innebär att resultatet är olika 

för alla elever.  

 

Vår studie utgår från tre elever med AS och deras mentorer. Vi strävar efter att belysa vad 

eleverna och pedagogerna anser vara av vikt för att uppnå en lyckad inkludering. Ett flertal 

elever med AS hamnar, i den kommun vi genomfört vår undersökning, i segregerade grupper. 

Andra elever med AS blir kvar i sin traditionella skola. Vad är det som möjligtgjort att dessa 

elever går kvar i traditionell skola? Vi vill även ta reda på vad relationen till klasskamrater 

och pedagoger haft för betydelse för den enskilde eleven, gällande den sociala och 

pedagogiska utvecklingen. Utifrån denna tanke blir våra frågeställningar följande: 

 

 Hur har förhållningssätt och attityder från pedagoger och klasskamrater påverkat 

eleven i dess studier och vad har studiemiljön haft för inverkan?  

 

 Hur gör skolan för att skapa en studiemiljö, som stärker AS elevers självbild och leder 

till utveckling och förståelse över sin egen identitet? 

2.2 Disposition  

Kapitel 3 börjar med en bakgrund där vi belyser inkluderingsbegreppet. Vi fokuserar på 

elever med diagnosen AS och tydliggör olika svårigheter som kan uppstå i dessa elevers 

skolvardag. Vidare tydliggörs aspekter att ha i åtanke när man arbetar med elever med AS och 

vissa begrepp som är relevanta för vår undersökning. I kapitel 4 ges en bild av hur ett 

sociokulturellt perspektiv kan kopplas till, och hjälpa oss att analysera, tänka och reflektera 

runt vårt material. I kapitel 5 lyfter vi fram vad tidigare forskning och dess resultat säger om 

inkludering av elever med AS i den traditionella skolan.  I kapitel 6 kommer en metoddel där 

vi redogör för vilken metod vi valt att använda oss av i vår studie. I kapitel 7 kopplar vi 
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resultatet av vår studie till vad tidigare forskning säger om inkludering samt sociokulturellt 

perspektiv, samt lägger in egna tolkningar. Kapitel 8 består av diskussion, där vi kopplar egna 

åsikter till resultat och litteratur. Vi diskuterar vald metod och validiteten och reliabiliteten av 

vår studie. I kapitel 9 har vi avslutande kommentarer om arbetet och förslag på vidare studier. 

Arbetet avslutas med bilagor, dessa är AS historik, diagnoskriterier, brev till 

intervjupersonerna och intervjufrågor. 

 

Kapitel 3. Bakgrund 
 

3.1 Inkludering 

Skolans officiella styrdokument, skollagen, Lpo 94 och Salamancadeklarationen (1996) 

betonar samtliga skolans ansvar att tillmötesgå alla elevers behov och respektera de olikheter 

som finns gällande inlärning, brister och socialt samspel. Detta är riktlinjer och mål som 

framhåller ett inkluderande synsätt. Det handlar om en demokratisk människosyn, där alla är 

lika mycket värda och där ingen kan uteslutas eller avskiljas som oönskad (Emanuelsson 

2008). Vid upprättandet av Salamancadeklarationen (1996) användes FN: s barnkonvention 

som utgångspunkt, för alla barns rätt till likvärdig utbildning. Likvärdig utbildning innebär 

inte att alla elever når målen på samma sätt, utan vägen dit är individuellt anpassad.   

 

Salamancadeklarationen (1996) poängterar att det är viktigt att eleven får det stöd den är i 

behov av inom ramen för den traditionella skolundervisningen. Grundskoleförordningen 5 

kap. 5 § återkommer med Salamancadeklarationens tankar: Särskilt stöd skall ges till elever 

med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd ska i första hand ges inom den klass 

eller grupp som eleven tillhör (SFS 2000:1108). Styrdokumenten och Salamancadeklarationen 

stämmer väl överens med Neil Humphreys (2008) definition på inkludering. Närhet till 

klassen, delaktighet i undervisningen, acceptans från klasskamrater och lärare samt utveckling 

när det gäller såväl sociala som akademiska färdigheter är det han syftar på. Enligt 

styrdokumenten är det skolans ansvar att utforma pedagogiken så att man kan tillmötesgå alla 

elevers unika behov. Enligt Birgitta Andersson och Lena Thorsson (2008) behövs det tydliga 

skolledare, som kan omsätta styrdokumenten till konkreta mål som genomsyrar 

verksamheten. Skolledare som stödjer lärarna i deras praktiska arbete för en inkluderande 

miljö är av stor vikt för att uppnå inkludering. En pedagogik som sätter barnet i centrum är till 
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nytta för samtliga elever och för hela samhället. Regeringskansliet (2001) nämner att rektorn 

har en avgörande betydelse för att skolan ska lyckas utveckla en inkluderande verksamhet, 

och en skola som vilar på demokratins grunder. Salamancadeklarationen (1996) menar att 

erfarenhet visar att inkluderande undervisning minskar utslagningen av elever i skolan. 

Inkluderad undervisning handlar, enligt Alan Dyson och Alan Millward (2000), om det barn 

har gemensamt, inte det som skiljer dem åt. Det handlar om att skolan förändrar sitt system, 

lär sig om den enskilda eleven och anpassar sig till elevens bästa. Det kräver stor pedagogisk 

kunskap och förmåga till att omsätta kunskapen i en genomtänkt undervisning och pedagogisk 

handling.  

 

Enligt Karin Avellan (2008) kan inkludering delas in i tre olika nivåer. En första nivå där 

eleven bli tolererad, vilket kan innefatta att eleven inte blir utsatt för kränkande behandling av 

övriga barn. En andra nivå kan vara att bli respekterad, vilket innebär att eleven blir 

behandlad med respekt och vänlighet, men hamnar lite vid sidan av ändå. Tredje nivån är att 

bli delaktig, vilket är dit vi strävar, det är här de egentliga och ärliga mötena äger rum mellan 

människor. Anpassning kan fortfarande ske inom begreppet inkludering vilket innebär att man 

bör bejaka individers olikheter. Nilholm (2006) menar att inkluderingsbegreppet används för 

att markera en ny syn på elever i behov av särskilt stöd. Han menar att begreppet är nära 

förankrat med idéer och ideal om demokrati. Vid integrering ser Nilholm att det är eleven som 

definieras som avvikande och ska passas in i en till synes organiserad miljö. Miljön är här inte 

organiserad utifrån att elever är olika. Peder Haug (1998) använder begreppen inkluderande 

integrering och segregerande integrering. Den inkluderande integreringen, vilken är att 

föredra enligt Haug, innebär att elevens undervisning skall ske i den klass där denne är 

inskriven. Integrering innebär att eleven först har identifierats som speciell. Detta betyder att 

”de särskilda behoven” alltid står i relation till det som anses normalt. Här menar Mats 

Börjesson (1997) att eleven någon gång måste ha varit segregerad från den traditionella 

klassen för att kunna integreras. Börjesson ser utifrån ett historiskt perspektiv positivt på 

begreppet integrering. Begreppet håller dock på att urvattnas och ersättas med 

inkluderingsbegreppet. Motpolen till integrering är segregering, vilket innebär att en elev 

flyttas från sin traditionella klass för att placeras i en extern grupp eller enskilt (Haug 1998). 

 

Inkludering är en pågående process, som för att fungera fullt ut bör genomsyra hela skolans 

verksamhet med både elever, personal och föräldrar (Humphrey 2008, Emanuelsson 2008). 

Staffan Engström (2009) från Skolverket poängterar att det framförallt handlar om attityder 
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hos politiker, skolledning, lärare, föräldrar och elever för att inkludering ska kunna fungera 

inom skolan. Dessa attityder måste bearbetas och demokratiska värden tydliggöras.  

Inkludering innebär att olikheter möts och skolan måste enligt Andersson och Thorsson 

(2008) ge utrymme för dessa möten. Gunilla Muntzing och Christina Voss-Wikström (2008) 

menar att lärarna som arbetar inkluderat bör ha ett öppet sinne och veta var de själv står i 

inkluderingstanken, annars avslöjar eleverna vad du tänker och tycker. Pedagogernas 

människosyn sätter sin prägel på arbetet i skolan och dess värdegrund. 

3.2 Svårigheter med Aspergers syndrom 

Elever med AS har en begåvning som ligger inom det normala, men har svårigheter som ofta 

blir tydliga när de börjar i skolan (bilaga 1,2,3). Lorna Wing (1998) menar att svårigheterna är 

grundade på konstellationen av tre symptom, allmänt kallad Wings triad. Triaden hänvisar till 

tre typer av begränsningar, vilka för det första innebär begränsningar i förmågan till 

ömsesidigt socialt samspel, för det andra nedsatt förmåga till ickeverbal och verbal 

kommunikation och för det tredje begränsad förmåga att fantisera samt avgränsad repertoar av 

aktiviteter och intressen.  

3.2.1 Begränsningar i förmåga till ömsesidigt socialt samspel 

Det viktigaste kännetecknet för elever med AS är den nedsatta förmågan till socialt samspel. 

Detta kan leda till att de får svårt att se, tolka och förstå sociala signaler och sammanhang. I 

skolan kan detta leda till svårigheter både i undervisningen och i samspelet med lärare och 

klasskamrater. Elever med AS kan uppfattas, på grund av sitt beteende, som lite underliga av 

andra, genom att de håller sig för sig själva, undviker ögonkontakt och har ofta svårt för 

ömsesidighet i de sociala relationerna (Dahlgren 2007, De Clercq 2007, Frith 1994).  

 

I skolvardagen är interaktion med klasskompisar något som ofta leder till svårigheter, 

eftersom omgivningen kan anses vara svår att förstå och även uppfattas som konstig och 

annorlunda. För många elever med AS skapas ångest inför interaktion med andra elever 

(Larsson Abbad 2007). Elever med AS uppfattar, enligt Kristina Hellberg (2007) att skolan 

ofta har svårt att ta hänsyn till deras individuella svårigheter. Det sociala samspelet och 

kommunikation med jämnåriga, kan leda till frustration, aggression, mobbing och i 

förlängningen kan det leda till dåligt självförtroende. Förstår man inte sammanhanget finns 

det stora risker att man hamnar i ett utanförskap (Batten 2005, Humphrey 2008). I Gunvor 

Larsson Abbads (2007) undersökning nämner en av deltagarna att kropp och psyke mognar 

olika. En sextonåring med ett psyke som en nioåring får givetvis problem som är påfrestande 
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för både individen och omgivningen, vilket bl. a. kan innebära att det är svårt att finna 

jämnåriga vänner som är på likvärdig nivå.  

3.2.2 Nedsatt förmåga till ickeverbal och verbal kommunikation 

Omgivningen bedömer ofta att elever med AS har större förmåga att klara av livet än vad de 

egentligen har. Det grundar sig i att många elever med AS har ett väl utvecklat ordförråd, 

även om det inte innebär att de alltid förstår alla ord de själva använder. Utifrån denna ytliga 

kompetens uppfattar ofta omgivningen att eleven har större potential än vad den verkligen har 

(Dahlgren 2007). Elevens svårigheter blir ofta tydligare i obekanta och ostrukturerade miljöer, 

medan hemmets miljö är trygg och bekant, vilket genererar behaglighet och trivsel. Utifrån 

detta är det ofta först när eleven börjar skolan som problemen blir tydliga (Attwood 2004). 

 

Ett karakteristiskt drag för elever med AS är att de ofta bokstavstolkar bildliga uttryck, såsom 

”du kan hoppa över det talet” eller ”se upp”. Elever med AS kan även ha svårighet att hitta 

innebörden av den typen av begrepp, oavsett hur välutvecklat deras språk är (Wing 1998). 

Något som kan vara viktigt att tänka på här, är bl. a. att elever med AS ofta har lättare att ta in 

information om den ges visuellt, då de avkodar den verbala informationen långsammare. Ord 

förstås både genom sitt sammanhang – kontexten - och med hjälp av fantasi och båda dessa 

områden är sådana som elever med AS ofta har svårt med (De Clercq 2007). Detta kan visa 

sig genom att elever med AS har ett konkret tänkande, vilket gör att de kan få svårt med 

betydelsen i det som sägs ”mellan raderna” i ett samtal, muntlig information kan därmed bli 

otydlig. Det är det outtalade som orsakar problem (Wing 1998). ”Ärligt talat hade jag ingen 

aning om att folk kunde mena något annat än det de sade” (De Clercq 2007, sid 71). Även 

ironi kan vara svårt för elever med AS att urskilja. För att uppfatta ironi krävs en mental 

kapacitet som gör det möjligt att uppfatta subtila och skiftande nyanser i språket (Frith 1994).  

3.2.3 Begränsad förmåga att fantisera samt begränsad repertoar av intressen 

Barn lär sig generellt språk och kommunikation genom lek. De härmar vad de ser och hör från 

andra barn eller vuxna. Många barn med AS leker inte överhuvudtaget, medan andra 

genomför till synes avancerade lekar med väl utvecklat språk och ordförråd. Om man, enligt 

De Clercq (2007), tittar närmare på när barn med AS leker, ser man att leken mer eller mindre 

saknar innebörd. Frith (1994) anser att förmågan att kunna låtsas är central för alla, när man 

nämner den individuella utvecklingen. Barn med AS låtsas inte vara någon annan, utan de 

föreställer sig att de är en exakt kopia av den verkliga personen. För att kunna leka behövs en 

väl utvecklad mentaliseringsförmåga samt empati och fantasi. Alla barn med AS är inte lika, 
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så även om brist på fantasi är ett utmärkande drag finns det personer som knappt kan slita sig 

från sin fantasivärld. De Clercq (2007) menar att det krävs en väldig massa fantasi för att 

föreställa sig hur en person utan fantasi har det. Barn utan AS kan vara rädda för sådant som 

inte finns genom sin fantasi, medan barn med AS nästan uteslutande oroar sig för endast 

existerande faror. Deras oro uppstår framförallt i situationer de inte kan förstå och som de av 

den anledningen uppfattar som förvirrande och störande.  

 

Elever med AS har ofta ett specialintresse inom ett kunskapsområde. Specialintresset blir 

oftast något mer än en hobby, då det kan dominera personens fritid och dennes samtal med 

andra. Fascinationen för sitt ämne kan göra att de ofta blir något av en expert inom området. 

Eleven kan uppvisa koncentration och motivation för sitt specialintresse men i skolan kan 

motivationen, koncentrationen och uppmärksamheten lysa med sin frånvaro när det gäller 

andra skolaktiviteter (Attwood 2008). 

3.2.4 Bakomliggande orsaker till de olika svårigheterna 

De bakomliggande orsakerna till svårigheterna som Wing (1998) sammanfattar i sin s k triad 

är att AS elever saknar följande viktiga egenskaper som deras jämnåriga utvecklat i mer eller 

mindre tillfredsställande omfattning. Till att börja med är förutsättningarna för att uppnå en 

ömsesidig social interaktion, att man har en väl utvecklad mentaliseringsförmåga. Det innebär 

en förmåga att föreställa sig andra människors känslor och tankar, vilket är en förutsättning 

för att klara av den kommunikation som exempelvis sker i ett klassrum (Attwood 2004). Att 

ha en nedsatt förmåga att förstå vad andra människor känner, åtminstone om det gäller känslor 

som inte syns på ytan eller uttrycks på ett tydligt sätt, skapar problem för många elever med 

AS. Svårigheterna kan yttra sig på ett flertal olika sätt. Om man inte kan förstå att det bakom 

andra personers handlingar och beteenden finns en medveten tanke och målsättning, blir 

världen svårbegriplig (Gillberg 2000). Konsekvenserna av bristande mentaliseringsförmåga 

kan, enligt Sven Olof Dahlgren (2007), vara att mänskligt beteende blir obegripligt, sociala 

regler blir onödiga och svårförståliga. Att föra ett samtal där man utgår från ömsesidig dialog, 

kan vara ointressant och obegripligt om man saknar förmågan till mentalisering. Saknas 

förmågan att föreställa sig en specifik situation får man inget sammanhang i dialogen (Wing 

1998).  

 

Ytterligare en bakomliggande faktor till Wings triad är perception, vilket innebär att tolka, 

förutse och sortera olika sinnesintryck. Syn, hörsel, känsel, smak och doftintryck kan skapa 

frustration och ett inre kaos med enormt obehag hos individer med AS (Alin Åkerman & 



 8 

Liljeroth 1999). Den annorlunda perceptionen kan ge uttryck på många olika sätt och i olika 

situationer. Det kan visa sig som vredesutbrott, att man går ifrån situationen, somnar, 

undviker platser eller fascination inom ett specifikt område (Gillberg 2000, Ochs m.fl. 2001). 

Signifikant för elever med AS är att de oftast tar in ett sinnesintryck i taget och då med en 

kanal. Personer med AS har i varierande grad avvikelser, vad gäller perception. Den 

annorlunda perceptionen ger en uppfattning om barnets avvikande verklighetsuppfattning 

(Gillberg 2000).   

 

Kapitel 4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

I vår studie strävar vi efter att ta reda på vad som kan vara av vikt för att uppnå inkludering 

för elever med AS, ur ett sociokulturellt perspektiv. Det centrala för inkludering är 

kommunikation, vilket inkluderar interaktion och förmågan att komma med i den sociala 

gemenskapen (Nilholm 2006).  Med hjälp av det sociokulturella perspektivet strävar vi efter, 

att bättre förstå elever med AS i skolan. Samspel och kommunikation är något som dessa 

elever ofta kan ha svårt med. Att se kommunikation ur ett sociokulturellt perspektiv i relation 

till elever med AS, är nytt för oss pedagoger men känns ändå naturligt.  

 

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i den ryske psykologen Lev S 

Vygotskijs (1896 -1934) idéer. Hans arbete gick i första hand ut på att förklara hur 

människans psykologiska processer kan förstås och hur människan utvecklas. Ett 

sociokulturellt perspektiv kan ses som kommunikativa processer och dessa processer är 

förutsättningen för utveckling och lärande. Vi lär oss genom att samtala, lyssna och härma 

och lärandet sker i all mänsklig verksamhet.  Av den anledningen kan inte lärandet enbart 

kopplas till skola och undervisning (Säljö 2000). Vygotsky ansåg att högre psykologiska 

processer uppstår genom samspel med andra och därefter internaliserar individen kunskapen 

till sig själv, kunskapen flyttar in i individen och kunskapen blir individens. För Vygotskij var 

interaktion mellan människor, genom språket, miljön och kulturen själva utgångspunkten för 

lärande och utveckling (Dysthe 2005). 

 

En utvecklad kommunikation med god förståelse mellan individer skapar förutsättning för 

utveckling, både på det personliga planet och i samarbete med andra. För att utveckla ett 

positivt lärande med god pedagogisk och social förståelse enligt ett sociokulturellt 
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förhållningssätt, rekommenderas att skolan utgår från hela individen och dess livssituation. 

Ser man bara enskilda händelser, utan att se individen bakom olika beteenden, är risken stor 

att ett positivt samspel uteblir. Inom det sociokulturella perspektivet nämns att eleven bör vara 

aktiv i lärandeprocessen. Detta för att nå kunskapsutveckling som leder framåt, och genererar 

förståelse över sin egen utveckling. Relationen och dialogen mellan lärare - elev, och mellan 

elev - elev med ömsesidighet, är av stor betydelse för att nå utveckling för eleven (Dysthe 

2005, Strandberg 2006). 

 

Vi lär av varandra och muntlig och skriftlig användning av språket står i centrum för 

inlärningsprocessen (Dysthe 2005). Att arbeta tillsammans är ett lärandetillfälle där den som 

besitter mest kunskap lär den andre. Den som lär ut utvecklar sin egen kompetens genom att 

denne får reflektera över de moment som praktiseras. För att uppnå en god kvalitet i arbetet är 

det viktigt att båda parter upplever att de bidrar i interaktion med varandra. Interaktion lägger 

grunden till inkludering och emotionell träning. Genom denna interaktion lär sig barn det som 

ligger närmast att läras in, deras proximala utvecklingszon. Utvecklingszon definieras som 

avståndet mellan vad en individ kan prestera ensam och vad man kan prestera med hjälp av en 

vuxen eller en mer kompetent kamrat. Roger Säljö (2000) förklarar den närmaste 

utvecklingszonen, som att den lärande blir handledd in i en kulturs sätt att förstå en företeelse. 

Den mer kompetente stöttar den lärande genom att visa rätt väg och ge positiv feedback, 

övervaka och korrigera. Kommunikationen mellan den mer och den mindre kompetente har 

stor betydelse. Med lite stöd och vägledning kan vi lösa problem som vi skulle ha svårt att 

klara på egen hand. Leif Strandberg (2006) menar att, relationer genom yttre sociala 

aktiviteter styr utvecklingen av den inre utvecklingen hos varje individ. Vi utvecklas och lär 

oss nya moment genom relation och samspel med andra. Denna relation och samspel kallas 

modellering, vilket genomsyrar det sociokulturella perspektivet när det gäller inlärning.   

 

De svårigheter som finns i skolan bör, för eleven, minimeras i så stor utsträckning som 

möjligt. Genom att tillrättalägga och tydliggöra vad som förväntas i den specifika situationen 

skapas trygghet och struktur för eleven, vilket är en förutsättning för att nå inkludering 

(Carlgren 1999). Olga Dysthe (2005) menar att människan lånar kunskap inför ett problem 

som ska lösas, till hjälp för denna lånande kunskap används artefakter. Säljö (2000) menar att 

artefakter är fysiska och språkliga redskap som människan skapat för att lösa problem. 

Artefakterna hjälper till i olika situationer för att lösa problem, stärka individen och tydliggöra 

skoldagen. Ingrid Carlgren (1999) anser att en likvärdig skola ger eleven de rätta artefakterna 
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för att möta framtidens samhälle. Genom att sätta in de artefakter som fungerar för individen, 

underlättas kunskapsutveckling. Skolans koder bör göras mer tydliga, vilket innebär att fler 

elever har möjlighet att delta och därmed inkluderas i den gemensamma skolkulturen. Dessa 

koder innebär att olika normer och regler, som ofta tas för givet av skolpersonal, tydliggörs. 

Det kan vara samhälliga normer om hur man förhåller sig till personlig integritet och osynliga 

regler som hur man beter sig i exempelvis en skolmatsal.  

 

Strandberg (2006) menar, liksom Vygotsky, att elevens motivation för inlärning, både 

pedagogiskt och socialt, bland annat skapas genom interaktion med andra. Eleven kan inte 

skapa motivation utan förståelse. Ser inte individen sammanhang av uppgiften och varför den 

ska genomföras, är det svårt att skapa egen drivkraft. Först bör eleven ha förståelse för 

poängen med uppgiften, dess syfte och vilken relevans ämnets innehåll har för individen. Har 

eleven kontakt med poängen öppnas en dörr till en vidare värld. Genom att utveckla 

motivation tillsammans med andra i gemensam aktivitet kan eleven skapa personlig 

motivation när denne förstått poängen. Detta kan exempelvis ske genom grupparbeten eller 

samspel med andra, såsom klasskamrater och lärare. Genom samarbetet ökar 

förutsättningarna för att nå elevens proximala utvecklingszon och individens egen motivation 

ökar.  

 

Kapitel 5. Tidigare forskning 
 

När vi sökte material till vårt arbete fann vi endast två avhandlingar på svenska som matchade 

vårt ämnesval, inkludering av elever med AS i den traditionella skolan. Vi valde att söka på 

orden autism och autismspektrum, eftersom vi inte fick några träffar på AS. Autismspektrum 

är ett samlingsnamn för kombinationer av autism. När vi därefter utökade vårt sökområde till 

internationella sidor hittade vi många vetenskapliga artiklar om autism och inkludering. Vi 

valde, förutom den svenska litteraturen, att avgränsa oss till engelsk, amerikansk och 

kanadensisk forskning. Orsaken till detta var den språkliga förståelsen och att det låg närmast 

oss kulturellt. 

5.1 Om AS och inkluderande undervisning 

Antalet elever med diagnosen AS har ökat i skolan, detta gäller såväl Sverige, England som 

USA (Gillberg 2000, Batten 2005, Humphrey & Lewis 2008). I USA har man haft en 



 11 

dramatisk ökning av antalet elever inom autismspektrat, 1991-92 fanns det 5415 elever med 

AS och tio år senare var denna siffra uppe i 118 328. Denna ökning följs av beslut om hur 

man på bästa sätt ska kunna ta emot dessa elever i en inkluderande undervisningsmiljö 

(Williams m fl. 2007). För att inkludera elever med AS krävs det enligt Neil Humphrey och 

Sarah Lewis (2008) att skolledningen har förstått innebörden av inkludering. De menar vidare 

att det är av stor betydelse att lärarna och ledningen är intresserade av barn i behov av särskilt 

stöd, har kunskap om AS och har god kännedom om dessa elevers behov och förutsättningar. 

Marita Falkmar (2008) poängterar att fokus måste vara en inkluderande verksamhet, där hela 

skolan arbetar för att skapa möjligheter för acceptans av elevers olikheter. För en lyckad 

inkludering av AS elever, krävs det en positiv attityd hos skolans personal som helhet. 

 

Där inkludering fungerat har skolan arbetat för att öka det positiva samspelet och 

kommunikationen för alla på skolan. Här har all personal fått vidareutbildning kring AS och 

klasskamraterna har upplysts och informerats om syndromet. Vidare har man exempelvis 

arbetat för att eleverna ska utveckla en bättre förståelse för andra människor, stärkt individer 

och poängterat att alla elever har något att bidra med i olika situationer. Det visar sig också att 

alla elever och lärare kan lära av ett inkluderande arbetssätt, sociala färdigheter, bemötande 

och interaktion är några av de bitar som kan stärkas genom ett inkluderande klimat (Cooper, 

Griffith & Filer 1999). Ett av de starkaste argumenten för inkludering är enligt Williams m.fl. 

(2007) att den vanliga skolan erbjuder en miljö som främjar den sociala utvecklingen, och den 

intellektuella stimulansen för eleven med AS. Det är dock inte bevisat att det räcker med att 

placera elever tillsammans för att eleverna med AS ska kopiera sina jämnåriga elevers 

önskvärda beteende och utveckla social och kommunikativa färdigheter (Eaves & Ho 1997). 

Det behövs enligt Williams m.fl. (2007) systematisk undervisning i sociala färdigheter, 

kommunikation och språkförståelse för att nå upp till en positiv och lyckad inkludering. 

 

För att inkludering ska fungera krävs det enligt Amanda Batten (2005) och Humphrey och 

Lewis (2008) att lärarna får tillräcklig utbildning och handledning från experter. Att placera 

en elev med AS i en ordinarie klass, utan lämpligt stöd sätter för stor press på läraren. För 

eleven leder detta till integrering istället för inkludering, vilket innebär att det är eleven som 

ska anpassas till skolans system med gällande normer, struktur och miljö. Vid inkludering 

anpassas, enligt Haug (1998), skolan efter elevens behov. I en engelsk undersökning kan man 

se att 72 % av skolorna är missnöjda med den utbildning som erbjuds skolans personal. De 

lärare som fått vidareutbildning om AS hade endast fått utbildning i omfattningen 1-4 timmar, 
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enligt Batten (2005). Inkludering fungerade bäst där det fanns hjälplärare som kunde avlasta 

den ordinarie läraren. Det är svårt för den ensamme läraren att instruera alla elever och möta 

upp elevers olika behov i en klassrumssituation (Ochs m.fl. 2001). 

 

I den engelska forskningen nämner Humphrey (2008) att bara hälften av alla elever med AS 

får sin undervisning i den vanliga skolan. Denna siffra varierar i olika områden, beroende på 

om det finns specialister i området och om eleven i fråga har ytterligare inlärningssvårigheter, 

vilket gör att eleven inte klarar av att gå i den ordinarie skolan. Enligt Humphrey menar 

House of Commons Education and Skills Committe att elever med AS kan vara svårare att 

inkludera än elever med andra svårigheter. AS elevers kognitiva förmågor och annorlunda 

inlärning utmanar lärarna, och skolan är ofta inte anpassad att möta dessa elevers specifika 

behov. 

 

Många ämneslärare, i Humphrey och Lewis (2008) undersökning, kände att de saknade den 

specifika specialkompetensen att möta elever med AS. ”It is the teachers that are rubbish – 

they know about their subject but they know nothing about us with Asperger´s syndrome” 

(2008, s. 135). För att inkludering av elever med AS ska fungera förordar Jordan att skolan 

ska bli mer flexibel. Man kan inte begära att lärarna ska ha fördjupade kunskaper om AS, men 

att de dock vet att det finns en mångfald av elever och hur de lär och utvecklas (Jordan 2008). 

Att anpassa skolan och utbilda lärarna behöver inte betyda att det blir dyrt och svårt. Där det 

finns förståelse och hjälp, kan inkludering göra att alla tjänar på det - både elever med AS och 

hela skolan (Batten 2005). För att få en lyckad inkludering behöver eleven själv, enligt Linda 

Eaves och Helena Ho (1997) kunna följa instruktioner, lyssna och ha förmåga att uttrycka sig. 

 

Forskning visar att klasskamrater, deras föräldrar och lärare ofta är dåligt förberedda på att en 

elev med AS ska inkluderas i verksamheten (Cooper m.fl.1999). För att inkluderingen ska gå 

så smidigt som möjligt rekommenderas att skolan förbereder alla parter på att det kommer en 

elev med AS till klassen. Samarbete och öppenhet, mellan elevens familj och skolan, är också 

en förutsättning för att nå ett positivt inkluderande resultat (Hellberg 2007, Williams m.fl. 

2007, Jordan 2008). 

 

I en amerikansk undersökning där man följde 16 elever med AS hade föräldrarna till 14 av 

dessa informerat skolan innan eleven började om elevens specifika behov och dess 

svårigheter. Detta resulterade i att de fick assisterande lärare i klassrummet ett par timmar 
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varje dag och ett mer tolerant bemötande av skolpersonal och klasskamrater, än de elever vars 

föräldrar inte informerade skolan. Några av dessa familjer arbetade dessutom medvetet med 

att tala öppet om diagnosen, vilket medförde en öppen och inkluderande atmosfär för eleven 

(Ochs m.fl. 2001). 

 

Både engelska och svenska undersökningar har kommit fram till att en del elever med AS som 

fått inkluderad undervisning är nöjda och känner sig som en del av skolan (Humphrey & 

Lewis 2008, Larsson Abbad 2007). Andra elever anser att skolan varit helt meningslös och 

inte klarat av att uppfylla de krav individen med AS har. Skolan har inte heller visat hänsyn 

utifrån individens svårigheter (Hellberg 2007). Negativa följder av inkludering kan innebära 

situationer när läraren inte tar initiativ till att få med eleven i en aktivitet eller om eleven med 

AS inte får någon uppmärksamhet alls. En svårighet för pedagogerna är att många elever med 

AS inte signalerar att de känner sig utanför eller att de behöver hjälp (Ochs m.fl. 2001). 

5.2 Om kamratrelationer  

I både de svenska och engelska undersökningarna nämner elever med AS att svårigheterna för 

dem ökat genom grundskolan, från att ha varit relativt små problem i de yngre åren till att bli 

bråk och mobbing under mellanstadiet. Högstadieperioden uppfattar eleverna ofta som 

stressande, med en orolig miljö, högt tempo och nervositet. Eleverna nämner också att de vid 

ett flertal tillfällen varit utsatta för avvisning, negligering och förakt från andra klasskamrater 

(Hellberg 2007, Humphrey & Lewis 2008, Larsson Abbad 2007, Batten 2005). 

 

Ett klassiskt scenario för elever med AS är att deras utmanande beteende kan reta upp andra 

elever, vilket mynnar ut i att dessa retar och mobbar, vilket i sin tur triggar AS-eleven och 

denne kan plötsligt få ett våldsamt utbrott. Ilska kan vara en AS-elevs enda tydliga uttryck för 

sin frustration (Batten 2005). Ochs m.fl. (2001) visar i sin undersökning att vissa elever med 

AS inte reagerar alls, eller reagerar som vem som helst på provokationer.  

 

Larsson Abbad (2007) hänvisar till en amerikansk undersökning som visar på att 94 % av 411 

elever med AS varit utsatta för någon form av kränkande behandling. Denna siffra är enormt 

hög och väljer man att se specifikt på händelser som räknas till mobbning så hamnar siffran i 

undersökningen på 75 %. Det är svårt att applicera denna undersökning på hur svenska barn 

med AS upplever sin skolgång eftersom det finns så få undersökningar inom ämnet. 
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Ochs m.fl. (2001) belyser i sin undersökning att utfallet av hur väl inkluderingen lyckas, först 

och främst vilar på relationen till klasskamraterna. Analysen visar hur klasskamrater använder 

olika positiva och negativa sätt som antingen inkluderar eller distanserar eleverna med AS. 

Positiva företeelser eleverna gjorde var att förklara eller visa hur man skulle göra en viss 

uppgift. De visade tålamod vid olämpligt beteende, gav eleven positiv feedback och var en 

god vän. Enligt Hellbergs (2007) avhandling innebär positiv inkludering att det avvikande 

beteendet korrigeras på ett omsorgsfullt sätt. 

 

En av fördelarna med att gå i den traditionella skolan är att det finns större möjlighet att få 

vänner. I en kanadensisk undersökning hade 17 % av eleverna sociala relationer med 

jämnåriga elever. Utan inkludering kanske denna siffra hade varit lägre. Om det rör sig om 

vänskap på skoltid eller vänner som man även träffar på fritiden är dock osäkert (Eaves & Ho 

1997). 

5.3 Självbild och identitet 

Självbild kan beskrivas som medvetenhet om den egna personligheten och identitet kan 

användas synonymt till den samma. Individen ställs inför val under sin tonårstid, frågor som 

fokuserar på identitet och självbild behövs ta ställning till för att utvecklas. Identitet och 

självbild skapas av både kulturella förtecken, miljön och den historia man växer upp inom. 

Såväl den egna synen på funktionshindret som samhällets normer inkorporeras i självbilden 

(Larsson Abbad 2007). 

 

Många elever med AS upplever att de inte passar in i skolan eller med jämnåriga 

klasskamrater, vilket medför ett sämre självförtroende. Det försämrade självförtroendet leder 

till att självbilden blir ifrågasatt och risken ökar till att man utvecklar depressioner eller 

ångest. För att minska risken av att hamna i utanförskap är det viktigt att börja tidigt med 

insatser för att stärka individen. Att leva med ett osynligt handikapp kan öka risken att bli 

betraktad som onormal och skapa en känsla av att inte riktigt passa in. Stärks den personliga 

självbilden tidigt, är chansen större att individen kan skapa en vi känsla med sina 

klasskamrater (Larsson Abbad 2007). 

 

Larsson Abbad (2007) visar genom sin undersökning att skola och vänner har en stor del i hur 

självbilden utvecklas. AS individer har ofta ett ganska litet antal vänner, men även ett 

reducerat behov av sociala kontakter. Egen energibrist och brist på lämpliga vänner är ett par 
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av faktorer som nämns. Individerna i undersökningen nämner att vänner som förstår och har 

liknande intressen och som man kan dela erfarenheter och upplevelser med är av godo. De 

menar vidare att de vänner man har måste vara betydelsefulla. 

 

Skolan är delaktig i skapandet av elevers identitet och självbild. Identiteten formas tidigt 

genom att skolan har förväntningar på hur eleven ska agera. Den elev som avviker från 

skolans förväntningar får också en identitet som avvikare, man blir exempelvis 

specialklasselev eller aspergare.  Denna identitet bekräftas i mötet med skolan och gör att man 

blir bemött på ett speciellt sätt. En stor risk med formandet av självbilden som avvikare är att 

det kan bidra till att eleven stigmatiseras, stämplas som avvikare (Hjörne & Säljö 2008). 

 

 Elever med AS antas klara av skolan på ett positivt sätt eftersom de förmodas vara 

akademiskt kapabla till det. Svårigheten är att den sociala utvecklingen hämmar den 

personliga utvecklingen på ett frustrerande sätt, eftersom de i sin mognadsprocess känner av 

sitt utanförskap på ett tydligt sätt (Attwood 2004, Frith 1994, Humphrey & Lewis 2008).  

 

Skolans förhållningssätt mot eleven blir ofta mer tolerant och förstående när eleven fått 

diagnos AS, vilket kan skapa ett lyft i positiv riktning (Humphrey 2008). Diagnosen ökar 

lärarnas förståelse om den enskilde eleven och skapar även en manual till eleven med AS 

diagnos. Diagnosen har hjälpt individerna att förstå sig själva och sin omgivning, vilket 

genererat en större acceptans för den egna personen. Vidare menar deltagarna i Larsson 

Abbads (2007) undersökning att diagnosen varit en viktig del i att stärka individens självbild. 

Innan man fått diagnos har många elever en negativ syn på sjukvården, och de läkare och 

psykologer som arbetar där, efter att diagnos blivit ställd har den ofta vänt till en positiv bild. 

Diagnosen har hjälpt att vända ångest och oro till ett lugnare inre genom adekvat hjälp och 

förståelse för det dolda funktionshindret. Den identitet man tillskrivs bidrar ofta till att forma 

en människas uppfattning om sig själv och skapar förväntningar på vad man klarar av. Det 

sätt på vilket man bemöts, formar och präglar ens självbild och identitet. Denna självbild är 

inte statisk utan anpassad efter den kontext man befinner sig i. Man är inte samma person med 

sina vänner som man är i skolan eller hemma (Hellberg 2007, Hjörne & Säljö 2008, Larsson 

Abbad 2007).  

 

Finner ungdomar med AS en sysselsättning som de trivs att utöva, finner mening med och 

samtidigt vilar i, får deras personlighet ett lyft som stärker självbilden. Positiva 
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fritidssysselsättningar som individer med AS nämner som betydelsefulla är bland annat 

musik, både att spela, lyssna på och att skapa, ridning, kampsport, styrketräning, film, böcker, 

skriva texter, rita och måla (Hellberg 2007, Larsson Abbad 2007). 

 

Ett flertal ungdomar med AS ser inte behov av att anpassa sig i samhället, utan anser att de är 

som de är och det får omgivningen acceptera. Genom diagnosen har deras annorlunda sätt att 

vara, legaliserats. AS är en viktig del av individens identitet och dess självbild. En person 

uttrycker att han är den han är tack vare AS och menar vidare att självbild och identitet hör 

ihop, hur jag är som människa är min självbild vilket är det samma som min identitet. Vidare 

anser flera personer att självbilden varken är stark eller svag hos individer med AS, utan 

belyses snarare i den kontext man befinner sig i (Larsson Abbad 2007). 

5.4 Skapa ordning och struktur för inkludering med AS elever 

Enligt Humphrey (2008) menar Baron-Cohen att strategier som kan underlätta inkluderingen 

för elever med AS, bygger på principen att skapa ett bättre klimat mellan skolmiljön och 

eleven. Elever med AS fungerar bra i rätt anpassad miljö. När eleven och miljön passar ihop, 

försvinner svårigheterna. När miljön och eleven inte passar ihop, blir eleven med AS 

handikappad.  

 

I sin forskning nämner Humphrey (2008) att det är viktigt att pedagoger har kunskap om AS, 

men att det är ännu viktigare att se den unika individen bakom diagnosen. Alla med AS är 

olika och det är viktigt att inte likställa och förväxla eleven med diagnosen. Om vi klarar att 

se bortom diagnosen, kan våra förväntningar på eleven bli mer rättvisa och individen ges 

ökade möjligheter till utveckling och inkludering. Det finns enligt Humphrey bevis på att 

bemötandet påverkar eleven och det i sin tur kan leda till självuppfyllande profetia. Det vill 

säga, att om eleven bemöts på ett positivt sätt ökar chanserna för att denne ska börja se 

positivt på sig själv.  

 

Det är värdefullt att lära känna eleven först innan man sätter in stöd och åtgärder. Får eleven 

för mycket hjälp, hålls elevens egen kapacitet nere och dennes möjligheter att utvecklas blir 

begränsade (Andersson & Thorsson 2008). För att behandla alla lika, måste vi behandla elever 

olika. Vilket innebär att man individuellt fokuserar på styrkor och talanger, istället för 

svårigheterna. Elever med AS har ofta specialintressen, läraren kan utgå från dessa för att 

bygga vidare inom andra ämnesområden (Jordan 2008).  
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Tidigare forskning rekommenderar skolor att handplocka tysta klasser där elever uppför sig 

väl för placering av AS elever. Elever med AS har ofta speciellt svårt med att klara av ljud 

och att bli avbrutna, i en tyst klass kan de av den anledningen få en bättre skolsituation. 

Speciella områden eller rum där det ska vara tyst, kan vara andra lösningar för att elever med 

AS ska få vila från ljud och andra intryck under skoldagen (Humphrey 2008). 

 

För att skapa en trygg och förutsägbar skoldag för elever med AS föreslår Humphrey (2008) 

att eleverna i förväg får reda på vad som kommer att hända i skolan.  Eleverna bör få reda på 

byten av lektionssal, vikarier, friluftsdagar, matsedel, läxor, prov etc. Detta kan underlätta och 

göra att eleverna kan lägga mer energi på skolarbetet istället för att oroa sig för vad som skall 

ske, vilket kan vara av stor betydelse för eleverna med AS. Dessa förberedelser kan man göra 

via dator eller sms (Humphrey 2008). Kalender är ett redskap som rekommenderas, för att 

individen själv ska lära sig att skapa struktur (Andersson & Thorsson 2008). Att använda mer 

IT i skolan skulle kunna underlätta för elever med olika sätt att tänka, eleverna skulle få ett 

redskap som eventuellt leder till att de inte behöver hjälp alls inom den pedagogiska delen 

(Hellberg 2007, Jordan 2008). Ju mer förutsägbar skoldagen och lektionerna är, desto bättre 

för eleven med AS. Läraren ska i princip tydliggöra varje lektion under dagen så väl att eleven 

får svar på följande frågor. Vad ska jag göra? När? Var ska jag vara? Hur ska jag göra? Hur 

mycket? Hur länge? Vad händer sedan? (Andersson & Thorsson 2008). 

 

Elever med AS kan behöva förberedelser inför kravsituationer och förändringar som sker 

under skoltid. Sitter eleven exempelvis och arbetar, bör man inte säga ”nu ska vi gå och äta", 

utan ”om fem minuter ska vi gå och äta”, eller ”när du är färdig med en uppgift till, då ska vi 

gå och äta”. Eleven får då möjlighet att bli förberedd på den förändring som kommer att ske 

(Jörgensen 2008). 

 

Bo Hejlskov Jörgensen (2008) nämner att det är viktigt att pedagogerna håller sig lugna i 

arbetet med elever som har diagnos AS. Dessa elever kan ha svårt att skilja mellan sina egna, 

och andras känslor. Är läraren stressad, arg eller upprörd, kan detta smitta av sig på eleven 

med AS, vilket kan medföra att en konflikt uppstår helt i onödan. 
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5.4.1 Kommunikation och samspel 

Tidigare forskning nämner att ämnen som litteratur och historia kan vara svårt för elever med 

AS, då det förutsätts att man har mentaliseringsförmåga. Dessa ämnen kräver att man kan ta 

en annan persons perspektiv, vilket dessa elever kan ha svårt för. Humphrey (2008) menar att 

man exempelvis kan lära en elev med AS att skriva om en soldats liv under andra världskriget 

genom att lära ut klara strukturer av händelseförlopp, hänvisa till litteratur, bilder och med 

hjälp av detta förklara olika situationer. Naturvetenskap involverar studier av begrepp som 

eleven inte kan se eller känna, vilket kan skapa svårigheter om man har problem med att tänka 

abstrakt. I detta fall skulle eleven ha nytta av att använda sig av konkreta exempel, vilket 

exempelvis kan vara att använda en modell av en atom när man lär sig om molekyler. 

 

Uta Frith (1994) rekommenderar att lärare blir mer medvetna om sitt språkbruk gentemot 

elever med AS. Metaforer, sarkasm och ironi får elever med AS att bli förvirrade. Lärarna kan 

även hjälpa eleverna att förstå metaforer, genom att jobba strukturerat, konkret och visuellt. 

 

För att göra abstrakta situationer mer konkreta, föreslår tidigare forskning att man kan arbeta 

med sociala berättelser och seriesamtal. Seriesamtal är ett sätt att rita och förklara det man 

talar om, vilket kan göras i serieform, ett samtal med hjälp av enkla bilder och text därtill. 

Seriesamtal innebär en tydlig struktur, tempot blir lugnt och innehållet visualiseras. Denna 

form kan användas både med eleven enskilt och i grupp. En socialberättelse är en kort 

berättelse som avser att ge ökad social förståelse för en speciell situation. Tyngdpunkten ska 

ligga på hur man bör göra i en given situation, varför man ska göra på det sättet och vad 

vinsten är om man gör på det sätt som förklarats. Även datorn kan användas som redskap, 

detta genom att man kommunicerar tyst till varandra via skriven text, med hjälp av ett 

tangentbord och en skärm (Humphrey 2008, Andersson 2001). 

 

Humphrey (2008) rekommenderar att skolan hjälper individen med AS att utveckla kunskap 

om kroppsspråk, vilket kan hjälpa för att läsa av olika situationer. Att göra elever med AS 

medvetna om att inte tala för högt, hålla avstånd gentemot andra individer och lära sig att 

anpassa sina gester, kan vara några bitar som är av stor vikt för att inte individen ska utmärka 

sig på ett sätt som kan te sig besynnerligt för andra.  

 

För att skolgången för eleven med AS ska fungera så bra som möjligt kan det hjälpa med att 

träna olika sociala situationer, ex att stå i kö, att be om hjälp eller att tolka andras beteende. 
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Att utveckla och lära in olika strategier för kommunikation inför situationer där eleven annars 

skulle vara förvirrad eller upprörd är att rekommendera. Detta är något som kan läras in 

enskilt eller i små grupper, genom rollspel och andra praktiska övningar inför krävande 

moment (Batten 2005, Donnelly & Levy 1997). 

 

Vid inkludering av AS elever rekommenderas att andra elever får fungera som förebilder och 

att man har ett aktivt värdegrundsarbete inom skolan (Hellberg 2007, Attwood 2004). 

Forskningen rekommenderar även att man i skolan utbildar klasskamrater om AS, vilket 

utmanar attityder som ofta ligger till grund för missförstånd och negativa följder i vardagen. 

Får klasskamraterna mer kunskap om dolda funktionshinder ökar möjligheten till att se varje 

människa som en unik individ och att ta till vara alla gruppmedlemmars kompetens 

(Humphrey 2008). I vissa skolor i USA och England har det införts ett så kallat elevstödjar 

program för att underlätta inkluderingen av elever med AS. Inom detta program arbetar man 

med att bygga relationer runt sårbara elever. Man strukturerar nätverk som utvecklar vänskap 

naturligt och använder sig även av elever som handledare. Detta har varit av stor betydelse 

och hjälpt till att öka den sociala och akademiska färdigheten hos elever med AS och även 

stärkt deras klasskamrater (Jackson & Campbell 2009, Humphrey 2008). 

 

Humphrey (2008) anser att det är svårt att lyckas med någon av dessa strategier om inte 

grunden för inkludering genomsyrar skolan, med värderingar och attityder som inkluderar en 

mångfald av olikheter och ser inkludering som en pågående process. 

 

5.5 Konklusion av tidigare forskning 

Forskning vi tagit del av nämner att skolledningen har avgörande betydelse för en lyckad 

inkludering. Förstår ledningen innebörden av inkludering samt vinsten med att ta in 

experthjälp från handledare, för att utbilda och hjälpa skolans elever med AS, ökar 

möjligheterna för en lyckad inkludering.  

 

Där inkludering fungerar har skolan som helhet arbetat med att öka det positiva samspelet och 

kommunikationen med alla på skolan. Där det finns förståelse för olikheter och en vilja att ta 

till vara olikheter, kan inkludering göra att alla utvecklas på ett positivt sätt. Detta gynnar 

både elever med AS och resten av skolan. Forskningen visar att det har varit positivt för alla 

berörda när klasskamrater och föräldrar informeras och förbereds på att det skall komma en 
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elev med AS till klassen, vilket lett till ett positivt bemötande från alla på skolan. Enligt 

forskningen kan elever med AS ofta ha en tuff tid i skolan, framförallt på högstadiet med 

utanförskap och mobbing. Enligt Ochs m.fl. (2001) undersökning vilar främst inkludering av 

AS elever på klasskamraterna och deras förhållningssätt gentemot AS eleven. Elever med AS 

kan lätt missförstå kommunikation och kan själva lätt bli missförstådda, följderna av detta kan 

leda till oro, avvisning och mobbing. 

 

Kunskap om den enskilde individen är viktigt för att på bästa sätt möta dennes behov. Utifrån 

kunskap om eleven skapas god förutsättning att på bästa sätt bemöta eleven, på för denne så 

positivt sätt som möjligt.  

 

Forskningen rekommenderar att skolan bygger upp en trygg, strukturerad och förutsägbar 

miljö för att inkludering av elever med AS ska fungera så bra som möjligt.  

Värdegrundsarbete där samtal och övningar genomförs inom områden som ofta ligger till 

grund för missförstånd såsom exempelvis attityder och normer är av godo. Forskningen 

rekommenderar även att skolan tar till vara på de artefakter som finns att tillgå både i 

planering och genomförande för elever med AS. 

 

Kapitel 6. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga gällande vår empiriska studie och 

även insamling av material från densamma. Genom vår metod tydliggör vi vårt 

tillvägagångssätt under studiens gång. 

6.1 Undersökningsmetod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning, genom intervju, med fokus på den 

enskilda individen och dennes personliga erfarenheter inom vårt forskningsområde. För oss 

kändes det naturligt att använda intervju som metod. Vi anser att risken varit stor att vi missat 

viktig information från intervjupersonerna, om vi istället använt oss av en kvantitativ 

undersökningsmetod. Med den kvalitativa forskningsintervjun har vi möjlighet att gå vidare 

om vi anser svaret vara svårtolkat eller om vi önskar gå mer på djupet i frågorna. Ambitionen 

är att få en så realistisk bild av elevernas egna upplevelser av sin skolsituation som möjligt. 

Av den orsaken anser vi att intervju med halvstrukturerade frågor vara den lämpligaste 

metoden. Steinar Kvale (2001) menar att man generellt kan säga att den kvalitativa 
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forskningsintervjun, till formen, är halvstrukturerad. Med det menar han att det varken är som 

ett öppet samtal och inte heller som ett strängt formulerat frågeformulär.  

 

Vi strävar efter att få en ökad förståelse av pedagogers inverkan och förhållningssätt gentemot 

elever med AS och vad som är av vikt för att uppnå lyckad inkludering. Vi vill även få en 

djupare förståelse över vad som lett till en positiv skolutveckling för elever med AS. Intervju 

av mentorer ger oss, förhoppningsvis, ökad kunskap och djupare förståelse för de individer vi 

träffar med diagnos AS. Den kvalitativa forskningsintervjun har fokus på den som intervjuas 

och genom det samspel som uppstår utbyts olika tankar om ett gemensamt fenomen, menar 

Kvale (2001).   

 

Genom kommunikation nås ny kunskap och ökad förståelse av hur individer uppfattar sin 

verklighet. Genom ett reflekterande samtal når förståelsen ytterligare nivåer. Den egna 

förförståelsen öppnar nya dörrar för tolkning av det som lyfts upp i intervjun. Genom att ha en 

god förförståelse av forskningsområdet och genom att tolka svaren av intervjufrågorna skapas 

ett flyt i intervjun och ökad kunskap om ämnet (Patel & Davidsson 2003). 

 

Heléne Thomsson (2002) nämner att det är viktigt att först tänka igenom varför man valt 

intervju som metod. Vad är det vi vill få svar på och vad är det som gör intervju till den bästa 

metoden? Vi har valt intervju eftersom vi anser att intervju är det bästa sättet att få svar på hur 

individer med AS uppfattar sin skoltid och hur pedagogerna ser sin roll som mentorer för 

dessa elever. Vi menar att intervju är det bästa sättet för att få svar på vad som har fungerat 

och vad som har varit svårt för dessa elever. Genom att elever och pedagoger fritt får komma 

fram till svar på de frågor vi ställt, får vi som intervjuare möjlighet att utifrån intervjusvaren 

på frågorna ställa följdfrågor. Detta medför att intervjun på ett naturligt sätt flyter på.  

 

Thomsson (2002) betonar vikten av att huvudfrågorna inte ska kunna misstolkas. Vi valde att 

formulera frågorna på lite skilda sätt till eleverna och mentorerna för att minimera riskerna för 

feltolkningar (bilaga 7,8). Jan-Axel Kylén (2004) nämner att för varje fråga eller område låter 

man den intervjuade berätta fritt och därefter styr man in samtalet på det specifika ämnet. Vi 

valde att ha ett antal huvudfrågor och under intervjun styrdes samtalet med hjälp av 

underfrågor.  
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6.2 Förförståelse 

Det är eftersträvansvärt att ha en god förförståelse av ämnet man valt för att kunna genomföra 

en så rättvis och trovärdig undersökning som möjligt. Detta kan ske genom litteraturstudier, 

observationer och närvaro i den miljö man tänkt undersöka. Vår förförståelse har vi fått 

genom litteratur, samtal med handledare samt yrkeserfarenhet sedan cirka tio år med elever 

med AS. Utifrån vår praktiska och teoretiska erfarenhet av elever med AS har vi en bredare 

förförståelse inom ämnet än vad som brukligt är inom den traditionella skolan. Eftersom 

intervjupersonerna känner till, genom vårt brev (bilaga 4,6), vår yrkesbakgrund kan det finnas 

en risk att viktig information utelämnas i samtalet. Detta utifrån att material kan ses som 

ovidkommande eller självklart. Fördelen däremot är att vi som pedagoger lättare kan sätta oss 

in i ämnet och på ett naturligt sätt skapa kontakt med de intervjuade eleverna och 

pedagogerna. Inför tolkningar av det material som vi fått fram är det viktigt att vi går in med 

öppna ögon, detta för att inte vår förförståelse endast ska leda oss in på de områden vi har 

kunskap och erfarenheter om sedan tidigare. För att vi ska kunna göra relevanta tolkningar, är 

det betydelsefullt att vi har någon form av förförståelse om elever med AS sedan tidigare. 

Riktningen på förförståelsen styrs av de erfarenheter vi har. Det innebär att den riktning 

tolkningen tar styrs till stor del av den kunskap man har runt ämnet (Gustavsson 2004, Starrin 

1994). Utifrån denna tanke är det av stor vikt att vi är så objektiva som möjligt under 

intervjuerna och i vår tolkning av resultaten. 

 

6.3 Forskningsetiska aspekter 

 

Forskning är viktig både för individernas och för samhällets utveckling. Det grundläggande 

individskyddet är uppdelat i fyra huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (www.vr.se). Det är angeläget att materialet från 

den empiriska studien hanteras på ett sätt som inte kan leda till skada för någon av de 

individer som varit delaktiga i undersökningen. Runa Patel och Bo Davidsson (2003) menar 

att det är viktigt att man informerar intervjupersonerna om studiens syfte tidigt och att det 

tydliggörs vilka rättigheter de har. I den presentationen skall framgå att medverkan är frivillig 

och att möjlighet finns att avbryta om man inte längre vill delta, detta gjorde vi i det brev som 

både elever och mentorer fick ta del av inför intervjuerna (bilaga 4, 6). I samband med 

inledningen av intervjun, informerade vi ytterligare om studiens syfte och frivillighet om 

deltagandet i intervjun. Eftersom deltagandet är helt frivilligt är det viktigt att man tydliggör 

vikten av att individen deltar för studiens utgång. Enligt samtyckeskravet inhämtas samtycke 

http://www.vr.se/
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från vårdnadshavare om personen i undersökningen är under 15 år och om ämnets innehåll 

anses vara av känslig karaktär. Detta gjordes genom att vi skickade ut brev till eleverna och 

dess föräldrar (bilaga 5). Konfidentialitetskravet innebär hantering av personuppgifter på ett 

sådant sätt att ingen utomstående kan förstå vem som intervjuats. Vidare innebär det att inget 

av den information som framkom i den empiriska studien får lämnas till tredje part. Enligt 

nyttjandekravet används studiens material endast i den aktuella forskningsundersökningen, för 

att därefter förstöras (www.vr.se , Patel & Davidsson 2003).  

 

Inför intervjuerna valde intervjupersonerna plats för genomförandet av intervjun och alla 

intervjuer genomfördes i en för dem känd miljö. Om vi bokat upp lokal i en okänd miljö, finns 

risken att trovärdigheten av resultatet blivit sämre. Patel och Davidsson (2003) menar att 

trygghet med lokal och intervjuare, för intervjupersonen, är av stor vikt för att nå ett gott 

resultat. De nämner även att det är betydelsefullt för resultatet av studien att man är väl 

förberedd. Efter att vi formulerat våra frågor, diskuterade vi dem med kollegor på våra 

respektive arbetsplatser för att få respons. 

6.4 Urval av intervjupersoner 

I vår studie har vi intervjuat tre pedagoger och tre elever på olika skolområden i en mellanstor 

stad i Mellansverige. Av de elever vi intervjuat går en elev i årskurs sju och två elever i 

årskurs nio och eleverna har diagnosen AS. Eleverna är inkluderade i traditionell skola, men 

en av dem är segregerad i vissa ämnen. De pedagoger vi intervjuat är mentorer för de tre 

elever vi intervjuat, och har lång yrkeserfarenhet som ämneslärare. De har även tidigare 

erfarenhet av att ha elever med AS i sina klasser.  

 

För att finna lämpliga personer till vår studie vände vi oss till en kollega som handleder 

pedagoger inom skolan och som även handleder elever med AS på de berörda skolorna. Vår 

uppfattning är att vi med dennes hjälp smidigare fick tag på lämpliga personer att intervjua, än 

om vi sökt helt själva inom kommunens olika skolområden. Efter samtal med handledaren 

fick vi namnen på ett antal pedagoger, som har elever med AS i sin elevgrupp, och på 

rektorerna på berörda skolor. Vi strävade efter att få en så bred undersökning som möjligt och 

därför valde vi att ta kontakt med tre elever och tre pedagoger, från tre olika skolområden i 

kommunen.  

 

http://www.vr.se/
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Det gemensamma för eleverna vi valde är att de haft en mödosam skolgång under 

grundskolan, men enligt handledaren har en positiv vändning skett under senare år. Eleverna 

vi intervjuat har haft svårigheter under sin grundskoletid, vilket gjort att skolan tillsammans 

med vårdnadshavare sökt extern specialpedagogisk hjälp. Detta var något som framgick i 

samtal med den kollega som handleder på de berörda skolorna, vilken är den samma som 

hjälpte oss att få kontakt med intervjupersonerna. Eleverna har på senare tid fått ett bättre 

självförtroende och en stärkt självbild, vilket för individen lett till en positiv skolgång. 

 

Det gemensamma för mentorerna är att de har kontaktansvar med hemmet, leder 

utvecklingssamtal och har kontakt med handledaren. Vår tanke med att intervjua mentorerna 

var att få deras syn på hur AS eleverna har det i den traditionella skolan och vad skolan gör 

för att inkludera dem. Genom intervjun önskade vi ta reda på mentorernas kunskap om 

funktionshindret och belysa faktorer som varit nödvändiga för att nå en positiv utveckling 

enligt dem. 

 

I vår studie fokuserade vi först på att finna elever att intervjua, för att därefter ta kontakt med 

deras mentorer. Thomsson (2002) menar att det i många situationer uppstår en känsla av att 

man vill intervjua en speciell person. De elever som fanns presenterade för oss utgjorde inget 

undantag från denna tanke. Efter en kortare diskussion enades vi om vilka eventuella 

intervjupersoner vi skulle ta kontakt med. De tre elever vi valde att intervjua kändes, på den 

beskrivning handledaren kunde ge, relativt olika. Elevernas bakgrund skiljde sig åt och av den 

anledningen tyckte vi det vore intressant att se om det var stora skillnader i vad som gjort att 

de lyckats i skolan. 

6.5 Kontakt med elever och pedagoger 

För att få kontakt med de tänkta eleverna och pedagogerna, togs till en början kontakt med 

rektorerna på de berörda skolorna för att få deras medgivande att genomföra studien. Enligt 

vetenskapsrådet skall samtycke inhämtas från vårdnadshavare om intervjupersonen är under 

15 år och om ämnet är av känslig karaktär (www.vr.se). Endast en av de elever vi intervjuat är 

under 15 år, men vi valde ändå att kontakta alla berörda vårdnadshavare med brev för deras 

medgivande till undersökningen. I breven redogjorde vi syftet med intervjuerna. Ett tillägg 

som vi gjorde i breven till eleverna var att vi infogade en bild på oss själva. Tanken var att 

förbereda dem så att de skulle känna igen oss inför vårt möte, samt bli tryggare när de hade en 

bild av oss. När rektor, vårdnadshavare och elev godkänt och samtyckt till intervju bokades 

http://www.vr.se/
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datum, tid och plats för intervju. Eleverna styrde plats och tid, därefter hjälpte vi till med 

bokning av lokal genom skolornas expedition. 

 

De mentorer vi intervjuade kontaktades med brev, via mail, därefter togs telefonkontakt. 

Genom samtal med mentorerna bestämde de tid och plats, vilket vi till fullo anpassade oss 

efter.   

6.6 Genomförande av intervjun 

Vi träffade och genomförde intervjuerna med både elever och mentorer i deras naturliga 

skolmiljö. I alla intervjuer hade vi tillgång till samtalsrum där vi inte blev störda av någon 

utomstående. Intervjuernas längd varierade mellan 30 – 45 minuter, och spelades in på band, 

detta för att inte missa något väsentligt. Som en start av varje intervju redogjorde vi syftet och 

frågade även intervjupersonerna om de hade några frågor innan vi startade. Intervjun 

avslutades med att vi gjorde en sammanfattning för intervjupersonen, så denne fick möjlighet 

att komma med invändningar och göra eventuella korrigeringar om det var något svar som 

denne ville ändra på. Intervjupersonen hade även vid detta tillfälle möjlighet att ställa frågor. 

Kvale (2001) rekommenderar att man ger den intervjuade tillfälle att ställa frågor som denne 

tänkt på under intervjun. Under intervjuerna har vi använt oss av frågor till mentorerna som 

berör vilken förståelse, acceptans och bemötande eleverna fått för att få en positiv 

inkluderande skolgång (bilaga 8). Vidare har frågornas karaktär gentemot eleverna varit 

likartade (bilaga 7), detta för att kunna analysera om synen är likvärdig mellan pedagog och 

elev. 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Termerna validitet och reliabilitet kan förklaras med orden giltighet och tillförlitlighet. För att 

få kunskap och förståelse över hur bra det som ska mätas i en undersökning blir mätt, används 

dessa termer. Validitet innebär att forskaren kontrollerar och ifrågasätter sina resultat. Termen 

reliabilitet betyder att forskaren säkerställer hållbarheten i resultaten (Kvale 2001). Patel och 

Davidsson (2003) nämner att det är viktigt att man använder ett tillvägagångssätt i sin 

undersökning som ger svar på syftet med studien. Inför en intervjustudie bör man ställa sig 

själv en mängd metodologiska frågor. Hur startar jag upp min studie? Hur många ska jag 

intervjua? Hur ska jag göra min transkribering? Hur går jag vidare med min analys? Kvale 

(2001) anser att det är viktigt att tänka igenom validiteten i allt från ämne, frågeställningar 

och val av plats för intervjun mm. Patel och Davidsson (2003) anser vidare att det inte bara är 

intervjuerna i sig som är viktiga, utan även miljön man valt att göra sin undersökning i. Vi har 
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i vår studie genomfört våra intervjuer i en, för både elever och mentorer känd en miljö, vilket 

ökar tillförlitligheten av undersökningen. 

 

 För att undvika feltolkningar och missförstånd har vi valt att låta en person genomföra 

intervjun medan den andre fört anteckningar och reflekterat över samtalet, i direkt anslutning, 

mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Vi intervjuade tre personer var och 

hade vid övriga tillfällen rollen som observatör och i samband med detta skrev vi även 

anteckningar. Genomför samma person alla intervjuer så ökar reliabiliteten i studien (Norrby 

2004). Tillförlitligheten är direkt relaterad till intervjuarens förmåga att leda samtalet framåt 

och observatörens förmåga att reflektera, det kan vara lätt att göra felbedömningar (Patel & 

Davidsson 2003). Vår uppfattning är att intervjuerna som helhet, både med elever och 

mentorer, hade bra flyt och frågor och underfrågor hakade i varandra på ett naturligt sätt. 

Intervjuerna med elever och mentorer kändes öppna och positiva, av den anledningen är vår 

uppfattning att giltigheten av intervjuerna är goda. För att öka tillförlitligheten av vår analys 

har vi förankrat resultat och våra uttalanden i litteratur och forskning som är relevant för 

ämnet. 

6.8 Bearbetning av material 

Intervjuer som genomförs bör spelas in så att man lättare kan ta del av dem efteråt. När man 

genomfört en kvalitativ intervju är det viktigt att man transkriberar det sagda resultatet, för att 

där igenom kunna dra slutsatser och komma fram till relevanta tolkningar av intervjusvaren 

(Gustavsson 2004). Vi har valt att använda oss av bandspelare för att med ljudmaterialet 

kunna göra en bastranskription. Det viktigaste i denna form av analys är vad som sagts och 

inte hur ord uttalas eller hur långa pausarna är under samtalet (Norrby 2004). För att skapa en 

mer läsbar text tas med fördel exempelvis harklingar och upprepningar bort. Talspråk ändras 

till skriftspråk, men det är viktigt att man är försiktig så att innebörden i vad som sägs under 

intervjun inte ändras. Är man fler än en som genomför transkriberingarna är det viktigt att 

man använder sig av samma förhållningssätt så att man kan göra jämförelser mellan de olika 

intervjusvaren (Kvale 2001). Transkriptionen genomfördes av två personer och av den 

anledningen var det viktigt att vi läste igenom varandras transkriptioner innan vi började 

bearbeta dem. Ordföljd, avbrutna meningar och vilken meningsbyggnad respondenten 

använde sig av rättades inte. Thomsson (2002) anser att själva tolkningen av arbetet redan 

börjar i samband med intervjun. Intervjuaren ställer en fråga och tolkar sedan svaret från 

intervjupersonen. Därefter ställs nästa fråga utifrån det tolkade svaret. 
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Efter att vi transkriberat materialet från intervjuerna läste vi igenom detsamma ett antal 

gånger för att kunna sortera in materialet under olika rubriker, dessa ligger som underrubriker 

i resultatkapitlet. Tanken med detta var att underlätta inför analysen av intervjuerna. När vi 

analyserat vårt stoff har vi använt oss av hermeneutiskt förhållningssätt. Kvale (2001) menar 

att man med hjälp av en hermeneutisk tolkning når större förståelse av innebörd och mening i 

det transkriberade intervjumaterialet. Bengt Gustavsson (2004) menar att förförståelsen är 

oerhört viktig, för att kunna förklara något så måste man först förstå det man ska förklara. 

Den hermeneutiska tanken pendlar mellan närhet och distans, förklaring och förståelse. De 

svar vi sammanställde i vår intervju analyserade vi tillsammans i relation till vår 

forskningsfråga. I vår analys använde vi oss av den hermeneutiska cirkelns tankar. Cirkelns 

tankar pendlar ständigt mellan del och helhet, när tolkning av resultatsvar kommit till en nivå 

där logiska motsägelser uteblir avslutas tolkningen (Kvale 2001). 

  

Kapitel 7. Resultat 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera en sammanställning av resultatet från intervjuerna. I 

kapitlet varvas resultat från både pedagog och elevsvar, utifrån våra intervjufrågor, med 

litteratur. Vi väver även in det sociokulturella perspektivet och våra egna kopplingar i 

resultatet. I vårt resultat kommer vi att benämna eleverna, elev 1, elev 2 och elev 3. 

Pedagogerna kommer att benämnas mentor 1, mentor 2 och mentor 3. 

7.1 Den strukturella miljöns inverkan för inkludering av elever med AS 

Mentorerna har mentorstid med klassen där man jobbar med värdegrund och förbereder för 

vad som skall ske under kommande vecka, i detta inkluderas prov, vikarier, studiebesök, 

läxor, idrottsdagar mm. Mentorstiden genomförs i helklass och det man samtalar om skrivs 

upp på tavlan. På två av skolorna används tv-apparater där information skrivs upp för att 

tydliggöra för alla elever på skolan, detta är något som eleverna med AS uppskattar. Elev 2 

uttrycker att om man har funderingar över något schematekniskt så är det bara att gå och läsa 

på tv skärmen. 

 

Mentor 1 anser att om man har elever med AS i klassen är det betydelsefullt att det är en 

tydlig struktur med anpassning efter individens behov. När en förändring sker är det 

nödvändigt att i god tid informera eleven, detta för att underlätta.  



 28 

 

Eleven ska inte behöva komma till ett klassrum och bli överrumplad, oj! det är vikarie 

 idag (mentor 1). 

 

Tydlighet i vad som förväntas av den enskilde eleven är av betydelse för att uppnå ett lyckat 

resultat för individen, menar två av mentorerna. Humphrey och Lewis (2008) anser att 

oväntade förändringar som är små för andra elever, kan bli till ett kaos för elever med AS. För 

att undvika detta kaos är det nödvändigt att pedagoger i god tid förbereder eleven om alla 

typer av förändringar som sker. Williams m.fl. (2007) menar att förändringar gör att eleven 

med AS får problem att följa med i undervisningen och fokus hamnar utanför skolans 

innehåll. Theo Peeters (1999) rekommenderar att elever med AS får sin dag tydliggjord så 

mycket som möjligt. Att ha kontroll och vetskap om vad som ska ske, hur länge man ska göra 

aktiviteten och vad som förväntas, skapar en trygghet för individen. För många elever är ett 

personligt strukturerat och tydligt schema av yttersta vikt för att dagen ska kännas trygg, 

andra elever kan även behöva hjälp med att förtydliga tiden eftersom tidsuppfattning ofta är 

svårt för elever med AS.  

 

Alla tre elever som deltagit i undersökningen använder sin mobiltelefon för att komma ihåg 

saker de ska göra. Säljö (2000) menar att människans förmåga, ur ett sociokulturellt 

perspektiv, inte är begränsad av den medfödda biologiska förmågan eller den mentala 

utrustning individen bär med sig, utan kan med hjälp av olika artefakter föra eleven förbi 

olika hinder. En liknelse man kan dra är om en elev med AS har svårigheter med förändringar 

och är i behov av tydlighet för att kunna organisera sin tillvaro, kan denne använda sig av 

artefakter som gör dagen mer överskådlig och begriplig. Dessa artefakter kan exempelvis vara 

mobiltelefon, scheman och/eller kalender. Mobiltelefonen är ett verktyg som alla anser vara 

till stor nytta, den används, förutom att ringa med, både som kalender, miniräknare, 

alarmklocka och att skicka sms med. För att ha kontroll på kommande lektioner och exakta 

tider använder två av eleverna scheman i fickformat och en av dem har även lagt in schemat i 

mobiltelefonen. 

 
Jag har kalender i den och där skriver jag upp det jag ska komma ihåg, och så får jag 

påminnelse (elev 1). 
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Rita Jordan (2008) lyfter fram dagens teknologi som ett naturligt redskap för att klara 

strukturen av dagen. Klarar individen av att skapa en inre struktur med hjälp av teknologin är 

det enklare att bli en självständig individ. 

 

Vår tolkning är att de mentorer vi träffat strävar efter att erbjuda eleverna de pedagogiska 

verktyg de behöver för att klara olika situationer. Utifrån våra intervjuer ser vi även att det 

finns utvecklingsmöjligheter inom detta område. Elever med AS kan på så sätt tidigt få reda 

på en förändring för att vara redo i situationen. Ur ett sociokulturellt perspektiv anser Säljö 

(2000), genom att använda de artefakter kulturen erbjuder kan människor bättra på sina 

sociala, intellektuella och fysiska färdigheter.  

 

Struktur och tydlighet är viktig för att dagen ska fungera tillfredställande för eleverna. 

 

Jag måste ha min dag planerad. På morgonen ligger jag i sängen och strukturerar dagen  

framför mig i huvudet, har jag inte strukturen blir det helt konstigt (elev 3). 

 

Humphrey (2008) nämner att elever med AS ofta utvecklar ett system som innebär att de vill 

ha struktur över sin dag. Får man strukturen så skapas trygghet.  

 

7.2 Anpassning utifrån elevens energi 

Efter en lång skoldag tar energin slut, menar två av eleverna. Anpassning har skett för dem på 

olika sätt. Den ene har anpassad studiegång med kortare dagar och färre ämnen.  

 

         Att få så korta dagar som möjligt är viktigt för mig eftersom jag inte orkar långa dagar 

 (elev 1). 

 

Eleven får förtroendet av undervisande lärare att genomföra en del av sina studier hemma och 

redovisa för läraren dagen efter, vilket har varit en vinst för eleven. Humphrey (2008) 

rekommenderar att lärarna öppnar upp för att AS elever ska kunna göra en del av skolarbetet i 

hemmet så väl som i skolan. 

 

Elev 1 brukar avstå från skollunchen och en teori bakom det kan vara som Peeters (1999) 

nämner. Han rekommenderar att barn med AS får en organiserad, lugn och trygg miljö för 

olika aktiviteter. Skolmatsalen är en plats som ger många visuella och auditiva intryck, vilket 

kan innebära en obehaglig känsla för elever med AS. Dessa elever kan även ha obehag med 
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vissa konsistenser på mat, vilket kan medföra att eleven avstår från att gå till matsalen. Tony 

Attwood (2004) lyfter även upp det faktum att koncentrationen under lektionstid, kan ta så 

mycket energi att kraften är slut för att kliva in i ytterligare en kaotisk situation. 

 

Läxor är något av det svåraste som finns att göra. Det krävs så mycket koncentration 

och det har jag svårt med hemma (elev 2). 

 

 

 Detta har lett till att denne elev genomför sina läxor i en liten undervisningsgrupp på skolan. 

  

Två av de elever vi intervjuat går i stor klass, medan den tredje har enskild undervisning i fyra 

ämnen och resten av ämnena i stor klass. Alla elever nämner i samtalet att det är viktigt att 

miljön är tyst och lugn för att de ska kunna arbeta på ett tillfredställande sätt i klassrummet. 

Strandberg (2006) nämner att, ur ett sociokulturellt perspektiv, är det genom aktivitet med 

hjälp av tillgänglig kultur, individer förvärvar sina förmågor. Kulturen i det rådande 

klassrummet bör säga vad som gäller i den aktuella miljön. En aspekt som nämns när det 

gäller sociokulturellt perspektiv är imitation. Imitation är en väsentlig del i samspelet mellan 

individer, och för att kunna komma in i den rådande kulturen bör eleverna få modeller att 

imitera. Saknas förmågan att imitera kan det gå åt mycket energi till aktivitet som inte är av 

betydelse för den rådande lärandesituationen. Det är betydelsefullt att pedagogen är tydlig och 

visar på vilka beteenden som är lämpliga att imitera. Attwood (2004) tydliggör att ett av 

kriterierna för elever med AS är deras svårighet att mentalisera (bilaga 2,3) vilket gör att ur ett 

sociokulturellt perspektiv skapas ytterligare svårigheter för dessa elever. 

 

Två av mentorerna vi intervjuat nämner att möjlighet till tyst utrymme och enskild 

undervisning finns. Eleverna menar att koncentrationen går åt till att kontrollera vad alla 

andra gör, om det är för oroligt i klassrummet. En av eleverna har funnit en strategi i vissa 

ämnen som innebär att denne fokuserar på uppgiften och stänger av yttre stimuli. Ämnets 

karaktär är av stor betydelse för hur man ska lyckas, anser denne elev. Fokusera och stänga av 

fungerar bättre när man ska läsa än om man ska utföra tankeuppgifter såsom matte eller fysik. 

För att anpassa för elever med AS är det av stor vikt att man ger dem utrymme att kunna växla 

mellan stor klass och att sitta enskilt, anser en av mentorerna. Jordan (2008) rekommenderar 

att det för individens bästa bör finnas möjlighet att växla mellan stor och liten grupp. Peeters 

(1999) nämner att omvänd integrering kan vara att föredra där individen arbetar från liten 
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grupp mot helklass i de ämnen den har störst potential inom. Därefter sker successivt en 

ökning, på de områden där möjlighet finns. 

 

Energibrist lyfts upp som en orsak till att eleven med AS inte orkar hela skoldagen. Några 

olika tolkningar till detta kan vara brist på mat och dryck under skoldagen, inte nog 

strukturerad studiemiljö för individen eller att det sociala samspelet tar för mycket energi. 

Ytterligare en aspekt kan vara att eleven tillsammans med pedagog inte funnit plats eller 

aktivitet att vila i och få energi av, under skoldagen. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det 

nödvändigt att eleven har en så varierad, strukturerad och autentisk miljö som möjligt för att 

få en positiv utveckling. Förstår eleven situationen och vad som förväntas, skapas mening och 

energin bibehålls i större utsträckning (Carlgren 1999). 

7.3 Öppenhet runt diagnosen AS 

Mentor 3 anser att det krävs förståelse om AS och samsyn runt bemötandet av individen med 

diagnosen. Säljö (2000) menar att språket är det viktigaste redskapet och språket utgör såväl 

ett individuellt som ett kollektivt redskap och fungerar som en länk mellan kultur, individ och 

tänkande. Detta förutsätter att kommunikationen mellan individerna är öppen, tydlig och 

levande för att kunskap och förändring ska kunna ske. Mentor 3 menar vidare att öppenhet på 

skolan är nödvändig. Mentorerna vi pratat med är samstämmiga, och anser alla tre att det 

finns ett öppet förhållningssätt på skolan runt dessa elever. Hur detta yttrar sig varierar något 

mellan skolorna. Något av det mest positiva som skett för eleven enligt mentor 3, var när 

denne med hjälp av sin handledare gick ut och berättade för övriga elever i klassen om sin 

diagnos. 

 

Handledaren har gått ut i klassen och berättat och det ser jag som det absolut viktigaste, 

att berätta om elevens svårighet (mentor 3).  
 

Vidare uttrycker denne mentor att det blir ett öppnare klimat eftersom eleven tidigare utmärkt 

sig i vissa situationer, det har blivit en vidare förståelse för klasskamraterna. Eleven i denna 

klass delar mentorns tankar och beskriver hur handledaren, på hösten i årskurs sju, gick ut i 

elevens klass och berättade om dennes diagnos. Eleven anser att situationen blivit bättre i 

skolan efter denna stund och säger: 

 

Min klass har fått reda på att jag har aspergers syndrom och efter det har de blivit snällare  

(elev 3). 
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Mentor 2 nämner att det blev en positiv vändning i klassen och en förbättrad studiemiljö för 

hela elevgruppen efter att man samtalat runt dolda funktionshinder. På denna skola pratade 

handledaren i allmänna ordalag runt diagnosen AS och andra dolda funktionshinder utan att 

nämna eller peka ut någon specifik elev. Även mentor 1 anser att en öppenhet råder runt 

diagnoser på dennes skola. Denne mentor anser att alla, både elever och lärare, vet om vilka 

elever som har någon sorts svårighet och att ingen elev vid något tillfälle blivit retad av den 

anledningen.  Williams m.fl. (2007) skriver i en amerikansk undersökning att de AS elever 

som varit utsatta tenderar även efter att skolan informerat om diagnosen att vara utsatta på ett 

likartat sätt. Humphrey (2008) lyfter upp en elev som informerat klassen om sina svårigheter 

och sin diagnos. I detta fall fick hans klasskamrater anledning att reta honom, de ansåg att han 

var konstig. Utsattheten kan leda till en svagare självbild och att man ser negativt på sig själv. 

 

Humphrey (2008) rekommenderar att man arbetar och diskuterar med alla i klassen om AS, 

vilket kan bidra till att öka förståelsen runt elever med diagnos. Ochs m.fl. (2001) nämner att 

klasskamrater till elever med AS, som inte är informerade om vad diagnosen innebär, har 

svårt att finna strategier för hur de ska handskas med klasskamratens beteende. Finner 

omgivningen inga strategier på hur man ska bemöta dessa elever, finns en risk att elever med 

AS hamnar i utanförskap. Genom ett sociokulturellt perspektiv kan det vara betydelsefullt 

enligt Säljö (2000), att använda sig av olika artefakter som ger stöd i olika situationer. 

Kunskapen finns i artefakten, vilket innebär att individen inte möter kunskapen direkt utan 

strategin lärs in successivt, för att slutligen bli individens egen kunskap.  

 

Språk, kultur och sociala faktorer spelar in på tänkande och lärande. Språket är ett redskap 

som fungerar som länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv innebär detta, att om skolan har en öppenhet och acceptans över 

allas olikheter så ökar förståelsen hos alla individer. Vår tolkning är att även om skolorna 

gjort på olika vis, så har man följt elevernas egna önskemål gällande öppenhet. En annan 

tolkning kan vara att rektorerna har skilda åsikter om elever i behov av särskilt stöd och hur 

man arbetar med dolda funktionshinder. 

7.4 Positiva förhållningssätt för elev med AS     

De tre elever vi intervjuat har som gemensamt kriterie att läraren ska lyssna in och vara 

lyhörd på elevernas olika behov. Strandberg (2006) nämner att det som kännetecknar en 

framgångsrik elev är aktivitet. Den framgångsrika eleven ägnar mycket tid till sitt lärande och 
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har god kontakt med sina pedagoger. Eleven samtalar ofta med både vuxna och klasskamrater 

och utnyttjar de artefakter som finns att tillgå. Positiv kommunikation inspirerar eleven och 

för denne framåt i sin utveckling. Elev 1 anser att läraren ska lyssna in vad som är svårt, vad 

man behöver hjälp med, för att därefter se till att man får rätt stöd för att kunna lösa olika 

svårigheter tillsammans.  

 

Det är även viktigt med en bra relation till de lärare jag har för att det ska funka för mig 

(elev 1). 
 

För mig är relationen viktig, jag tycker att relationen blivit bättre med tiden mellan mig 

                          och lärarna. Jag tycker det är viktigt att läraren är lugn och förstående förstår de om det 

 hänt något (elev 2).  

 

Mentorerna anser generellt att det är viktigt att bygga upp en god relation med alla elever man 

har, för att stärka självbild och skapa en god relation som håller över tid. Vidare menar 

mentorerna att man ofta får kontakt tidigt med elever som är i behov av särskilt stöd, vilket 

kan bero på att man arbetar mycket runt dessa individer i början av deras skoltid.  

 

                         Relationer bygger man upp, det är inget man har utan får efterhand (mentor 3).  

 

Eleverna vi intervjuat är ense om att ett socialt samspel med både lärare och kamrater är 

viktigt för att nå en positiv utveckling inom skolan. Samtidigt nämner även eleverna att det är 

viktigt att läraren har en god kunskap inom ämnet, denne undervisar i. Elev 2 ger ett exempel 

på en bra lärare:  

 

Matteläraren är rolig och henne kan man prata med. Samtidigt som hon pushar en och  

hjälper en igång, så hjälper hon till. Hon favoriserar inga elever, visar respekt och då 

får hon respekt tillbaka. Hon är ett väldigt bra exempel på en bra lärare, tycker jag             

(elev 2).  

 

Mentor 1 poängterar att den enskilde elevens mognad och förmåga till självinsikt är en 

avgörande faktor om man ska få en positiv relation mellan elev och lärare för att man ska nå 

en utveckling som lyfter individen. Vidare anser denne mentor att skoltrötthet och ointresse 

för ämnen är en bidragande orsak till att vissa AS elever får kunskapsluckor. Enligt mentor 1 

är några av de saker som är viktiga när man är mentor för en elev med AS:  

 

Att vara lyhörd, lojal, tydlig, ha struktur och att göra det man kommit överens med 

eleven om, är en grund för att få bra kommunikation och tillit mellan varandra 

(mentor 1).  
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Mentor 2 nämner även att man får engagera sig lite extra, ha mer kontakt med hemmet och 

delta i möten runt eleven.  Mentor 3 nämner att man bör se en helhet av klassens individer och 

inte bara fokusera på elever med AS, utan alla tillför olika bitar i gruppen. 

 

           Man får ju tänka sig för lite när man sätter ihop en grupp och så. Men det behöver ju   

   inte eleven ha AS för att man ska göra (mentor 3). 

 

Attwood (2008) framhäver vikten av att vuxna är uppmuntrande, tydliga, raka i 

kommunikationen och ger eleverna vägledning. Det är även nödvändigt att du håller det du 

lovar och inte bryter överenskommelser. Bryts överenskommelser skapas förvirring och 

mycket av elevens energi går åt till att återskapa ordning från sitt inre kaos. Humphrey och 

Lewis (2008) nämner att många ämneslärare i deras undersökning kände att de hade för lite 

kunskap för att hjälpa elever med AS. Vidare belyser Humphrey och Lewis att det var upp till 

varje lärare att ta emot hjälp från experter och handledare. I vilken omfattning lärarna bad om 

hjälp hängde ihop med om lärarna var intresserade av elever i behov av särskilt stöd. Deras 

undersökning tar även upp att skolan som helhet ligger efter med att möta just den här 

gruppen av elever, det finns helt enkelt för lite kunskap. 

 

För att nå ett bra samspel med tydlig kommunikation är det viktigt att läraren har förståelse 

för eleven med AS. Ser man elevens behov i olika situationer blir denne trygg, positiv till 

skolan och den vuxne har lättare att få relation till eleven. En tolkning vi har när det gäller 

kommunikation, är att skolorna med hjälp av handledaren som kunskapsförmedlare och länk, 

mellan elev och lärare, lett till en positiv utveckling. Detta samarbete har enligt oss skapat en 

ömsesidig förståelse över individers olikheter. Ur ett sociokulturellt perspektiv anser Dysthe 

(2005) att relationen mellan lärare och elev är viktig för att nå utveckling. Ett ömsesidigt 

samspel leder till trygghet för individen som gör det lättare för individerna att bygga upp tillit 

mellan varandra. 

7.5 Positiva ämnen i skolan  

Elev 1 lyfter upp bild, musik och engelska som de roligaste ämnena i skolan och menar 

samtidigt att de ämnena som är roliga är de samma som de man är duktig i. En aspekt som 

elev 1 vill lyfta fram, är att ett ämne som man tycker är svårt eller tråkigt kan bli roligt om 

läraren är bra:  
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Läraren som jag hade i matte tidigare var bra och då var det roligt med matte. Vi passade 

jättebra ihop och jag tyckte verkligen om henne (elev 1). 

 

 Elev 2 gillar språk och då framförallt svenska och engelska. Matematik har länge varit ett 

arbetsamt skolämne, men denna elev uttrycker också sin tacksamhet till sin lärare i ämnet. 

Hade inte läraren varit så duktig och förstående hade resultaten, som eleven uttrycker det, 

varit sämre. Mentor 3 uttrycker att skolan anpassat vissa kurser för elever med AS, om de har 

svårigheter i ämnet. Anpassningen kan bestå i att man tillrättalagt eller förenklat material. 

Mentor 3 vill ändå trycka på att ett flertal av eleverna med AS nått toppresultat i skolämnena. 

Att lyfta elevernas starka sidor ser denne mentor som ett utvecklingsbart område. 

 

Positiva ämnen och relation går hand i hand enligt vår tolkning. Enligt Attwood (2008) har 

elever med AS mindre motivation för aktiviteter och ämnen som de inte förstår innebörd av. 

Vi anser att det är betydelsefullt för elever med AS att ha motiverande och positiva lärare, 

speciellt i de ämnen där de själva saknar den inre drivkraften. Carlgren (1999) anser att om 

man har en god relation lyfter man eleven och denne kan se ämnet som givande och positivt. 

Strandberg (2006) menar att om läraren är motiverad i sitt ämne, speglas det i eleven och 

denne blir motiverad. Eleven klarar inte av att skapa motivation av sig själv, utan läraren 

behöver vara som en ledstjärna för individen.  

7.6 Värdegrundsarbete med hjälp av kamratstödjare 

Alla tre skolorna arbetar enligt dem själva mycket med värdegrundsarbete och varje klass har 

40 minuters värdegrundstid i veckan, tillsammans med sina mentorer. Cooper m.fl. (1999) 

förordar att skolan avsätter tid för att eleverna ska få större förståelse för varandra och öka 

samarbetet i gruppen. Ett bra sätt är att göra olika aktiviteter och övningar som främjar och 

utvecklar sociala färdigheter och ökar de kommunikativa färdigheterna. Säljö (2000) menar, 

att kommunikation skapar möjlighet att dela erfarenheter med varandra, och på så sätt 

utvecklas tänkandet. Genom praktisk träning skapas förståelse och beredskap inför situationer 

som kan vara svåra för individen. En av skolorna arbetar med så kallade kamratstödjare, där 

två elever i varje klass röstas fram av sina klasskamrater. Dessa elever håller utkik i klassen 

och rapporterar om någon elev är utanför eller om någonting speciellt händer. 

Kamratstödjarna får utbildning och samarbetar med kuratorn och skolsköterskan, dessa elever 

är även ute i klasserna och pratar om mobbing. I denna skola arbetar man utifrån ett 

sociokulturellt synsätt, genom att man arbetar med alla elevers livssituation och strävar efter 
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att se hela individen. De elever som på något sätt hamnar utanför, försöker skolan inkludera 

på bästa sätt. 

 

Jennie Jackson och Jonathan Campbell (2008) nämner kamratstödjarprogram i sin 

undersökning från USA. Kamratstödjare kan hjälpa elever i behov, eftersom lärare ofta är 

omedvetna om vad som händer i elevgruppen under ostrukturerade aktiviteter. Attwood 

(2008) använder sig av ett sociokulturellt förhållningssätt och föreslår att lärare kan använda 

jämnåriga elever för att hjälpa klasskamrater med AS att lära sig sociala färdigheter. En 

jämnårigs råd kan ha större genomslagskraft än en vuxens, i synnerhet om denne besitter goda 

sociala färdigheter och samtidigt är populär bland klasskamraterna. Uppnås en positiv 

atmosfär kan eleven få råd om vad som är inne för tillfället när det gäller klädstil och vad man 

kan prata om mm, vidare kan eleven med AS erbjuda sin kunskap i de teoretiska ämnen där 

denne är stark. Strandberg (2006) poängterar att eleven kan genom att erbjuda sin kunskap 

lyfta klasskamraten till dennes närmaste utvecklingszon. 

7.7 Kamratrelationer 

Mentorerna menar att den personliga mognaden är avgörande för resultatet av skolgången.  

 

Eleverna mognar ju, de lär sig ett förhållningssätt om hur de ska vara (mentor 3). 

 

Två av mentorerna tycker att deras elever med AS haft tufft i skolan under åren, den ene 

uttrycker: 

Jag tror att de har haft det jobbigt om jag tänker på de elever jag har haft genom åren. 

                         De har varit utanför (mentor 3). 

 

En av mentorerna är av annan uppfattning och uttrycker:  

 

                         Eleven har blivit accepterad, denne har enligt mig även haft en ledarposition på skolan 

(mentor 1). 

 

Ytterligare kommentarer är bland annat:  

 

Den stora svårigheten är ju det sociala samspelet, allt händer ju på rasterna. Elever med  

AS har svårt med det sociala samspelet, anser jag (mentor 3). 

  

När det gäller kamratrelationer så nämner eleverna bland annat: 
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Jag orkar inte ha för många kontakter och för mig räcker det med en riktig vän. Jag tycker 

inte om min klass överhuvudtaget och önskar att de splittrat klassen och jag fått lära 

känna nya människor (elev 1). 

 

Det går bra i klassen, alla är trevliga, men jag umgås inte med dom andra liksom. Jag  

umgås med typ en person i klassen, ibland två. Vi sticker ut lite och vi umgås alltid 

(elev 2). 

  

Attwood (2008) nämner att elever med AS får arbeta dubbelt så mycket i skolan jämfört med 

jämnåriga. De arbetar både med skolans ämnen och med att kognitivt förstå det sociala spelet. 

Till skillnad från andra jämnåriga elever använder elever med AS sig av kognitiva förmågor 

snarare än att vara intuitiva i samspelet med andra. Det kan vara extra svårt för en elev med 

AS att vara med en grupp jämnåriga, då elevens intellektuella kapacitet kanske inte räcker till 

för att hänga med när flera personer samspelar. Det kan ta längre tid och mycket energi att 

bearbeta social information för elever med AS än för andra. Försening i bearbetningen av 

social information medför att eleven inte är i harmoni med samtalet. Mycket av elevens energi 

går åt till sociala relationer, vilket kan medföra att eleven med AS inte orkar ha sociala 

vänskapsrelationer utanför skolan. Attwood skriver vidare att ungdomar med AS ofta har 

kamrater som är på ungefär samma nivå när det gäller social kompetens, intressen och 

kunskap.  

 

Jag har kanske tre, fyra kompisar här på skolan och jag håller mig till dem. Jag har haft 

relativt mycket mer konflikter än alla andra i klassen, för jag är väldigt bestämmande      

(elev 3). 

 

En av orsakerna till att det kan ha varit mödosamt för AS elever under högstadietiden är enligt 

Batten (2005) att AS eleverna kan ha ett utmanande beteende som triggar igång andra 

jämnåriga klasskamrater. AS eleven kan bli utsatt genom småretningar och pikar från 

klasskamrater vilket kan leda till att AS eleven plötsligt får ett utbrott.  

 

I både svenska och engelska undersökningar skrivs det om att den besvärligaste tiden för AS 

elever är under högstadiet (Hellberg 2007, Humphrey & Lewis 2008, Batten 2005). De elever 

vi har intervjuat är av annan åsikt. 

 

Upp till 5:an var det inget bra alls (elev 2). 

 

I lågstadiet var jag mer utsatt, det är bäst nu i högstadiet (elev 3): 
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 Två av eleverna tycker att den bästa tiden i skolan har varit i 8:an och 9:an. Enligt Humphrey 

och Lewis (2008) och även de elever som deltagit i Hellbergs (2007) undersökning uppfattar 

AS eleverna högstadietiden som en stressig och orolig tid. Två av de elever vi intervjuat 

upplever högstadietiden som en lugnare tid och att de fått mer hjälp. Orsaken till att det blivit 

bättre på högstadiet tror en av eleverna beror på att alla eleverna blivit mer mogna. Alla elever 

syftar till att en viktig faktor i deras utveckling inom skolan är att de har mognat som individ, 

vilket lett till att de reflekterat över sitt personliga sätt att vara. Med mognad menar eleverna 

att de funnit strategier för att bemöta olika svårigheter i vardagen, blivit lugnare och klarar av 

att resonera runt situationer som uppstår.  

 

Jag har funnit strategier som att gå undan och bara strunta i personer jag har svårt för. 

Man har kanske funnit delar om sig själv, som man inte visste om tidigare och så har 

man blivit säkrare på sig själv (elev 2). 

 

Humphrey (2008) nämner att AS elever ofta får arbeta extra hårt i skolan för att förstå de 

oskrivna reglerna, regler som inte lärs ut, utan tas för givet av de flesta elever och 

skolpersonalen. Attwood (2008) rekommenderar att elever med AS kan behöva en handbok 

över hur man beter sig i olika situationer. Han menar att om eleverna förstår normer och 

regler är det lättare att komma med i det kommunikativa samspelet med övriga elever. Detta 

går hand i hand med det sociokulturella perspektivet, som enligt Carlgren (1999) innebär att 

regler bör tydliggöras så att fler elever kan inkluderas i den gemensamma skolkulturen. Säljö 

(2000) menar att lärandet är situerat, vilket innebär att det man lär sig kan vara svårt att föra 

över till en ny miljö, vilket går hand i hand med vad Attwood (2008) nämner när han 

resonerar runt AS elevers svårigheter. Kommunikation och lärande kopplas till en specifik 

situation och ingår alltid i ett sammanhang, vilket gör lärandet situerat. Säljö (2000) anser att 

lärandet om sociala regler bör befästas i individen för att denne ska kunna anamma reglerna i 

andra sammanhang. När skolan och individen tillsammans lyckas nå förståelse av de sociala 

reglerna som gäller i skolan, kan eleven klara av att föra över reglerna från en kontext till en 

annan, vilket kan innebära från lektion till rast.   

 

Mentorerna har olika syn på hur elever med AS haft det under sin högstadietid. Två av 

mentorerna menar att eleverna haft en tuff tid i skolan medan den tredje mentorn anser att 

dennes elev varit accepterad under skoltiden. Eleverna däremot är ense om att den bästa 

skoltiden varit under högstadietiden, detta går emot vad ny forskning inom AS nämner. Vår 
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tolkning är att skolorna genom specialpedagogisk utbildning och handledning från pedagog 

med stor erfarenhet av AS, lett till denna positiva förändring för eleverna. En annan aspekt 

kan även vara att elevernas personliga mognad lett till att de funnit strategier för att klara 

vardagen. Eleverna kan ur ett sociokulturellt perspektiv hjälpas, genom interaktion med 

klasskamrater och lärare som kommunikativa stöttor upp till sin nästa utvecklingszon (Säljö 

2000).  

7.8 Organisatoriskt stöd    

När det gäller att få stöd runt elever med AS tycker alla mentorerna att de har stöd från sin 

respektive ledning. Mentor 3 anser att det finns ett bra och väl fungerande elevhälsoteam, som 

det är lätt att få hjälp av vid behov. Humphrey och Lewis (2008) ser det som en förutsättning 

att skolan är samstämmig runt alla elever för att nå en lyckad inkludering. Ser ledning 

inkludering av AS elever som något självklart och positivt, vilket genomsyras från ledning ner 

till övrig personal, är förutsättningarna större för inkludering. Peeters (1999) belyser aspekter 

för att uppnå lyckad inkludering. Han förordar att all personal har adekvat utbildning, 

individanpassad undervisning och att lärarstaben arbetar åt samma håll. Vidare menar Peteers 

att skolans miljö ska vara väl anpassad för individens behov, även ett tätt samarbete med 

öppen kommunikation till elevens vårdnadshavare är av godo.  

 

Enligt styrdokumenten ska skolan utforma pedagogiken så att man kan tillmötesgå alla 

elevers behov, vilket ligger väl förankrat i mentorerna som individer. Mentorerna tänker och 

fokuserar sitt arbete utifrån varje enskild elevs behov. Mentor 2 anser att styrdokumenten 

finns med sedan långt tillbaka, men det är inget som hålls levande i hela arbetslaget, vidare 

säger denne mentor att skolan blir mer och mer individinriktad.  

 

Man måste se varje enskild människas behov och samtidigt få ihop det till en klass 

(mentor 2). 

 

 När det gäller inkluderingsfrågan är det endast nyansskillnader i deras åsikter. Mentor 3 tror 

att inkludering är det bästa för alla egentligen, men att det finns tillfällen när elever har behov 

att gå undan och vara i tystare rum.  

 

Jag tror att det är väldigt jobbigt att gå i stora grupper och med ljud och ljus och alla 

sådana svårigheter. Det måste få finnas balans och det måste få vara individuellt 

anpassat (mentor 3). 
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 De två andra mentorerna tycker inte att inkludering är det bästa i alla lägen. De menar att om 

man inte lyckas i den traditionella klassen så måste ett alternativ finnas. Detta alternativ får 

inte vara något man strävar efter utan endast när inget annat finns att tillgå.  

 

 Det ska finnas möjlighet till liten grupp, men jag tycker inte att det är något generellt att 

 man ska pysa iväg dem någonstans (mentor 1). 

 

 Jag tror att eleverna får ett mer normalt socialt liv i en vanlig klass än i en specialklass. 

 Jag tror att de är bättre förberedda för samhället i en vanlig skolmiljö och sen tycker jag 

 baske mig att det är upp till varje lärare att hitta lösningar för de här eleverna (mentor 2). 

 

Skolorna har alla handledning från en specialutbildad handledare inom AS som kommer till 

skolan regelbundet. Mentorerna är positiva och tacksamma över det stöd de har från 

handledaren. Två av mentorerna tycker att de har lärt sig mycket om eleverna och fått 

kunskap om AS från de konkreta situationer, som de diskuterat med handledaren. Strandberg 

(2006), Säljö (2000) och Dysthe (2005) nämner den närmaste utvecklingszonen och menar att 

utmaningar bör ligga inom rimlig gräns. Pedagogerna som möter handledaren får kunskap 

som de kan internalisera till sin egen. Handledaren hjälper pedagogerna till nästa 

utvecklingszon och den kunskap pedagogerna internaliserar hjälper i förlängningen eleverna 

genom kommunikation i ett ömsesidigt samspel. Handledaren möter framförallt eleverna med 

AS individuellt, men deltar även på elevkonferenser och andra möten i elevärenden. Mentor 2 

nämner betydelsen av handledningen: 

 

 Man vinner så mycket på om handledaren kommer och pratar på en konferens. Den 

 här eleven har den här problematiken, så här kanske man kan tänka, och så går varje lärare 

 och tänker runt just den här elevens fall (mentor 2). 

 

Batten (2005) rekommenderar att pedagoger erbjuds handledning från experter. Vidare anser 

hon att utbildning runt AS är att föredra för att pedagogerna ska få en ökad förståelse och en 

samsyn i arbetslaget. Kunskapen om AS anser två av mentorerna att de fått genom 

handledning från specialister inom området, men även genom samarbete med BUP och 

erfarenhetsbaserad kunskap. Mentor 1 anser att dennes kunskap är erfarenhetsbaserad.  

Eleverna med AS är väldigt olika varandra, vilket mentorerna själva tar upp. 

 

Man får en ny elev med samma diagnos, som är helt annorlunda.  De är så olika, en del  

behöver det här, den andra det här och den tredje det här (mentor 2). 

 

Även om de har AS allihop, så är de så olika (mentor 3). 
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Jörgensen (2008) menar att barn med AS är mycket mer olika varandra än vad andra 

människor är, men de har en likartad problematik. Jörgensen menar att diagnosen inte säger så 

mycket om individens personliga styrkor och svagheter, relation krävs för att öka förståelsen 

runt individen. 

 

Inställningen på skolorna gentemot elever med AS är positiv enligt mentorerna. Kunskapen 

och förståelsen för elevers olika svårigheter har ökat under de senaste åren och alla pedagoger 

hjälper till så gott de kan runt elever med olika svårigheter.   

 

Det finns ju en mängd olika svårigheter och har förmodligen alltid funnits, men man 

lägger fokus på annat idag än tidigare (mentor 3). 

 

Vår tolkning till den positiva utvecklingen för de elever med AS vi träffat, kan bland annat 

bero på handledningen skolan tagit del av. När mentorerna träffar handledaren pratar de 

konkret om en specifik elev och olika situationer i dennes vardag. Eleverna får även enskilda 

samtal med handledaren vilket möjliggör att information kan vandra, med handledarens hjälp, 

mellan elev och pedagog. Vi tror att denna kommuns kunskap om AS höjts generellt på 

skolorna eftersom kommunen arbetar medvetet med att öka kunskapen runt elever med dolda 

funktionshinder.  

 

Kapitel 8. Diskussion 
 

Syftet med detta arbete är som tidigare nämnts att ge en bild av vad som är av betydelse för att 

ge elever med AS ska klara att vara inkluderande i den traditionella skolan.  I vår diskussion 

väver vi samman resultaten från vår undersökning med litteraturen samt våra egna tankar och 

värderingar. Här i diskussionen knyter vi vårt resultat till undersökningens syfte. 

Diskussionen startar med ett resonemang runt vår valda metod. 

8.1 Metoddiskussion  

I syftet nämner vi att vi strävar mot att tydliggöra vad som varit av betydelse för att elever 

med AS ska klara att vara inkluderade i den ordinarie skolan. Vi har valt att använda intervju 

som datainsamlingsmetod för att uppfylla vårt syfte. Genom intervjun kunde vi fördjupa våra 

kunskaper och med hjälp av följdfrågor även analysera svaren som elever och mentorer gav. 

Eftersom vi var ute efter personliga och öppna svar från våra intervjupersoner, och med 

vetskap om att elever med AS har begränsad energi, valde vi bort en kvantitativ 
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undersökningsmetod. Vi ansåg även att risken för ett relativt högt externt bortfall vara 

överhängande vid en kvantitativ undersökning.  

 

Med intervju som datainsamlingsmetod når man intervjupersonerna subjektiva bedömningar 

och åsikter till intervjufrågorna. Kvale (2001) anser att just subjektivitet är 

forskningsintervjuns styrka. För att få ett bredare analysmaterial har vi strävat efter att ta 

ställning, till de subjektiva intervjuerna, på ett objektivt plan för att se en helhet. Vår 

förförståelse och bakgrund som lärare, till elever med AS, i liten segregerad verksamhet styr 

objektiviteten och riktningen analysen tar hänger samman med vår förförståelse. De elever, 

pedagoger och föräldrar som man träffat under åren sätter spår på olika sätt. Vår uppfattning 

är att den förförståelse vi har om AS varit nödvändig och av stor betydelse för att nå fram till 

vårt resultat. 

 

Vi valde att vara två personer vid varje intervju. En person skötte intervjun medan den andre 

fungerade som observatör och sekreterare. Detta var en medveten tanke för att få en 

samstämmig bild och samsyn runt de intervjuade. Vi ser det som positivt och underlättande att 

vara två vid varje intervju. Vi har tydliggjort inför intervjun att det är en person som håller i 

intervjun och att den andre har en passiv roll. Vår tanke var att om båda är aktiva under hela 

intervjun riskerar man att få en ojämn balans i samtalet, vilket kan leda till att den intervjuade 

blir mer tillbakadragen. Om en person genomfört alla intervjuerna ensam anser vi att 

resultatet inte blivit lika nyanserat och objektivt.  

 

I vårt arbete har vi avidentifierat de personer vi intervjuat så att ingen utomstående ska kunna 

utläsa vem som svarat på frågorna. Att genomföra ett forskningsarbete med tydlig 

konfidentialitet, menar Kvale (2001), är av yttersta vikt för forskningens resultat. I breven, 

telefonsamtalen och inför de följande intervjuerna var vi tydliga med att redogöra studiens 

syfte och deltagarnas anonymitet. Vi anser att resultatets reliabilitet ökat med hjälp av vår 

tydlighet av frivilligheten till deltagandet av studien. 

 

Efter små korrigeringar startade vi upp vår studie. Efter den första intervjun fick vi göra några 

små justeringar och utöka med en fråga, vilket tydliggör att våra frågor borde ha bearbetats 

ytterligare innan vi gav oss i kast med intervjun. Vi genomförde inte någon pilotstudie innan 

första intervjun, vilket hade ökat vår kunskap om intervjuteknik och gett oss större möjlighet 
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att ändra innehållet i frågorna. En konklusion man kan dra av detta, är att förberedelser inför 

uppstart av intervjuer är nödvändiga. Du kan aldrig förbereda dig för mycket inför en intervju.  

 

Atmosfären i samband med att intervjuerna genomfördes kändes öppen och avslappnad, vilket 

är av godo för att uppnå en hög validitet. Om samma undersökning genomförts med andra 

deltagare, på andra skolor hade resultatet kunnat bli annorlunda. De svar intervjupersonerna 

gav i intervjuerna var personliga, vilket gör att det inte går att överföra resultatet på alla elever 

med AS. När man diskuterar värdet av undersökningen bör man även ha i beaktande antalet 

intervjuer. Vi genomförde tre intervjuer med pedagoger och tre med elever. Hade vi använt 

oss av ett större underlag skulle värdet av undersökningen öka och resultatet skulle även 

kunnat bli annorlunda. Kommunen undersökningen är genomförd i arbetar med att sprida 

kunskap till sina medarbetare om dolda funktionshinder, vilket kan bidra till vårt 

forskningsresultat. 

 

8.2 Skolans värdegrund 

Som tidigare nämnts är syftet med detta arbete att belysa vad som är av betydelse för att 

elever med AS ska klara av att vara inkluderade i den traditionella skolan. Många faktorer är 

viktiga för att uppnå inkludering och en av dem är bemötande. Eva Hjörne och Roger Säljö 

(2008) nämner att den svenska skolan tenderar att individualisera problemen. Vi anser liksom 

det sociokulturella perspektivet att man bör se alla elever ur ett vidare perspektiv och inte 

endast i den kontext de befinner sig för stunden. Läggs fokus enbart på individen anser vi att 

risken är stor att utveckling uteblir. Vi menar att de begrepp skolan använder när de beskriver 

eleven leder till att eleven formas utifrån skolans förväntningar. Även Larsson Abbad (2007) 

nämner att det förhållningssätt skolan har till eleven formar denne, eleven får den identitet 

man tillskrivs. Skolans attityder är avgörande för hur eleven ska klara inkluderingen. Det är 

viktigt att skolan förstår och tolkar eleven för att därigenom kunna stötta denne på ett positivt 

sätt. Vi anser liksom Hjörne och Säljö (2008) att beroende på hur man legitimerar elever i 

behov av särskilt stöd, avgör hur väl skolan möter upp individen och inkluderar denne i den 

traditionella verksamheten. 

 

I vårt syfte nämner vi att vi strävar efter att se specifikt på AS elever och deras inkludering, 

men styrdokumenten är mer generella och lyfter upp elever i behov av särskilt stöd. Vår 

uppfattning av skolans styrdokument är att de är sociokulturellt formulerade. Om man läser i 

styrdokumentens riktlinjer för alla som arbetar i skolan står det att läraren skall organisera och 
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genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språkliga och kommunikativa utveckling. I Lpo 

94 kan man läsa att eleven ska ges möjlighet att samtala, läsa och skriva för att utveckla sin 

kommunikativa förmåga. Utifrån oss går dessa idéer hand i hand med det sociokulturella 

perspektivet, som utgår från kommunikation och interaktion. Genom denna tanke anser vi att 

det sociokulturella perspektivet även genomsyrar skolans värdegrundsarbete. 

 

På de skolor vi genomfört våra intervjuer, illustrerar mentorerna, genom samtalet sin skolas 

syn på värdegrund. Enligt mentorerna har alla tre skolorna ett väl utarbetat värdegrundsarbete, 

men enligt oss, har den skola med mest öppenhet runt diagnoser också ett mer utvecklat 

värdegrundsarbete än de två andra, vilket genomsyrar hela verksamheten. På denna skola är 

man medveten om att det finns elever som hamnar utanför den sociala gemenskapen.  Av den 

anledningen strävar man med hjälp av kamratstödjare, handledare och olika team att fånga 

upp alla elever. De elever vi träffat har, som vi ser det, ytterligare möjlighet att stärka sin 

självbild med hjälp av den handledare de träffar. Med handledarens hjälp får dessa elever 

konkreta tips som hjälper dem över tid. Vi anser att ett positivt och utvecklande 

värdegrundsarbete, som pågår över tid, utvecklar alla individer inom skolan. Detta är något vi 

menar hänger ihop med Salamancadeklarationen (1996). Där nämner man att erfarenhet visar 

att ett inkluderande arbetssätt minskar utslagning av elever i skolan.        

8.3 Handledning och utbildning 

Vi anser att den handledning som erbjudits, och även tagits emot av skolorna, varit av stor 

betydelse för både den enskilde eleven, mentorerna och skolans egen värdegrund. Vi menar 

att handledning hjälper både elever och lärare att konkretisera och förstå olika situationer som 

uppstår under skoldagen runt eleven med AS. Vidare anser vi att handledning stärker alla 

parter, eleven får förståelse om sig själv som person och läraren ser sin del i 

kommunikationen och förstår eleven för vem den är. Vi ser det som en betydande vinst för 

hela skolan, både för elever, pedagoger och ledning, när handledaren fått mandat att fungera 

som länk mellan elev och pedagoger. När många är inblandade i elevens vardag och hör 

samma sak, ökar förutsättningarna för att individen ska mötas på ett för den acceptabelt sätt 

från alla på skolan.  

 

I den kommun undersökningen är genomförd finns, enligt oss, en tydlig utbildningsplan för 

pedagoger och ledningspersonal. Denna plan innebär att all personal inom skolan erbjuds 

kurser, föreläsningar och handledning inom området dolda neuropsykiatriska funktionshinder. 
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Vår åsikt är att utbildningsplanen haft stor betydelse för hur skolorna lyckats med inkludering 

av bland annat elever med AS. När all personal genomför lika utbildning är vår åsikt att 

samarbetet och förståelsen för ämnet ökar, vilket genererar en positiv utveckling för hela 

verksamheten. 

8.4 Öppenhet runt diagnoser  

Ny forskning som Humphrey (2008), Ochs m.fl. (2001) och Williams m.fl. (2007) nämner att 

AS elever tenderar att få sin mödosammaste tid under högstadiet. I vår studie framkommer, i 

motsats till ny forskning, att den bästa tiden för dessa elever varit högstadietiden. I våra 

intervjuer nämner både pedagoger och elever att den personliga mognaden varit bidragande 

orsak till att skolgången utvecklats på ett positivt sätt. Utifrån egna reflektioner från vår 

yrkestid är vi ense med de vi intervjuat. Flera av de elever vi mött under åren, tenderar att i 

slutet av högstadietiden bli mer självständiga, medvetna om sin egen person och börjar 

reflektera över framtiden. Vi tror även att en betydande faktor för att eleverna fått en positiv 

högstadietid är att kommunen haft en fungerande utbildningsplan, och det faktum att skolorna 

valt att använda sig av handledning från specialutbildad pedagog.  

 

De skolor vi har genomfört vår studie på har alla en öppenhet runt diagnoser, men enligt oss 

skiljer sig öppenheten åt. Vår tolkning är att skolorna vill värna om eleverna och dess 

integritet. Den skola där eleven gick ut, med hjälp av handledaren, och berättade om sin AS 

diagnos, var det elevens och föräldrarnas beslut. Detta kan, enligt oss, bero på att eleven är 

stark i sig själv och känner tillit till handledare och pedagoger. Elevens förhoppning var att få 

en större förståelse och acceptans för sin person, vilket han enligt intervjun fick. Mentor 3 

som vi intervjuat är tydlig i sin uppfattning gällande öppenhet om diagnos. Denne mentor 

menar att öppenheten om individens diagnos leder till ökad inkludering.  

 

De två andra mentorerna anser att det är viktigt med öppenhet, men menar att utpekning av 

individen kan vara negativ. Vår uppfattning är att det råder samstämmighet mellan elever och 

pedagoger i frågan om öppenhet gällande diagnoser. De skillnader som finns på skolorna kan 

vara personliga eller bero på hur ledning förmedlar värdegrunden runt diagnoser. Den 

forskning vi tagit del av är motsägelsefull när det gäller öppenhet runt diagnoser. Vi anser att 

det är upp till varje individ om och i så fall när man vill berätta om sina svårigheter och 

styrkor. Vi menar att de svårigheter AS elever har också är styrkor i den rätta kontexten.  
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Vår åsikt är att skolan bör genomsyras av ett genomtänkt värdegrundsarbete för att kunna 

inkludera elever med dolda funktionshinder. Det räcker inte med öppenhet runt diagnoser utan 

man måste även arbeta fortlöpande med normer, regler och attityder. Vi anser att man bör 

prata om individers olikheter för att skapa en förståelse runt olika funktionshinder utan att 

behöva nämna diagnosers namn. Vi håller med mentor 3 när det gäller hans åsikt om samsyn. 

Denne förordar att alla pedagoger bör ha samma syn och förståelse runt elever med AS. 

Attityder och förhållningssätt bör, enligt denne mentor, präglas av gemensamt förhållningssätt 

från ledning ner till övrig skolpersonal. Vår uppfattning är att skolornas ledning fokuserar 

olika på inkludering. Om kommunen inte är tydlig med sina riktlinjer, och har samsyn i frågan 

om inkludering, tenderar rektorerna att tolka inkludering på ett subjektivt sätt.  

8.5 Relationens betydelse 

Humphrey och Lewis (2008) poängterar att det är betydelsefullt att pedagogerna är 

intresserade av barn i behov av särskilt stöd, för att kunna utveckla en god relation mellan 

pedagog och elev. Vi anser att om man når en god relation ökar chansen till en god självbild 

och en utvecklande läroprocess för individen. Ser man relation ur ett sociokulturellt 

perspektiv menar Strandberg (2006) att det är ömsesidigheten i kommunikationen som är 

grunden för lärande. För elever med AS kan detta vara viktigare än för andra, eftersom de kan 

vara beroende av att pedagoger ser och förstår dem, anser vi. För pedagogen kan detta vara en 

utmaning, men lyckas man uppnå en god relation leder detta till en positiv utveckling. 

 

För att uppnå förståelse och samspel krävs, enligt oss, en god relation mellan elev och 

pedagog. Mentorerna ser lite olika på relationen med eleverna. Mentor 3 nämner att relationer 

är något man bygger upp över tid och som är nödvändigt för att nå en positiv utveckling inom 

skolan. Mentor 1:s tankar går något isär från våra egna. Denne mentor anser att den enskilde 

eleven har lika stor del av att relationen ska fungera väl, som pedagogen har. Eleven till denne 

mentor anser att deras relation blivit bättre under de sista åren, genom att förståelsen för 

elevens svårigheter ökat. Vi menar att relationen till alla elever, vilket inkluderar elever med 

AS, är av stor betydelse och att största ansvaret för att uppnå en ömsesidig och positivt 

förhållande ligger hos pedagogen.    

  

Kamratrelationer är utvecklande för individer med AS, likväl som för alla andra. Vår 

uppfattning, både genom intervjuer och genom vår yrkeserfarenhet, är att elever med AS inte 

alltid orkar ha för många kontakter på grund av energibrist. Med det menar vi att skolgången 
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kan ta så mycket energi för dessa elever, att det inte finns nog med energi kvar för sociala 

relationer. De kontakter elever med AS har sen tidigare kräver inte så mycket energi som nya 

kontakter, vilket gör att eleverna hellre lägger energi på de kontakter de har. 

 

Precis som Eaves och Ho (1997), menar vi att den traditionella skolan erbjuder ett större antal 

möjligheter att få vänner än segregerade specialverksamheter. Förutsättningen för att få goda 

relationer i den traditionella skolan, är att inkluderingen lett till en positiv skolutveckling. 

Larsson Abbad (2007) uttrycker i sin svenska forskning att skolan och kamratrelationerna är 

av stor vikt för att utveckla en positiv självbild. Vi menar att ett positivt bemötande både från 

pedagoger och från klasskamrater leder till att självbilden stärks. Har eleven goda kamrater 

som denne kan lära av ökar självförtroendet ytterligare, vilket stämmer väl överens med 

Vygotskys tankar i det sociokulturella perspektivet (Strandberg 2006). Alla elever med AS 

har däremot inte samma förutsättningar att läsa av och lära genom andra. Vi är överens med 

Jörgensen (2008), som förordar att man bör lyfta och berömma positiva handlingar, och i så 

stor utsträckning som möjligt ignorera negativa beteenden. Negativa beteenden som ignoreras 

dör ut, och positiva som lyfts upp stärker självbilden, på det sättet lär AS elever av andra. Två 

av mentorerna menar att det är viktigt att elever med AS får vara som de är, men sticker de ut 

för mycket är det lämpligt att man pratar om det, för att få förståelse runt beteendet och 

bakomliggande orsaker. I detta fall är handledaren ypperlig att använda eftersom eleven med 

AS kan behöva hjälp med att få syn på och tydliggöra sitt eget handlande i en specifik 

situation, anser vi.   

8.6 Strukturens inverkan 

Den strukturella miljön har stor betydelse för att elever med AS ska kunna vara kvar i den 

traditionella skolan. Detta är något som både mentorerna, eleverna och litteraturen såsom 

Batten (2005), samt det sociokulturella perspektivet med Carlgren (1999) och Strandberg 

(2006) nämner. Vi anser att anpassningar som ökar tydligheten för eleven med AS, är en hjälp 

för alla individer i en klass. Dessa anpassningar behöver av den anledningen inte innebära mer 

arbete för pedagogerna, utan kan vara tidssparande i förlängningen. Har pedagogen en klar 

struktur som är anpassad efter alla elever är möjligheten till positiva följdeffekter, såsom goda 

relationer och tydligare inkludering, större enligt oss. Vi har under studiens gång blivit mer 

medvetna om strukturens betydelse för elever med AS. Saknas struktur går energi åt till 

ovidkommande saker, energi som annars skulle ha lagts på studier. För elever med AS går 
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energi åt till sociala relationer, förändringar med mera. Har eleven kontroll över vad som ska 

ske under dagen, skapas trygghet och lugn.  

 

Jordan (2008) förordar dagens teknologi som positiva artefakter. Genom att utnyttja datorns 

och mobiltelefonens olika funktioner kan det hjälpa eleven att skapa struktur i sin vardag. De 

elever vi intervjuat använder alla mobiltelefonen som hjälpmedel, vi håller med Jordan om 

fördelarna med dagens teknologi i denna mening. Det sociokulturella perspektivet förespråkar 

att man bör använda de artefakter som råder i den kultur man befinner sig i. Av den 

anledningen menar vi att mobiltelefonen är ett självklart hjälpmedel som alla kan använda sig 

av. Vi förordar att skolorna bättre utnyttjar dagens teknologi, genom att skicka sms eller mail 

när förändringar sker. Förändringarna kan anses små för pedagogen, men vara av avgörande 

betydelse för eleven med AS.  

 

Enligt oss, kan man genomföra en pedagogisk bedömning utifrån kunskapsnivå och elevens 

sociala förutsättningar, vilket kan medföra att det skapas möjlighet till förståelse över styrkor 

och förbättringsområden.  I denna bedömning tar man reda på vad eleven får energi av och 

vad som tar energi från eleven mentalt under skoldagen. Denna kunskap kan leda till 

förbättringar för individen genom att anpassningar görs efter elevens energi. Detta kan 

innebära att raster, som för andra är en vila, genomförs enskilt med den aktivitet som för 

denne elev tillför energi. Ett annat exempel på aktivitet, som många elever med AS uppfattar 

som mödosam, är att äta i skolmatsalen. Skolmatsalen kan kännas oberäkneligt för elever med 

AS och därmed skapa en kaotisk känsla. Man bör naturligtvis träna på att arbeta och äta med 

andra människor, men det bör ske när individen är redo för det, anser vi. Man bör även ställa 

sig frågan om vad som är viktigast, att barnet får i sig lunch eller om det är träning i en 

oförutsägbar miljö som är det viktigaste?   

 

Kapitel 9. Avslutande kommentarer  
 

Vi har i vår resultatdel använt oss av ett sociokulturellt perspektiv. Detta har, för oss, skapat 

ytterligare förståelse, för att elever med AS kan få det svårt att lära i den traditionella skolan. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och interaktion grunden för allt 

lärande. Interaktion är enligt diagnoskriterierna (bilaga 2,3) något, som elever med AS har 

svårt för. Vi menar att ser man skolgången utifrån ett sociokulturellt perspektiv och endast 
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fokuserar på auditiv kommunikation tenderar individer med AS att få ett dubbelt handikapp. 

Individer kommunicerar på olika sätt och många elever med AS tar in information lättare 

visuellt. Av den anledningen anser vi att skolan bör bli mer lyhörd över elevers olikheter och 

anpassa undervisningen så att alla elever kan inkluderas i den traditionella skolan. Förstår inte 

eleven meningen med undervisningen och den specifika kunskapen, som håller på att läras in, 

är risken stor att energin går åt till annat.  

 

I vår studie har vi tagit del av två svenska avhandlingar, men majoriteten av forskning vi har 

använt är engelsk, amerikansk och kanadensisk. Den forskning vi tagit del av känns för oss 

relevant, men vi är medvetna om att det finns skillnader mellan skolor i Sverige och i de 

övriga länder undersökningarna är genomförda i. Genom den litteratur vi tagit del av har vi 

fått ett brett material, men de tolkningar vi gör av litteratur och resultat blir subjektiva. Med 

det menar vi att våra tolkningar bottnar i de kulturella normer och värderingar vi har med oss 

från det ursprung vi har och det samhälle vi är uppväxta i.  

 

Vårt resultat visar på att elever och mentorer är relativt samstämmiga när det gäller frågor 

som behandlar inkludering i skolan. Eleverna vi samtalat med anser alla tre att de får den 

hjälp de behöver. Åtgärderna skolan har satt in ser olika ut för dessa elever, vilket innebär att 

skolan har individanpassat. Vi uppfattar att eleverna vi samtalat med, alla uppnått en mognad 

som gör att de kan reflektera runt både sitt eget och andras beteende. Relationer till pedagoger 

och klasskamrater har för dessa elever varit betydelsefulla, och samtalen med handledare har 

hjälpt dem att utveckla sin självbild. Den ömsesidiga kommunikationen, mellan elev och 

pedagog, har hjälpt eleverna att se att deras eventuella svårigheter som uppstår i skolan, kan 

bero på flera olika faktorer.  

 

Vårt syfte med studien har varit att tydliggöra vad som varit av betydelse för att elever med 

AS ska klara att vara inkluderade i den traditionella skolan. Många funderingar och tankar 

kring vidare forskning har väckts under arbetets gång. Bland annat skulle det vara intressant 

att göra undersökningen i en annan kommun, där man inte arbetat så mycket med frågor runt 

elever med osynliga handikapp. Det skulle även vara intressant att göra studien med ett större 

antal elever och dess mentorer, ytterligare en aspekt är att även rektorerna på de berörda 

skolorna intervjuas. Detta för att få en breddare och djupare studie runt ämnet.   
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Bilaga 1. Kort historik om Aspergers syndrom 

  

Leo Kanner var den förste som i en vetenskaplig studie 1943 beskrev ett antal barn med en 

ovanlig beteendestörning, senare kallad autism.  Ett år senare publicerade Hans Asperger en 

artikel om barn och ungdomar med ett annat beteendemönster, som idag kallas Aspergers 

syndrom (Wing 1998). Det mönster han såg var framförallt brist på empati, oförmåga att 

skapa kamratrelationer, ensidig konversation, motoriskt klumpiga rörelser och intensivt 

engagemang i vissa specialintressen (Attwood 2004). Kanner och Asperger lade grunden för 

dagens forskning, men det var först på 1970- och 1980-talet som Lorna Wing, Uta Frith och 

andra forskare började anta att Leo Kanners beskrivning av barnens beteende stämde och att 

autism är som Kanner förmodade medfött. Ända fram till 1960-talet var påverkan stor från 

den psykoanalytiska hållet, då man betraktade autism som en emotionell störning och att 

föräldrarnas uppfostran var orsaken till svårigheterna. Wing (1998) beskriver symtomen av 

autism som svårigheter i sociala relationer, kommunikation, fantasi och repetitiva beteenden. 

Andra framstående forskare idag är Theo Peeters och Tony Attwood.  Fram till 1990-talet fick 

inte Aspergers arbete något större genomslag men därefter har det ökat markant (Attwood 

2004). 

 

Det forskas fortfarande om uppkomsten av Aspergers syndrom och om det är enbart genetiskt 

betingat eller inte. Gener är dock inte alltid de enda betydelsefulla bakgrundsfaktorerna. 

Forskningen anser även att hjärnhinneinflammation och förlossningsskador kan vara 

bidragande orsaker. Att utröna om gener och omgivningsfaktorer samverkar vid uppkomsten 

av Aspergers syndrom ges hög prioritet i den fortsatta forskningen. Enligt dagens forskning 

behöver elever med AS stöd i sin skolmiljö på olika sätt. Detta kan vara individuella 

kompensatoriska hjälpmedel, anpassningar i miljön och metoder som utvecklar 

kommunikation (Gillberg 2003). 
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Bilaga 2. Diagnoskriterier DSM-IV 

 

De kriterier som idag framförallt används i Sverige, är DSM-IV (Diagnostic Statistical 

Manual, 4:e utgåvan, American Psychiatric Association, APA, 1994). 

 

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av 

följande sätt: 

(1) påtaglig bristande förmåga att använda varierade icke-verbala beteenden såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 

interaktionen 

(2) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 

(3) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex vitsar 

inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse) 

(4) brist på social eller emotionell ömsesidighet 

 

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

vilket tar sig minst ett av följande uttryck: 

(1) Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering 

(2) Oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

(3) Stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 

(4) Enträgen fascination inför delar av saker 

 

C. Störningen orsakar klinisk signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden. 
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Bilaga 3. Gillbergs diagnoskriterier  

 

Gillbergs diagnoskriterier för Aspergers syndrom (Gillberg 2000) 

 

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation (minst två av följande): 

- nedsatt förmåga till kontakt med jämnåriga 

- likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga 

- nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler 

- socialt och emotionellt opassande beteende. 

2. Monomana, snäva intressen (minst ett av följande): 

- som utesluter andra sysselsättningar 

- som stereotypt upprepas 

- med inlärda fakta utan djupare mening. 

 

3. Tvingande behov att utföra rutiner och intressen (minst ett av följande): 

- som påverkar den egna personens hela tillvaro 

- som påtvingas andra 

4. Tal- och språkproblem (minst tre av följande): 

- sen talutveckling 

- ytligt sett perfekt expressivt språk 

- formellt pedantiskt språk 

- egendomlig röstmelodi: rösten entonig, gäll eller på annat sätt avvikande 

- bristande språkförståelse inklusive missförstånd ifråga om ordens 

bokstavliga/underförstådda innebörd. 

 

5. Problem ifråga om icke- verbal kommunikation (minst ett av följande): 

- begränsad användning av gester 

- klumpigt, tafatt kroppsspråk 

- mimikfattigdom 

- avvikande ansiktsuttryck 

- egendomlig, stel blick 

6. Motorisk klumpighet: 

- dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning. 
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Bilaga 4. Brev till elev 

Örebro  2009-03-05 

 

 

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie 

 

Hej!    

Vi heter Fredrik Malm och Tina Forslund. Vi studerar på det specialpedagogiska programmet 

vid Örebro Universitet. När vi inte läser arbetar vi som lärare med elever som har aspergers 

syndrom i liten grupp i xxxxx. 

Under våren ska vi skriva ett examensarbete. För att genomföra detta arbete planerar vi att 

intervjua ett antal högstadieelever under vecka 11 – 13. Vi undrar därför om vi skulle kunna 

få möjlighet att intervjua dig. 

Om det okej för dig, kommer vi gärna ut till din skola. Vi skulle vilja spela in samtalet på 

band, detta för att inte missa något viktigt. Bandet förstör vi när vårt arbete är klart. Att just du 

deltagit i vår intervjustudie kommer inte att synas. All information kommer att vara hemlig, 

vilket innebär att ingen kommer att kunna känna igen vem som deltagit eftersom varken 

personers eller skolans namn skrivs i vårt arbete.  

 Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och det är du själv som avgör om du vill vara med 

eller inte. Samtalet tar maximalt en timme. Om du väljer att delta kan du när som helst 

avbryta din medverkan i studien utan att du behöver förklara varför. 

Vi har valt att göra ett arbete om elever med aspergers syndrom och vi är intresserade av dina 

erfarenheter och upplevelser under skoltiden. Vad är det som varit betydelsefullt för att 

skolgången fungerat och i vilka situationer har det varit bra? Vi vill även få din syn på vilket 

stöd som du fått från skolan.   

Har du några frågor kan du maila eller ringa till oss: 

                  Bild på oss: 

Fredrik tel. xxx-xxxxxxx                                              

Tina tel. xxx-xxxxxxx  

Vi hoppas på din medverkan. 

Tina & Fredrik 
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Bilaga 5. Brev till målsman 

  Örebro 2009-03-05 

 

Förfrågan om deltagande i en intervjustudie rörande ditt barns uppfattning om sin 

skolgång. 

 

Hej! 

Vi heter Fredrik Malm och Tina Forslund. Vi är studenter på det specialpedagogiska 

programmet vid Örebro Universitet. Till vardags arbetar vi inom elevverksamheterna på 

xxxxx i xxxxx. 

Under våren ska vi skriva ett examensarbete. För att genomföra detta arbete planerar vi att 

intervjua ett antal elever under vecka 11 – 13. Vi undrar därför om vi skulle kunna få 

möjlighet att intervjua ert barn. Under förutsättning att ni samtycker kommer intervjun att 

spelas in på band, och dessa kommer att raderas efter avslutat arbete. All information kommer 

att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen kommer att kunna känna igen vem som 

deltagit. Vi skulle uppskatta om ert barn ville bidra med sina erfarenheter och upplevelser.  

Vi har valt att göra ett arbete om elever med aspergers syndrom och vi är intresserade av 

elevens syn på sin skoltid. Vi vill få elevens uppfattning på vad som varit betydelsefullt för att 

skolangången fungerat och i vilka situationer som varit bra. Vi kommer även att fråga ert barn 

om vilket stöd som erbjudits från skolan.   

Vi önskar få ert godkännande för att intervju ert barn. 

Har du några frågor kan du maila eller ringa till oss: 

Fredrik tel. xxx-xxxxxxx 

 Tina tel. xxx-xxxxxxx 

Vi hoppas på ert barns medverkan. 

Fredrik & Tina 

 

 

 

Ja, jag/vi tillåter att mitt barn deltar i intervjun. 

 

Målsmans namnteckning:__________________________________ 

Barnets namn:___________________________________________ 



 59 

Bilaga 6. Brev till mentor 

 

Hej! 

 

Vi heter Fredrik Malm och Tina Forslund. Vi är studenter på det specialpedagogiska 

programmet på Örebro Universitet. Till vardags arbetar vi inom elevverksamheterna på 

xxxxxxxxxx i xxxxxx. 

Under våren läser vi vår sista termin och har till uppgift att skriva en C-uppsats. Syftet med 

vår uppsats är att belysa vilka faktorer som är av betydelse, för att elever med aspergers 

syndrom klarar av inkludering i traditionell klass. I vår undersökning kommer vi att samtala 

med elever som går på högstadiet och har diagnos aspergers syndrom. Vi är intresserade av ta 

del av elevernas upplevelser om sin skolgång, för att genom detta samtal få deras syn på vad 

som varit av betydelse för en inkluderande skolgång. Vi ämnar även ha samtal med mentorer 

för att få er syn på vad som varit av avgörande för att uppnå en positiv inkluderande 

verksamhet.                                  

Vår förhoppning är att just Du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju med oss. I 

vårt arbete kommer du att förbli anonym och namnet på skolan du arbetar på nämns inte 

heller med namn vid något tillfälle i uppsatsen. Vi kommer gärna ut till er, tid och plats styr 

du självklart över. Intervjun kommer att spelas in med bandspelare så att vi inte missar något 

väsentligt. Efter avslutat arbete förstörs bandet och även, de eventuella, anteckningar som 

finns.  

Vi skulle önska träffa dig relativt snart. Vi beräknar att intervjun tar maximalt en timme. Vi 

hör av oss under de närmaste dagarna för att boka tid för intervjun. 

Har du några frågor kan du maila eller ringa till oss: 

 

 

 

Fredrik tel. xxx-xxxxxxx 

Tina tel. xxx-xxxxxxx  

Vi hoppas på ert deltagande. 

Fredrik & Tina 
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Bilaga 7. Intervjuunderlag till elever 

 

 

 

Intervjuunderlag till elever 

 
1. Hur ska skolmiljön vara för att du ska kunna studera så bra som möjligt? 

 

Struktur, läxor, schema, lokalbyten, vikarier, ta med material till lektioner och 

aktiviteter. 

Finns det något som kan störa din koncentration? Ljud, visuellt, beröring mm 

Har du något hjälpmedel? Dator, mobil, kalender 

 

2. Vart på skolan trivs du bäst? Beskriv den miljön? 

 

Möjlighet till tysta utrymmen 

 

3. Får du någon speciell hjälp på skolan? 

 

Lärare, mentor 

Handledning/samtal 

 Annat 

 

4. Vad innebär en bra lektion för dig? 

 

5. Hur ska en bra lärare vara? 

 

Relation, förtroende, lektionsinnehåll, hjälpsam, förstående 

 

6. Hur är dina relationer till dina klasskamrater? 

 

Har du många? Vill du ha flera? 
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Bilaga 8. Intervjuunderlag till mentorer 

 

Intervjuunderlag till mentorer 
 

1. Vad innebär en studiemiljö som är anpassad för elever med AS för dig? 

 

 Tysta utrymmen 

 

Struktur  schema, läxor, vikarier, lokalbyten, material för olika lektioner och 

aktiviteter 

 

 

2. Hur har du fått kunskap om AS?  

 

 Utbildning 

 

 Handledning 

 

3. Känner du att du har stöd och förståelse från ledningen när du har en elev i klassen med 

AS?   

 

 

4. Vilken attityd finns på skolan gentemot elever med AS och andra elever i behov av särskilt 

stöd? Är det någon skillnad? 

 

 Anpassning till att bli som andra/acceptans för den de är? 

 

 

5. Hur jobbar du som pedagog för att lyfta upp elever med AS styrkor? 

 

  

6. Vad har du som pedagog gjort för att skapa en god relation, med elever med AS? 

 

7. Jobbar skolan med värdegrundsarbete för att stärka självbilden? 

 

8. Finns det en öppenhet beträffande diagnoser på skolan och i klassen? 

 

 Positivt eller negativt? 

 

9. Klasskamraters förhållningssätt? 

 

Avvisning, mobbning, depression, goda kamratrelationer, ökat förtroende för 

andra, stärkt självbild 

 

 


