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Sammanfattning 

Elever med Asperger syndrom har till följd av sin diagnos ofta svårigheter med theory of 

mind, central coherens, exekutiva funktioner, perception och socialt samspel med flera. Dessa 

svårigheter har för eleverna, i olika stor utsträckning, negativa konsekvenser i skolan. Syftet 

med studien är således att belysa hur elever med Asperger syndrom upplever det pedagogiska 

stöd som de tagit del av i specialutformat gymnasieprogram, inom kommunal gymnasieskola. 

Metoden som använts är öppet riktad intervju samt kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen resulterade i fyra teman: 

- Elevens tankar och känslor – om studierna och den egna personliga utvecklingen 

- Bristande koncentration – om den egna förmågan och omgivningens påverkan 

- Social interaktion – om umgänge och samarbete med andra elever i skolmiljön 

- Stödets betydelse i skolvardagen – om pedagogiken och skolpersonalen 

Utifrån dessa teman kan slutsatsen dras att eleverna i stor utsträckning är nöjda med sin 

studiemiljö och utbildning samt anser att skolan bidragit till deras personliga utveckling. 

Vidare har det kunna konstateras att de största svårigheterna som upplevs i skolan är 

oförmåga till koncentration och social interaktion med jämnåriga. Eleverna upplever sig sakna 

visst pedagogiskt stöd i skolan och önskar vissa förbättringar av stödet. 

 

Sökord: Asperger syndrom, Elever, Pedagogik, Arbetsterapi  
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Bakgrund 
 

Asperger syndrom, en beskrivning 
Hans Asperger (1906-1980) var en barnpsykiatriker samt pedagog, verksam i Österrike, det 

var han som gav namnet till Asperger Syndrom. Under 1940-talet skev Hans Asperger en av 

de första avhandlingarna, där beskrivs Asperger syndrom som en pedagogisk utmaning och 

inte som en form av medicinskt tillstånd (1).  

 

Det finns flera olika varianter på diagnoskriterier för att ställa diagnosen Asperger syndrom. 

Enligt Gillberg och Gillbergs (2) kriterier ska en person, för att bli diagnostiserad med 

Asperger syndrom ha:  

- problem med språket 

- motoriska svårigheter 

- specialintressen 

- stora problem i interaktionen med andra 

- svårt att förstå kroppsspråk/mimik 

- vara rutinbundna   

 

Förekomsten av Asperger syndrom är 3-4 barn per 1000 födda och diagnosen är fem gånger 

vanligare hos pojkar än hos flickor (3). 

 

Asperger syndrom är en diagnos som ligger väldigt nära högfungerande autism och det är 

väldigt svårt att skilja diagnoserna åt (4). I DSM IV
1
-kriterierna beskrivs Asperger syndrom 

och autism vara ganska lika men att personer med autism har något svårare symtom (5). Det 

finns ett flertal studier som undersöker skillnader och likheter mellan de två diagnoserna, 

varav några har dragit slutsatsen att vissa skillnader finns men de har gemensamt att 

diagnoserna överlappar varandra (6, 7, 8). 

 

Språk 

Personer med Asperger syndrom talar ofta bra men kan behöva hjälp med att tala på ett 

korrekt sätt i olika situationer, ett sådant stöd kan ges av t.ex. en logoped (9).  Personer med 

Asperger syndrom kan också ha problem att förstå metaforer eller begrepp då de kan uppfatta 

saker som sägs väldigt bokstavligt (3). 

 

Motorik 

Personer med Asperger syndrom kan i vissa fall sakna det smidiga rörelsemönster, som de 

flesta människor har, detta kan för en utomstående person uppfattas som ett annorlunda 

rörelsemönster. De kan också vara känsliga för höjder som för andra kan uppfattas som 

relativt låga (3).  

 

Specialintressen 

Personer med Asperger syndrom kan ha specialintressen, de kan börja som en hobby men 

utvecklas senare till något mer fördjupat. Ett specialintresse kan vara något positivt och kan 

ibland leda till att de får ett jobb inom sitt intresseområde. Det kan också vara en grund för 

nya relationer med andra som delar intresset eller som vill lära sig mer om den kunskap som 

personen med Asperger syndrom besitter (4).  

 

 

                                                           
1
 Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition Text Revision (5 s.80-83). 
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Kognitiv förmåga 

Kognition handlar om hur människor tar till sig och förstår olika typer av information. 

Begreppet innefattar även förmågan att analysera, argumentera, bearbeta, komma ihåg, 

organisera, uppmärksamma, förstå begrepp, planera och fullfölja samt att lösa problem (10).  

Följande kognitiva förmågor är de som i litteraturen beskrivs som ökad svårighet i samband 

med Asperger syndrom: 

- Theory of mind (ToM) 

- Central koherens 

- Exekutiva funktioner 

- Perceptionsstörning (11) 

 

Theory of mind är förmågan att sätta sig in i andra människors tankar och känslor (12, 13). 

Personer med Asperger syndrom förstår inte alltid att deras kommentarer kan såra andra och 

hur de kan lösa situationer där den andra parten blivit sårad (13). De har även svårt att förstå 

andras intentioner samt ironi (1, 12). I skolan kan detta påverka elevens skolgång då de har 

svårigheter att samarbeta med andra. Missförstånd kan uppstå på grund av svårigheter att läsa 

av situationen och ostrukturerade perioder som t.ex. raster kan bli orosmoment då svårigheter 

att förstå den specifika situationen är vanligt. De kan även vara problematiskt för dem att 

välja, som ett resultat av att de har svårt att föreställa sig hur valet kan påverka resultatet (11). 

 

Central koherens innebär viss svårighet att tolka och ta in helhetsintryck. Personer med 

Asperger syndrom lägger istället fokus på detaljer som utmärker sig i situationen eller hos 

personen de interagerar med (3, 12). Detta innebär att mycket energi går åt till att försöka hitta 

samband i alla intryck för att skapa sig en helhetsbild av situationen. Strikta rutiner är ett sätt 

att skapa ordning (4). I skolan kan detta resultera i svårigheter att uppmärksamma rätt saker i 

klassrummet, påbörja samt fullfölja skolarbeten, svara adekvat på frågor och att de tolkar 

skoluppgifterna på ett eget vis. Vidare kan elever med Asperger syndrom ha svårt att 

generalisera sina kunskaper till nya situationer och att beskriva olika föremål. De tolkar även 

saker som sägs ordagrant vilket kan leda till missförstånd (11).  

 

Exekutiva funktionerna definieras på olika vis, men i denna studie används Attwoods (4) samt 

Lundin och Möllers (12) beskrivningar som komplement till varandra. De exekutiva 

funktionerna innefattar, att strukturera, impulskontroll, självreflektion, tidsplanering, att 

avgöra vad som är viktigast att göra först (4, 12), att ta initiativ, automatiskt agerande, att 

uppmärksamma rätt sak samt att bibehålla fokus (12), behålla den information de tidigare 

samlat in, att förstå begrepp samt att använda sig utav nya arbetsmetoder (4). I skolan kan 

detta innebära svårigheter att påbörja samt fullfölja skolarbeten, generalisera då tidigare inlärd 

kunskap ska användas i nya sammanhang och vara spontana (11).  

 

Perceptionsstörningar innebär att ha svårt att hantera olika former av sinnesintryck. Detta kan 

bl.a. utmärka sig då personen med Asperger syndrom utsätts för olika ljud, beröring, 

klädesplagg som sitter åt, sömmar som trycker mot huden, lukt och smak, t.ex. kan mjuk 

beröring upplevas göra ont eller vardagliga ljud uppfattas som obehagliga (3). I skolan kan 

detta innebära svårigheter att finna fokus då elever med Asperger syndrom kan vara känsliga 

för ljud- och synintryck (14).  

 

Socialt samspel 

Personer med Asperger syndrom har svårigheter att interagera med andra vilket visar sig 

framför allt då de vill påbörja, vidmakthålla eller avsluta ett samtal (4). De svårigheter som 

kan uppstå är: 
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- att förstå andras intention 

- förstå ironi  

- förstå att det som sägs har olika innebörd beroende på sammanhang 

- de har egenartade sätt att tänka 

- de har stort fokus på sig själva 

- de ofta har ett komplicerat sätt att svara  

- de har problem med att ta till sig och hantera andras känslor på lämpligt sätt (1).  

 

Dessa problem beror till stor del på bristande central koherens vilket gör det svårt att tolka de 

sociala situationerna och förhålla sig till dem på ett lämpligt sätt (12). Personer med Asperger 

syndrom kan uttala sig om och kommentera en annan person utan att ha en elak avsikt med 

det. Det sociala samspelet innefattar också regler kring den osynliga kommunikation och 

interaktion med andra (12, 13, 15). Dessa personer kan också ha svag självkänsla då de ofta 

upplevt många misslyckanden i samspelet med övriga elever. Detta är något som läraren och 

annan personal kan ta i beaktande i undervisningen. Det är därför viktigt att hitta en aktivitet 

som de är bra på och engagera dessa personer för att på så vis stärka deras självkänsla. Vissa 

bryr sig inte alls om att de inte klarar av den sociala biten medan andra är mycket medvetna 

om och mår dåligt av detta. De har svårt att förstå kärnan i den sociala relationen och kan 

ställa alltför höga krav på den andra parten (15).  

 

Elever med Asperger syndrom och deras skolsituation 
Elever med Asperger syndrom studerar i alla olika typer av skolor, vanliga klasser, 

specialutformade klasser eller i enstaka fall även särskolan. Huruvida de som går i vanliga 

klasser har mer stöd än övriga elever varierar. Åsikterna kring vart eleverna med Asperger 

syndrom bör gå i skolan skiljer sig åt. Vissa menar att elever med funktionsnedsättning i 

allmänhet mår bra av att befinna sig i en vanlig klass med andra elever. För elever med 

Asperger syndrom gäller detta framför allt för att de ska få möjlighet att öva på socialt 

samspel som sker i naturliga möten tillsammans med jämnåriga klasskamrater som inte delar 

deras sociala svårigheter (14, 15). Dock kan inte alla elever med Asperger syndrom lära sig 

socialt samspel av att observera andra elever utan behöver extra stöd av vuxna för att få grepp 

om hur interaktion med andra bör ske. Ofta är också de vanliga klasserna ganska stora och det 

kan vara till fördel för elever med Asperger syndrom att gå i mindre klasser vilket de 

specialutformade klasserna eller särskolan är (15).  

 

Det varierar hur elever med Asperger syndrom uppfattar skolan, om de tycker det är svårt 

eller inte, många av dem läser enligt den vanliga läroplanen antingen i vanlig klass eller i 

någon form av specialutformad skolgång (15). Oavsett vilken typ av klass en elev med 

Asperger syndrom går i kan de ha tillgång till en elevassistent eller speciallärare. Denna 

person kan vara en trygghet för eleven genom att stötta och uppmuntra vid exempelvis 

interaktion med andra elever i samarbete samt öka förståelsen kring deras känslomässiga 

reaktion i olika situationer (13). Ofta kan det se ut som att eleverna med Asperger syndrom 

klarar sig bra under åren i grundskolan, så länge de kan klara sig med att minnas fakta. Många 

stöter dock på problem i gymnasieskolan då det ställs ytterligare krav, att eleverna måste 

kunna sammanföra kunskap samt dra egna slutsatser. Att fastställa en diagnos tidigt kan bidra 

till att undvika allt för stora problem i skolan då omgivningen kan vara mer uppmärksam och 

eleverna kan få tillgång till stöd som passar dem (15).  

 

Val av teori 
För att få ökad förståelse utgår författarna i denna studie från ”Ecology of human 

performance” (16) som en teoretisk referensram. Denna teoretiska modell har starka praktiska 
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inslag inom arbetsterapi men är inte renodlat arbetsterapeutisk utan är även tillämplig för 

exempelvis lärare (16). Ett sådant inslag har betydelse för föreliggande studie eftersom 

stödpersonerna kring elever med Asperger syndrom har olika utbildningsbakgrund och 

teoretisk skolning. 

 

Ecology beskrivs som en interaktion mellan person och kontext och innebär att personen 

samarbetar med de sammanhang han/hon befinner sig i vilket påverkar personens beteende 

och utförandet. Utförandet påverkas av personen, uppgift och den kontext som personen 

befinner sig i (16). 

 

Det finns fyra övergripande antaganden som utgör denna teoretiska modell. (I) Personen som 

enligt denna modell är uppbyggd av unika sensomotoriska, kognitiva samt psykosociala 

egenskaper, det är också personen som gör att aktiviteten blir meningsfull. (II) Kontexten är 

det sammanhang som personen befinner sig i. Det gäller dels faktorer som ålder, 

utvecklingsnivå, period i livet samt eventuell funktionsnedsättning, men även omgivande 

miljö så som fysiska (ex. möbler samt materiella ting), sociala (ex. normer samt politiska och 

ekonomiska system) och kulturella (ex. traditioner eller religion) faktorer. (III) Uppgiften är 

nödvändigt för att uppnå målet. Det finns näst intill ett obegränsat antal uppgifter som en 

människa kan engagera sig i, uppgifter kan innehålla bland annat krav, förväntan, 

beslutsamhet och möjligheter. En uppgift leder till (IV) utförande. Person, uppgift samt 

kontext påverkar tillsammans människors utförande som också kan påverka personen, 

kontexten samt relationen dem emellan (16).  

 

För denna studie betyder denna teori att vi försökt sätta in studien i ett teoretiskt sammanhang 

där eleven med Asperger syndrom är den person som studerats. I dennes miljö, i detta fall en 

skolmiljö (kontext). Uppgifter som fokuseras är elevernas studier och hur de kan utföra dessa 

studieuppgifter. Utförandet är en process mellan: person, kontext, och relationen där emellan 

(16). 

 

Nuvarande kunskapsläge  
Social träning 

Vid systematisk litteraturgenomgång framkommer att det finns en rad litteratur som berör 

Asperger syndrom och interaktionen med andra, såväl i träning individuellt som i grupp (17, 

18, 19, 20) Av dessa är det två som berör skolan (18, 20) och endast två berör det ålderspan 

(16-20 år) som är aktuellt i denna uppsatts (19, 20).  

 

Longhurst med flera (20) har i sin studie dels fokus på elever med Asperger syndrom och 

utgår ifrån en metod som kallas ”Outside In” vilken fokuserar på detaljer i elevens utförande. 

Genom att skolpersonal bland annat kortar ner och anpassar upplägget på skoldagen samt är 

flexibel ger det möjlighet till elevernas sociala utveckling (20).  Macleod & Johnston (19) har 

i sin studie om social träning i grupp kommit fram till slutsatsen att olika typer av stöd kan 

förbättras genom att kliniker och skolpersonalen sammarbetar samt att kamratstöd erkänns 

och anses vara en stor fördel i just gruppbaserade stödprogram (19).  

 

Upplevelsen av skolan 

Det finns några studier kring hur elever med Asperger syndrom upplever skolan (18, 20, 21, 

22). Humphrey & Lewis beskriver enbart elevers upplevelse av skolan (21) medan Carrington 

& Graham beskriver elevens samt deras mödrars uppfattning om skolan (22). Vidare 

beskriver Carrington & Graham (22) hur en av deltagarna i studien har svårt att koncentrera 

sig i skolan då datorer i närheten upplevs som distraherande och att det ibland resulterar i 
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”felaktiga” handlingar – att istället för att fokusera på skolarbetet söka sig till någon av 

datorerna (22). Humphrey & Lewis (21) beskriver i sin studie elevernas uppfattning av 

Asperger syndrom, typiska egenskaper i relation till Asperger syndrom och tillvaron i skolan, 

relationer med andra elever, oro i skolan, samarbete med personal i skolan samt att passa in i 

skolan (21). Inga av dessa nämnda artiklar behandlar hur elever i Sverige upplever skolan (18, 

20, 21, 22). 

 

Arbetsterapi i skolan  

Att arbetsterapeuter finns i och arbetar inom skolan är något vanligt förekommande i en del 

andra länder, bland annat i USA där det till exempel i Wisconsin finns 400 arbetsterapeuter 

inom skolväsendet (23). Vidare verkar arbetsterapeuten även finnas inom skolan i andra 

länder, bland annat i Israel (24) och delar av Australien (25). Enligt Carlbom och Nordström 

(26) tas dock inte arbetsterapeutens kompetens tillvara i svenska skolor (26).   

 

Elevers deltagande i skolan är ett område som är förhållandevis lite beforskat (27). Forskning 

inom arbetsterapi i skolan verkar det finnas en del inom och de exempel som kommer nämnas 

här är bara ett fåtal av de artiklar som framkommit vid litteraturgenomgång. Dock är samtlig 

av den forskning som vi tagit del av amerikansk. Vad det gäller arbetsterapeuter i skolan i 

Sverige finns, enligt vår kännedom, endas ett projekt - Arbetsterapi i skolan (ATiS) (26). 

Dessutom är det inga av de artiklar som funnits som behandlar arbetsterapi i skolan specifikt 

för personer med Asperger syndrom.  

 

I skolan kan arbetsterapeuten utreda individuella elevers stödbehov, rekommendera 

hjälpmedel samt strategier, individanpassa skolaktiviteter, ge stöd i sociala situationer samt 

bidra till skapandet av en skolmiljö som är tillgänglig och inkluderande för samtliga som 

befinner sig i skolan (28). Arbetsterapeutens roll är att möjliggöra för människor att klara av 

vardagliga aktiviteter och att utbilda sig kan vara en av de aktiviteter som individen behöver 

klara av (29), mer specifikt kan arbetsterapeuten inom skolan bidra till att underlätta elevens 

lärande samt förbättra deras beteende i skolmiljön (30).  
 . 

I Sverige slutfördes år 2010 projektet ATiS vilket pågått i Umeå under fyra år. De vill med 

detta projekt belysa samt uppmärksamma de svårigheter som kan uppstå i en elevs vardag när 

det går i förskola eller grundskola. Därefter skulle en arbetsterapeut komplettera det redan 

aktiva elevhälsoteamet för att se om det gav resultat i arbetet med eleverna (26). ATiS resultat 

var således att arbetsterapeuter kan göra skillnad inom förskolan samt grundskolan både på 

individ- samt gruppnivå. Detta har bland annat skett genom anpassning av miljön vilket 

gjorde att en rörig grupp fungerade bättre. Arbetsterapeuten kom även med förslag på 

exempelvis tidshjälpmedel som kunde vara till hjälp för eleverna (26).  

Arbetsterapi för personer med Asperger syndrom 

Tre av de studier som återfinns vid litteraturgenomgång behandlar Cognitive orientation to 

daily occupational performance (CO-OP). Detta är en strategi som kan användas för att klara 

av olika aktiviteter genom att själv sätta ett mål för, planera, genomföra och utvärdera 

aktiviteten i fråga (31). I två av dessa artiklar används CO-OP som strategi för att nå upp till 

motoriska målsättningar (31, 32).  CO-OP kan även användas för att nå sociala samt 

organisatoriska mål och har i en studie påvisats vara förhållandevis effektiva. I studien deltog 

två respondenter vilka tillsammans med sin mamma innan de börjar använda CO-OP satte upp 

fem mål vardera som sedan kunde utvärderas. Resultatet visar att näst intill samtliga av målen 

uppnås (33). Vidare har det i en fallstudie påvisats att visualisering, att mentalt föreställa sig 

det som ska genomföras härnäst, kan ha en positiv inverkan på personer med Asperger 

syndroms aktivitetsutförande. I studien nämns tidigare forskning som även de påvisat 
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visualiseringens positiva effekter på en individs aktivitetsutförande, dock framgår det inte om 

det gäller just personer med Asperger syndrom (34). De tre förstnämnda artiklarna rör inte 

den ålder som är aktuell till denna studie(31, 32, 33). 

 

Problemområde 
Utifrån den litteratur vi funnit vid litteraturgenomgång kan det konstateras att svensk 

forskning inom ovan nämnda områden inte gått att hitta. Forskning om arbetsterapi i skolan 

med fokus på Asperger syndrom verkar inte heller finnas. Dessutom har det visat sig vara 

vanligt med arbetsterapi i skolan i andra länder, då främst USA samt att det finns 

arbetsterapeutiska åtgärder för personer med Asperger syndrom. Utifrån detta anses det 

intressant att undersöka hur elever med Asperger syndrom upplever den kommunala 

gymnasieskolan och det pedagogiska stöd som tillhandahålls här i Sverige då arbetsterapeuter 

har kompetens att arbeta i skolan, men i dagsläget inte gör det. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur elever med Asperger syndrom upplever det pedagogiska 

stöd
2
 som de tagit del av i specialutformat gymnasieprogram

3
, inom kommunal 

gymnasieskola.  
 

Frågeställningar: 

- Hur beskriver eleverna själva sin studiemiljö och utbildning? 

- Hur beskriver eleverna själva de svårigheter de upplever i skolan? 

- Vad tycker eleverna själva är positivt och negativt med det stöd de tagit del av i det 

specialutformade gymnasieprogrammet? 

 

                                                           
2
 Med pedagogisk stöd avses i denna studie det stöd som utformats och distribueras av skolan och kan således 

inkludera pedagogik, skolhälsovård, elevsocial och kurativt stöd samt specialpedagogiskt stöd. 
3
 Med specialutformat gymnasieprogram avses i denna studie gymnasieprogram som tillhandahåller en särskilt 

anpassad utbildning bland annat för elever med Asperger syndrom. 
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Metod 
 

Urval 
För att nå ut till elever med intresse av att delta i studien har personal på två skolor kontaktats. 

Personalen har i sin tur tillfrågat de elever som uppfyller inklusionskriterierna, att de går i 

kommunal skola som tillhandahåller specialutformat gymnasieprogram (för bland annat 

elever med Asperger syndorm) och de ska även vara diagnostiserade med Asperger syndrom. 

Detta resulterade i en grupp på sex elever i åldrarna 16-20 år varav fyra var män och två 

kvinnor.  

 

Intervjuplan 
Intervjuplan konstrueras till denna studie för att fungera som en guide och stöd för författarna 

samt att den besvara studiens samtliga frågeområden (se bilaga 1) (35). 

 

En provintervju genomfördes till att börja med, på en medstuderande till författarna, för att 

säkerställa att alla intervjufrågor var relevanta samt för att författarna skulle få prova på att 

genomföra en intervju (35, 36). Efter denna provintervju, där det framkom att flera av 

frågorna resulterade i samma svar, reviderades intervjuplanen vilket resulterade i 15 frågor (se 

bilaga1). 

 

Lantz (35) rekommenderar att en intervju inleds med relevant bakgrundsinformation, i denna 

studie hur elevernas tidigare skolgång sett ut samt intressen. Bakgrundsfakta kan leda till en 

förståelse för elevens situation. Därefter övergick frågorna till hur skolgången ser ut idag, 

vilket stöd de har tillgång till, hur stödet uppfattats/vilken betydelse det haft, personlig 

utveckling, om de saknat något stöd samt vilken betydelse skolpersonalen haft för att 

skolgången ska fungera. Samtliga frågor bör ställas i en logisk följd och i den öppet riktade 

intervjun bör utrymme finnas för eventuella fördjupande frågor. Under intervjuns gång bör 

frågeordningen vara flexibel då eleverna spontant kan komma in på senare frågor (35). De 

frågor som konstruerades till intervjuplanen skapades utifrån de tre frågeställningarna som 

denna studie har samt den problematik som i litteratur beskrivs i samband med Asperger 

syndrom och konsekvenser i skolan. 

 

Intervju  
Första träffen väljer författarna att presentera sig som studenter då det kan ge intrycket för 

eleverna att de har något gemensamt med författarna (36). Information angående studien gavs 

såväl skriftligt som muntligt i respektive skola, vid tre av dessa tillfällen fick eleverna endast 

möjlighet att träffa en av författarna. I samband med detta tillfälle bokades tid för intervju och 

eleverna fick en kopia av intervjuplanen för att få möjlighet att förbereda sig inför intervjun 

om så önskades. Informanterna hade en till fem dagar på sig att tänka över sitt beslut att delta 

innan intervjun genomfördes. Därefter genomfördes intervjuerna, som beräknades ta max 60 

minuter, enskilt i respektive elevs skolmiljö då de fick tillåtelse från lärarna att avvika från 

lektionstid för att delta i studien. Detta upplevdes som naturligt då det var skolmiljön 

författarna var intresserade av (36). Intervjun spelades in och båda författarna var närvarande 

vid samtliga intervjuer, en höll i intervjun medan den andra observerade och ställde frågor vid 

behov.  

 

Intervjuerna genomfördes enligt Lantz (35) öppet riktade intervju. Den öppet riktade intervjun 

syftar till att beskriva det empiriska samt tillåter intervjuaren att ställa följdfrågor kring de 

områden som eleverna själva lyfter upp utifrån en öppet ställd fråga (35). Detta ansågs 
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nödvändigt med tanke på elevernas diagnos och således sociala problematik. Som ovan 

beskrivet förväntades intervjuerna ta närmare 60 minuter men längden varierade från 14-59 

minuter.  

 

Bearbetning och analys av data 
De inspelade intervjuerna fördelades jämt mellan författarna som sedan transkriberade 

intervjuerna enskilt. Vid transkribering har författarna medvetet valt att ta bort utfyllnadsord, 

som till exempel ”asså”, ”typ”, ”liksom”, för att få ett transkriberat material som var läsbart 

och förståligt vilket var möjligt då dessa ord inte har någon relevans i förhållande till syftet 

(37). Därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (38). 

För att få korrekta analysbegrepp på svenska har boken ”Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård” (39) tillämpats och analysen har skett gemensamt författarna emellan. I 

den kvalitativa innehållsanalysen tolkas det insamlade datamaterialet i en bearbetningsprocess 

(39) som gör det möjligt att sammanfatta datamaterialet i ord eller kortare fraser samt att ta 

materialet till en högre logisk nivå (38). Det skapar även en struktur för det intervjumaterial 

som samlats in (36). 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen innebär att analysera data i flera steg att identifiera 

meningsenheter, kondensera meningsenheter, bilda koder, kategorier och teman (38). Till att 

börja med (I) identifierades analysenhet det vill säga övergripande områden som ska 

analyseras (38), i denna studie avser det de transkriberade intervjuerna. För att underlätta 

bearbetningen av intervjuerna delades de in i tre domäner, det vill säga större delar av texten 

som överensstämmer till exempel med intervjuplanens berörda ämnesområden (vilket är fallet 

i denna studie) (39 ). I denna studie var domänerna: tidigare skolsituation, nuvarande 

skolsituation och stödet i skolan. Tidigare skolsituation kallas hädanefter bakgrund.  

 

Nästa steg i bearbetningsprocessen (II) är att identifiera meningsenheter (38, 39), det vill säga 

delar av texten (en eller ett par meningar) som beskriver ett gemensamt innehåll. I denna 

studie identifierades meningsenheterna i respektive intervju och domän var för sig samt 

material som inte är relevant för studiens syfte utesluts. Meningsenheterna (III) kondenseras 

sedan vilket innebär att korta ner dem men ändå bevara innebörden (38). Härifrån går 

processen vidare med att de kondenserade meningsenheterna omvandlas till mer abstrakta 

begrepp i tre steg varav det första är att (IV) bilda koder (38, 39). Koder är att sätta en etikett 

eller beteckning på de kondenserade meningsenheterna och möjliggör att tänka eller se aktuell 

data på ett nytt sätt (38). I denna studie sker även detta steg inom respektive analysenhet 

(intervju) och domän var för sig.  

 

Inför nästkommande steg i bearbetningsprocessen, (V) att bilda kategorier (38, 39) 

integrerades de domäner som benämnts ”nuvarande skolsituation” och ”stödet i skolan” till en 

gemensam domän. Detta innebar att alla berörda koder slogs samman och kategorier skapades 

av koder med samma eller liknande innebörd. Detta innebar även att materialet lyftes från 

individ- till gruppnivå (38). Till sist (VI) sammanställdes och abstraherades alla kategorier till 

gemensamma teman (38, 39). Temat skall spegla hela bearbetningsprocessen innehållande 

kategori, kod, kondenserad meningsenhet och meningsenhet (38). Hela den kvalitativa 

innehållsanalysen (för exempel se bilaga 2) har genomförts gemensamt av författarna och 

resulterat i fyra övergripande teman vilka redovisas nedan. 

- Elevens tankar och känslor – om studierna och den egna personliga utvecklingen 

- Bristande koncentration – om den egna förmågan och omgivningens påverkan 

- Social interaktion – om umgänge och samarbete med andra elever i skolmiljön 

- Stödets betydelse i skolvardagen – om pedagogiken och skolpersonalen 



13 
 

 

Dessa teman analyseras i förhållande till modellen ”Ecology of human preformance”(16) för 

att tydligare dra en koppling mellan arbetsterapi och elevernas upplevelse men även för att 

förklara samt koppla resultatet till en modell.  

 

Förförståelse 

Vid kvalitativa studier är forskaren en del av forskningsprocessen och påverkar således 

resultatet genom att forskarens tidigare erfarenheter och kunskap påverkar exempelvis hur 

intervjufrågor formuleras. Vid den typ av intervjuer som genomförts i denna studie, där 

eleverna själva beskriver sin upplevelse, är det för forskaren inte möjligt att inte låta sig 

involveras i forskningsprocessen (39). Författarna har båda tidigare erfarenheter av att möta 

personer med olika typer av funktionsnedsättningar.  De har även haft med sig mycket 

kunskap från sin utbildning till arbetsterapeuter och det är högst sannolikt att detta påverkat 

studien genom att de använt sina kunskaper och erfarenheter vid bland annat 

frågeformulering, bemötande av elever och analys av data.  

 

Etik 
För att tillgodose samtliga forskningsetiska regler (40) har information och samtycke till 

studien tagits fram i samråd med handledare. Innan elever tillfrågats om deltagande i studien 

har ansvarig rektor för respektive gymnasieprogram fått ta del av information om studien och 

givit sitt samtycke att tillfråga eleverna om deltagande. Därefter kontaktades lärare på 

respektive gymnasieprogram för att genom dem informera eleverna angående studien. 

Författarna träffade sedan de elever som var intresserade av att delta i studien för att delge 

information samt inhämta samtycke. För de elever som var under 18 år har samtycke från 

vårdnadshavare inhämtats. Eleverna tog själva med sig blanketten för samtycket hem till 

vårdnadshavare för underskrift. Eleverna var informerade om att deltagandet var frivilligt 

samt att de utan anledning har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Författarna har 

ingen tidigare relation till tillfrågade elever och således föreligger inget beroendeförhållande 

(40). Information gavs såväl skriftligt som muntligt till eleverna och de informerades om alla 

aspekter av studien i enlighet med informationskravet samt nyttjandekravet (40). Om möjligt 

har båda författarna deltagit vid informationstillfället men på grund av förhinder har några 

informationstillfällen genomförts av endast en författare. Vid inhämtande av samtycke 

informerades eleverna muntligt samt skriftligt. Vid informationstillfället bokades även tid för 

intervju. 

 

Utifrån respekt för elevernas integritet och i enlighet med konfidentialitetskravet har samtliga 

uppgifter om eleverna som kan leda till identifiering av dem förvarats på ett ansvarsfullt sätt 

(37, 40). Författarna har i denna studie valt att inte ange skolornas namn eller ort då det finns 

ett begränsat antal specialutformade gymnasieprogram för personer med Asperger syndrom i 

Sverige. Författarna ansåg att information om skolorna eller ort inte har betydelse för studiens 

trovärdighet eller resultat och har således valt att prioritera elevernas konfidentialitet. De 

inspelade intervjuer samt transkriberad data avses enbart finnas tillgängliga för författarna 

samt handledare och raderas då studien är slutförd. För att ytterligare respektera elevernas 

anonymitet har material som publicerats i studien avidentifierats.   
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Resultat och analys 
 

Beskrivning av eleverna 
Merparten av eleverna har gått i vanlig skola, låg- och mellanstadiet men generellt verkar de 

ha fått tillgång till mer hjälp och stöd ju högre upp i klasserna de kommit. De flesta eleverna 

anger också att de vantrivts i högstadiet och några av dem har upplevt att de skickats runt 

mellan personal i skolan för att få den hjälp de varit i behov av. De svårigheter som eleverna 

själva lyft i relation till sin tidigare skolgång är bland annat svårigheter att koncentrera sig och 

umgås med jämnåriga. Även lärarnas hjälp och stöd beskrivs av några elever ha varit 

otillräckligt. Dock lyfter två av eleverna fram att de har följts åt med en eller flera 

klasskamrater vid övergången mellan olika skolor och upplevt detta som en trygghet.  

 

Elevernas tankar och känslor  
 - om studierna och den egna personliga utvecklingen 

 

Eleverna upplever att skolan tar mycket energi, att kraven är för höga och det finns bland 

vissa elever en rädsla för att inte klara av skolan eller bli klar med uppgifter i tid. Att ställa 

rimliga krav är en av de saker som anses ha stor betydelse för hur skolan upplevs. Eleverna 

känner sig generellt välkomna och trygga i sina klasser. 

 

Eleverna reflekterar över sin egen personliga utveckling och de äldre eleverna, de som snart 

ska ta studenten, tycks ha kommit en bra bit på vägen. De anser sig ha utvecklats under 

gymnasietiden och fått en bättre självkänsla samt självkännedom, dock finns vissa inslag av 

bristande självförtroende hos några elever. Av intervjuerna som helhet kan slutsatsen dras att 

det främst är de äldre eleverna som har en bra självkännedom samt självförtroende. De lite 

yngre eleverna har, även om de kommit en liten bit på vägen, en del kvar att arbeta med. 

Bland de lite äldre eleverna finns en känsla av att snart vara vuxna och de planerar för 

framtiden.  

 

”Det som är positivt är att man blir väldigt trygg i sig själv, man kan 

luta sig tillbaka lite mer och känna att gör jag fel så är det inget 

värre.”(Elev 6)   

 

I viss utsträckning känner sig de elever som snart är klara med sin utbildning lite vilsna men 

de uttrycker också en nyfikenhet inför vad som kommer. Flera elever planerar, med mer eller 

mindre entusiasm, för vidare studier på universitet eller högskola. De känner i förhållandevis 

stor utsträckning att de fått tillräckliga kunskaper i skolan för att kunna ta vara på sig själva i 

framtiden.  

 

”Nu satsar jag ju också på universitetet och det tror jag att jag aldrig 

skulle kunnat göra om jag inte hade kunnat gå här.” (Elev 5) 

 

Analys 

Det framkommer att framförallt de äldre eleverna har utvecklats på det personliga planet 

genom stärkt självkännedom samt förbättrat självförtroende och att de känner sig trygga i hur 

de ska ta vara på sig själva i framtiden. Ett sätt att förklara detta är att deras utveckling som 

person har en positiv inverkan på utförandet av uppgiften att ta vara på sig själv. Det är även 

troligt att den kontext (skolan) som eleverna befinner sig i har bidragit till att de utvecklats 

som personer och nu känner en viss känsla av framtidstro där vidare studier planeras (16). 
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Bristande koncentration 

- om den egna förmågan och omgivningens påverkan 

 
Ett problem som flertalet av eleverna lyfter fram är oförmågan att bibehålla koncentrationen, 

men att de själva försöker göra vad de kan för att arbeta så fokuserat som möjligt.  

 

”[…]jag har alltid haft svårt med koncentrationen. Jag brukar alltid 

drifta bort till något helt annat än det jag ska hålla på med men att 

fokusera på en uppgift bara sådär det är lite svårt men inte omöjligt.” 

(Elev 2) 

 

Eleverna beskriver att den skolmiljö de befinner sig i till stor del är uppbyggd i syfte att 

underlätta för eleverna att bibehålla koncentrationen. Detta genom att de har tillgång till 

grupprum och har skärmar mellan platserna i klassrummet. Dock anser några elever att 

nackdelen med att sitta i grupprummen är att det inte alltid finns en lärare närvarande vilket 

innebär att de kan bli tvungna att lämna rummet för att få hjälp och således bryts elevernas 

koncentration.  

 

En stor bidragande faktor till att elevernas koncentration störs är andra elever. De har svårt att 

koncentrera sig i andras närvaro och i skolmiljön finns ofta andra elever som pratar eller 

distraherar på andra vis. För att framgångsrikt kunna koncentrera sig behöver eleverna en låg 

ljudnivå. Eleverna kan också uppleva att vissa i klassen inte alltid kan kontrollera sin egen 

ljudnivå vilket har en negativ inverkan på koncentrationen hos dem själva.  

 

Eleverna upplever att gå i en mindre klass har en positiv inverkan på koncentrationen och har 

lett till ökad uppmärksamhet eftersom det är relativt lugnt under lektionerna och några få av 

dem upplever att det går förhållandevis bra att koncentrera sig.   

 

Analys 

Det som kan påverka koncentrationen och således utförandet av en uppgift negativt är 

kontexten som exempelvis kan vara den höga ljudnivå som ibland uppstår i klassrummen till 

följd av att andra elever pratar då inte läraren är tillgänglig. Vidare påverkas utförandet 

positivt då eleverna i respektive klassrumsmiljö har tillgång till grupprum, skärmar mellan 

platserna, närvarande lärare samt mindre klasser vilket alla är exempel på kontexten. Det blir 

tydligt hur viktig kontexten är för att eleverna ska kunna koncentrera sig och utföra sina 

skolarbeten väl och således få bra resultat i skolan. Koncentrationen kan påverkas av många 

faktorer och det är således viktigt att kritiskt granska kontexten för att ge eleverna bästa 

möjliga förutsättningar till bra utförande i skolan (16).  

 

Social interaktion 

- om umgänge och samarbete med andra elever i skolmiljön 

 
Att interagera med andra kan vara en svårighet som personer med Asperger syndrom ofta har. 

Detta försöker skolorna arbeta med, men upplevs av eleverna trots denna insats vara svårt. 

Flertalet elever beskriver hur de får ökad kunskap kring den sociala interaktionen i 

förhållande till andra människor, bland annat erbjuder skolan eleverna lärarledd undervisning 

där de exempelvis får lärdom om social kompetens. Det finns även en så kallad rastpedagog 

tillgänglig som underlättar och uppmuntrar till social interaktion med de jämnåriga eleverna 
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under rasterna. Denna insats, från skolan, har enligt någon elev ökat deras känsla av trygghet 

då social interaktion skall inledas. Trots detta upplever andra elever att de behöver ökad hjälp 

och ökat stöd från bland annat lärarna för att kunna umgås med andra i skolan.  

 

Vissa elever uttrycker en viss svårighet när det gäller att interagera med andra i klassen. 

Några elever har själva valt att inte umgås med klasskamrater på rasten då de upplever 

svårigheter att umgås med jämnåriga eller saknar behovet av att vara med de andra. Andra 

elever upplever svårigheter i just mötet med klasskamraterna då det exempelvis innebär 

ögonkontakt samt att de skall läsa av andra personer. En elev nämner ändå att trots upplevd 

svårighet, i interaktionen med andra, vill vara delaktig i samspelet med klasskamraterna.  

 

Eleverna har en positiv syn på socialt umgänge, flertalet upplever att vänner är viktigt att ha 

då de bland annat bidrar till personlig utveckling, skapar glädje på raster och stärker klassens 

sammanhållning. Vissa elever har tillsammans med en klasskompis följts åt under 

grundskolan fram till gymnasiet vilket varit positivt. Eleverna lyfter även fram känslan av att 

de har roligt ihop i klassen samt bra sammanhållning.  

 

”Sen kom jag in i gymnasiet då upptäckte jag att klassen som jag fick 

ville lära känna varandra så alla lärde känna varandra och alla blev 

på något sätt bekanta med varandra och visste varandras namn och 

intressen. Alla blev vänner på nåt sätt.”(Elev 2) 

 

Hur eleverna arbetar i skolan varierade, vissa upplevde att de mestadels bestod av individuella 

arbeten och innefattades nästan aldrig av grupparbete. Eleverna upplevde att det mestadels 

fungerade bra att samarbeta i grupp. Någon elev belyste att skolarbetena bestod av en 

diskussion kring ämnet i klassen och en önskan från några elever var att undervisningen 

skulle bestå av mindre teoretiskt och mer praktiskt innehåll.  

 

Analys 

En av skolorna har tillgång till en så kallad rastpedagog som en del av den sociala kontexten 

för att förbättra den sociala interaktionen mellan eleverna på det specialutformade 

gymnasieprogramet. Detta bidrar positivt till utförandet av uppgifterna att samarbeta med och 

umgås med andra elever. Att kunna utföra dessa uppgifter väl är viktigt (16). Thimon (14) 

skriver i sin bok om hur personer med Asperger syndrom ofta lever isolerat från andra (14). 

Detta är något som eventuellt kan förhindras genom att skolan tillhandahåller en kontext som 

bidrar till förbättrat utförande av uppgiften att umgås med andra (16).  

 

Stödets betydelse i skolvardagen 

 - om pedagogiken och skolpersonalen 

 
Få elever upplever att skolan har svårt att individanpassa det stöd som eleverna blir erbjudna i 

skolan. Vissa elever har trots allt valt gymnasieprogrammet till följd av att de erbjuder ökat 

stöd jämfört med vad som erbjuds generellt i gymnasieskolan. De upplever inte att det är 

tillräckligt anpassat till dem själva och deras specifika problematik. Vissa elever nämner att 

stödet kan förbättras då det kan ta lång tid innan hjälp fås samt vissa svårigheter att be om 

hjälp.  

 

Dock tycker majoriteten av eleverna att de får den hjälp som de behöver, att den hjälp samt 

det stöd de blir erbjudna är tillräckligt och att de får hjälp fort. Eleverna menar att tack vare 

det stöd som de blir erbjudna klarar de idag av skolan. Eleverna talar om stödet och dess 



17 
 

utformning och belyser just vikten av små klasser, att det ger ökad möjlighet till individuell 

anpassning samt ökar möjligheten till hjälp vilket är mycket uppskattat. Undervisningen är 

mestadels muntlig och eleverna blir erbjudna lärarledd tid under loven.   

 

”Intervjuare: Tror du det har hjälpt dig att klara skolarbetet ett gå 

här?  

Elev: Asså den här specifika skolan har ju gått bra, så har jag klarat 

av mycket saker som jag inte gjorde förut.” (Elev 3) 

 

Strukturen över en skoldag är enligt eleverna till största delen bra. Lektionen har vanligtvis 

samma grundstruktur med en timmas lektioner innehållande en kortare rast. Att vara aktiv 

under skoldagen fungerar bra trots påtaglig trötthet under eftermiddagen. Att komma ihåg och 

att då också få påminnelse om saker som ska ske under skoldagen upplever flertalet elever 

inte någon större svårighet med, de anser själva att de klarar av att komma ihåg. Trots det så 

anser några elever att det finns en viss osäkerhet kring själva planeringen och de har svårt att 

beräkna om skoluppgiften blir klar i tid, vilket kan leda till ökad stress hos några elever. 

Elevernas uppfattning om lärarnas insats är överhängande positiv men det finns några 

aspekter kring det stöd lärarna tillhandahåller som eleverna inte anser fungerar. En av dessa är 

att lärarna inte alltid har tillräcklig kunskap och kompetens om eleverna utifrån deras 

diagnoser vilket kan ha en negativ inverkan på det stöd lärarna tillhandahåller. De upplever 

också att personalen ofta byts ut.  

 

Som ovan nämnt tycker eleverna att lärarna är väldigt bra, att de gör ett bra jobb, är 

pedagogiska och har fokus på eleverna.  

 

”Lärarna tar sig tid för oss, vi får mycket mer hjälp […] det har ju 

gjort att jag lär mig mer också” (Elev 1) 

 

De anser också att stöd från personalen har stor betydelse. Eleverna upplever att de kanske 

inte alltid vet precis vilka alla i personalen är men att de känner sig trygga i vart de ska vända 

sig om problem uppstår och att en nära relation till lärarna minskar stress. Det de anser sig få 

hjälp från lärarnas sida är framförallt förklaringar. Av personalen i skolan har mentorns stöd 

lite extra betydelse för några av eleverna och har bidragit till personlig utveckling. 

 

”Intervjuare: Vad hjälper lärarna dig med?  

Elev: Lärarna brukar förklara ibland.” (Elev 4) 

 

Analys 

Eleverna upplever att det behövs en individuellt anpassad kontext för att på bästa sätt klara av 

de uppgifter som skolan tillhandahåller samt för att själva vara tillfreds med utförandet av 

dem. Den sociala kontexten, - att lärarna är närvarande, engagerade samt förklarar är 

grundläggande för att genomföra uppgifterna i skolan samt vara nöjd med utförandet av dem 

(16).  

 

Gymnasieskolan har skyldighet att förse eleverna med bra möjligheter att efter avslutad 

gymnasieutbildning kunna studera vidare eller vara yrkesverksamma (14). Om uppgiften av 

ett skolarbete inte har ett tillfredställande utförande kan det påverka elevens förmåga att klara 

av skolan och således även påverka elevens möjlighet att studera vidare eller få ett arbete. Det 

är därför skolans skyldighet att vara kritisk till den kontext eleven befinner sig i och vilka 
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brister som eventuellt finns för att på så vis öka elevens möjligheter att klara skolan så bra 

som möjligt (14, 16).   
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Eleverna 

De elever som deltagit i studien har varierande tidigare erfarenheter, de har gått i olika skolor, 

kommer från olika städer samt har varierande ålder och kön. Till nackdel är dock att de äldre 

eleverna är något fler och således finns mer insamlat datamaterial från dem vilket resulterar i 

att det tar över lite i diskussionen och att de lite yngre elevernas beskrivningar hamnar i 

skymundan.  

 

Intervjuplan 

De frågor som är med i intervjuplanen (bilaga 1) anses vara relevanta då eleverna till största 

del kunnat svara adekvat på frågorna och således har syftet respektive frågeställningarna till 

denna studie kunnat besvaras. Första tre frågorna konstruerades för att skapa en relation till 

och förståelse för eleverna, dock kan vi nu i efterhand se att dessa frågor resulterade i mycket 

material som vi inte kunde använda i denna studie. Eventuellt hade dessa frågor kunnat 

begränsas i antal för att respektera elevernas privatliv och lägga fokus på det som är relevant 

för studiens syfte och frågeställningar.  

 

Innan intervjuer påbörjades med eleverna genomfördes en provintervju då det rekommenderas 

enligt Lantz (35). Dock fanns vissa brister då intervjun genomfördes med en studiekamrat till 

författarna och Lantz (35) rekommendationer säger att en provintervju bör ske med en person 

från aktuell målgrupp (35). Anledningen till att en provintervju inte kunde genomföras med 

en elev med Asperger syndrom var att författarna inte hade en självklar ingång till 

målgruppen och således inte hade möjlighet till genomförandet av provintervju enligt Lantz 

(35) rekommendationer. Som ett resultat av den provintervju som genomfördes reviderades 

intervjuplanen. Trots detta visade det sig under intervjuernas gång att det bitvis var abstrakta 

intervjufrågor som ställdes vilka eleverna inte riktigt kunde greppa alla gånger. Exempel på 

sådan fråga var: ”Vilken betydelse har det stödet haft för din möjlighet att delta i skolan och 

utvecklas?”, följdfrågor till denna fråga involverade bland annat begreppet ”personlig 

utveckling” vilket visat sig vara svårt att förstå för eleverna. Detta är ett problem som 

troligtvis hade kunnat undvikas om en provintervju genomförts med aktuell målgrupp.  

 

Intervju  

Merparten av de intervjuer som genomfördes upplevdes gå bra. Dock uppstod vissa 

svårigheter då intervjuerna senare transkriberades och författarna kom till insikt i att en elev 

var väldigt motsägelsefull i sina svar och materialet blev således svårt att hantera.  

 

På grund av bristande erfarenhet från författarnas sida när det kommer till att genomföra 

intervjuer har vi således på grund av oerfarenhet ställt relativt ledande frågor vid vissa 

tillfällen. Dock upplever författarna att det under de flesta intervjuerna var en lättsam dialog 

samt god stämning, vilket resulterade i att eleverna vågade samtala öppet och ärligt med 

författarna om sin upplevelse av skolsituationen. Polit och Beck (36) förespråkar att 

intervjuaren bör vara bekväm med tystnad samt att vänta ut respondenten, i detta fall eleven 

(36) vilket vid vissa tillfällen visade sig vara svårt. Detta på grund av att upplevelsen av 

tystnad stundtals kan vara svår att hantera, trots att det är just det som ibland kan behövas för 

att uppmuntra eleven. Författarna väntade inte alltid ut svaren i den utsträckning som hade 

varit önskvärt. Flera av intervjuerna blev också korta men trots detta innehöll de en del 

värdefull och innehållsrik data och var trots sin ringa längd användbara. 

 



20 
 

Bearbetning 

Den kvalitativa metoden syftar till att beskriva en helhet (36) För denna studie har således den 

kvalitativa metoden varit det självklara valet då författarna ämnade beskriva elevernas 

upplevelse av det specialutformade gymnasieprogramet. Som ett resultat av det faktum att 

vissa elever hade svårigheter att uttrycka sig samt svara på ett detaljerat vis har det stundtals 

varit svårt att vara den kvalitativa innehållsanalysen (38) helt trogen. I de transkriberade 

intervjuerna fanns en del korta svar samt mycket utfyllnadsord som ”typ” ”asså” ”liksom” 

från elevernas sida trots att vi under transkriberingen uteslöt en del sådana ord. Detta 

resulterade i en hel del lite väl korta meningsenheter då författarna skulle bearbeta materialet 

och i sin tur också koder som blev korta och svåra att läsa av. Vi fick således göra om 

bearbetningen ytterligare en gång för att vara metoden trogen samt få ett trovärdigt resultat då 

meningsenheternas längd har betydelse för studiens trovärdighet (38). Eftersom bearbetningen 

gjordes om och meningsenheterna valdes ut på ett mer passande sätt anser vi nu att 

bearbetningen är trovärdig och pålitlig.  

 

Trovärdighet 

Trovärdighet är ett begrepp för hur pålitligt studiens resultat är. Trovärdigheten för studier där 

kvalitativ innehållsanalys använts påverkas av flera olika faktorer (38): 

- Deltagarna 

- Datainsamlingsmetod 

- Datamängd 

- Val av meningsenheter 

- Kategorier  

- Teman(38) 

 

Till att börja med är det för trovärdighetens skull att föredra deltagare, i detta fall elever, som 

har varierande tidigare erfarenheter, olika ålder samt kön. Detta eftersom deltagare med 

varierande egenskaper och erfarenheter kan belysa ett fenomen från olika perspektiv. Vidare 

behöver den mest passande datainsamlingsmetoden i förhållande till syftet väljas för att samla 

in data som är relevant. Vad det gäller datamängden krävs att den är tillräcklig för att på ett 

trovärdigt sätt besvara studiens syfte och frågeställningar. Vid bearbetning av data krävs att 

relevanta och lagom långa meningsenheter väljs ut. Kategorier och teman ska spegla samtliga 

meningsenheter som ingår under respektive kategori och tema samt inget material får utesluts 

eller inkluderas enbart för att materialet ska stämma överens med en kategori eller ett tema 

(38).  

 

Författarna anser att studien är trovärdig då vi har deltagande elever med olika ålder, kön samt 

tidigare erfarenheter. Vi anser även, som ovan nämnt, att den metod vi använt har relevans i 

förhållande till syftet samt att den datamängd vi samlat in är tillräcklig då vi kunnat svara på 

vårt syfte respektive frågeställningar. Dock anser vi att ytterligare någon elev att intervjua 

hade varit till fördel för studiens trovärdighet då fem av de sex intervjuerna blev kortare än de 

60 minuter vi räknat med. De meningsenheter som valdes ut kontrollerades noggrant för att 

säkerställa dess relevans i förhållande till syfte och frågeställningar. Även kategorier samt 

teman kontrollerades noggrant för att säkerställa att de reflekterade samtliga meningsenheter 

och inget material inkluderades/exkluderades för att få materialet att överensstämma med 

kategorier och teman. Författarna anser att datamängden som samlats in är tillräcklig för att 

resultatet ska bli trovärdigt då flera elever har gett liknande svar i de olika frågorna. 

 

 

 



21 
 

Överförbarhet 

Det som talar för överförbarheten av denna studie är att det i studien går att utläsa i vilken 

kontext intervjuerna har ägt rum samt att studien kan anses trovärdig. Dock talar den diffusa 

beskrivningen av elevernas egenskaper mot studiens överförbarhet (38). Studiens syfte har 

aldrig varit att komma fram till ett överförbart resultat utan var att beskriva just dessa elevers 

egen upplevelse. Vi lämnar således beslutet om huruvida resultatet är överförbart eller ej till 

läsaren själv (38). 

 

Tidigare forskning 
Forskning inom området Asperger syndrom har det visat sig finnas gott om vid 

litteraturgenomgång, dock har forskning om arbetsterapi för personer med Asperger syndrom 

visat sig vara relativt svårt att hitta men ett få tal artiklar har ändå gått att koppla till denna 

studie. Forskning om arbetsterapi i skolan finns det en del inom dock är det få studier som 

verkar behandla samma diagnos/problematik och ingen tycks knyta an till Asperger syndrom 

vilket är aktuellt i denna studie. Inga av de studier vi tagit del av har heller genomförts i 

Sverige dock är projektet ATiS (26) genomfört i Sverige. ATiS (26) tycks också vara det enda 

projektet av sitt slag som genomförts i Sverige.  

 

Att arbetsterapeuter inte finns inom skolan i Sverige (26) är kanske en möjlig förklaring till 

varför forskning om arbetsterapeutens roll i skolan inte tycks genomföras i Sverige. Då 

arbetsterapeuter är vanligt förekommande inom skolan i exempelvis USA (23) men enligt 

ATiS (26) finns arbetsterpaeuten i Sverige till exempel inom hälso- och sjukvården men inte i 

skolan (26) till skillnad från andra länder vilket kan anses underligt då arbetsterapeuten verkar 

ha den kompetens som krävs för att vara yrkesverksam även där.  

 

Resultatdiskussion 
Syfte och frågeställningar 

Vad det gäller studies syfte, att belysa hur elever med Asperger syndrom upplever det 

pedagogiska stöd som de tagit del av i specialutformat gymnasieprogram inom kommunal 

gymnasieskola, har författarna sedan studiens början arbetat med att definiera ordet 

pedagogiskt stöd. Det är vår uppfattning att pedagogiskt stöd är ett komplext begrepp som 

innefattar flera olika aspekter i dessa elevers skol- och studiemiljö. Författarna har granskat 

flera källor i försök att hitta en definition av begreppet pedagogiskt stöd men inte lyckats. Vi 

valde därför vår egen beskrivning av pedagogiskt stöd (se s.10).  

 

Resultatet visar att första frågeställningen, (I) hur eleverna beskriver sin studiemiljö och 

utbildning, besvarats bland annat då koncentration och skolmiljöns uppbyggnad (exempelvis i 

form av skärmar mellan platserna) beskrivs. Vidare beskrivs även uppfattningen om skolan i 

stort, att det är energikrävande och hur eleverna utvecklats under tiden de gått i det 

specialutformade gymnasieprogramet. I resultatet redovisas även elevernas svårigheter att 

bibehålla koncentrationen samt att umgås med andra elever vilket är svaret på andra 

frågeställningen (II) hur eleverna beskriver de svårigheter de upplever i skolan. Slutligen visar 

resultatet att den tredje och sista frågeställningen, (III) vad eleverna anser är positivt och 

negativt med det stöd de tagit del av i det specialutformade gymnasieprogramet, besvaras i 

och med beskrivningen av temat stödets betydelse i skolvardagen – om pedagogiken och 

skolpersonalen. Till exempel beskrivs att det kan vara till elevernas fördel att gå i en mindre 

klass. Det som kan uppfattas negativt är att de trots mindre klasser inte får det stöd som de 

upplever sig ha behov av. Författarna anser således att studien svarar väl mot dess syfte och 

frågeställningar.  
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Eleverna 

Majoriteten av eleverna svarade för det mesta adekvat på de frågor författarna ställde. En 

tydlig skillnad, skolorna emellan, framstod då resultatet sammanställdes och materialet från 

en av skolorna tar över, dels på grund av att de var fler elever från den skolan som deltog i 

studien men även som ett resultat av att de hade mer att säga. Då den andra skolans elever var 

yngre var det bitvis svårt att få utförliga svar då det inte var lika djupt insatta i 

gymnasieprogrammets upplägg jämfört med de eleverna som gick på den första skolan och 

var lite äldre. Det är möjligt att detta beror på personlig utveckling hos de lite äldre eleverna, 

de har haft mer tid på sig att utvecklas samt har gått flera år i gymnasieskolan. De har således 

haft möjlighet att förstå hur skolan är uppbyggd, vilket stöd de får samt fått ökad kunskap om 

sin diagnos och vilka svårigheter det kan ge i skolan. Eleverna använde sig även utav 

ordspråk under intervjun, trotts att de står beskrivet i litteraturen som en svårighet för personer 

med Asperger syndrom (3). 

 

Analys och koppling till arbetsterapi 

Som beskrivet i samband med teorin Ecology of Human Performance i bakgrunden har 

personen, uppgiften, kontexten samt utförandet en påverkan på varandra (16).  I 

analysavsnitten under resultatet blir det tydligt hur dessa olika aspekter påverkar varandra.  

  

I projektet ATiS (26) har det framkommit att arbetsterapeuter har kunskap som kan ha en 

positiv inverkan på skolmiljön vilken i dagsläget kan ha en negativ inverkan på inlärningen. 

De belyser även att avskilda arbetsmiljöer är av stor vikt och något som arbetsterapeuten kan 

bidra i utformningen av (26). Resultatet i denna studie visar att en avskild arbetsmiljö leder 

till lägre ljudnivå vilket i sin tur bidrar till ökad koncentration.  

 

I de studier som återfunnits angående arbetsterapi för personer med Asperger syndrom är det 

ingen som genomförts i skolan (31, 32, 33, 34). Dock behandlar en av dem effekten av CO-

OP för sociala målsättningar (33) och resultatet i denna studie visar att eleverna upplever 

svårigheter med socialt samspel. Vidare behandlar samma artikel även organisatoriska 

målsättningar (33) och resultatet i denna studie visar att det bland vissa elever finns viss 

osäkerhet kring hur de ska organisera skolarbetet för att bli klara i tid. Ytterligare en annan 

studie behandlar visualiseringens inverkan på aktivitetsutförandet med positiva resultat (34) 

vilket är möjligt att det skulle ha en positiv inverkan även på elever med Asperger syndrom. 

Det är vår tro att en arbetsterapeut i skolmiljön skulle kunna bidra med ett nytt synsätt och 

bidra med såväl förbättrad fysisk arbetsmiljö som hjälpmedel och strategier (exempelvis med 

hjälp av CO-OP eller visualisering) för att få en fungerande skolvardag.   

 

Asperger syndrom  
Denna studie kan uppfattas till stor del vinklats åt de negativa aspekterna när det gäller 

diagnosen Asperger syndrom. Detta är ett medvetet val då författarna till denna studie är 

intresserade av vilket stöd de kan vara i behov av samt vilket stöd de får del av idag. 

Författarna är dock medvetna om att Asperger syndrom inte enbart medför negativ påverkan 

för den enskilda personen utan att det även finns en mängd positiva aspekter, exempelvis kan 

de vara experter inom ett område till följd av sitt specialintresse. 

 

”.… Asperger´s people and autistics are judged the way ballerinas 

would be if you looked only at their feet. You would se deformity, pain, 

ugliness. You would refuse to consider the strength, determination and 

beauty that resulted in those feet.” (41)  
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Resultatets användning och vidare forskning 
Då vi i denna studie belyser elevernas egna upplever, stödets betydelse, vikten av 

koncentration samt social interaktion med andra elever är författarnas förhoppning att detta 

ger en ökad inblick i vad dels en arbetsterapeut (men även skolpersonal) kan bidra med i 

skolan. Arbetsterapeuter är i sitt arbete inriktade dels på individen men även miljön (42) och 

därför anser vi att denna profession lämpar sig väl inom skolansväsen för att stötta och hjälpa 

de elever som valt att gå i specialutformat gymnasieprogram. Vidare är vår förhoppning att 

ytterligare forskning kommer ske vad gäller arbetsterapi i skolan i Sverige. Skolan är trots allt 

en stor del av livet för många människor och vi tror att arbetsterapeuten skulle kunna bidra till 

en förbättrad skol- och studiemiljö för alla elever, inte bara dem med någon typ av 

funktionsnedsättning.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Namn: 

Datum: 

Detta är de huvudsakliga frågor vi kommer att ta upp under din intervju. Under intervjun kommer vi 

att utveckla frågorna ytterligare om det behövs. 

Bakgrund  

1. Berätta om dig själv och vad du har för intressen. 

2. Hur har din skolgång sett ut tidigare? 

3. Har du haft några svårigheter under din skolgång? 

Stödet i skolan 

4. Berätta om hur en vanlig skoldag ser ut. 

5. Upplever du några svårigheter i skolan idag? 

6. Beskriv hur de stöd du får i skolan kan se ut. 

7. Vad har varit positivt/negativt med det stödet? 

8. På vilket sätt har det hjälpt dig att klara av skolarbetet? 

9. Vilken betydelse har det stödet haft för din möjlighet att delta i skolan och utvecklas? 

10. Är det något stöd du upplever att du saknat? 

11. Är det någon person i skolan som varit särskilt viktig för stödet? 

12. Har stödet från lärare (och annan personal) varit tillräckligt? 

13. Vad tycker du är viktigast för att det ska fungera bra i skolan för dig? 

14. Har du några förslag på vad lärare/övrig personal skulle kunna tänka på till kommande 

klasser? 

15. Är det något mer du vill tillägga som vi inte har pratat om?  
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Bilaga 2 

Exempel på bearbetning av data 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Kategori  Tema  

Det som är positivt 

är att man blir 

väldigt trygg i sig 

själv, man kan luta 

sig tillbaka lite mer 

och känna att gör 

jag fel så är det 

inget värre   

Positivt att känna 

sig trygg i sig själv 

och slippa oroa sig  

Bra att känna sig 

trygg i sig själv 

Upplevelsen av den 

personliga 

utvecklingen samt 

synen på sig själv 

Elevers tankar och 

känslor  

- om studierna och 

den egna personliga 

utvecklingen 

 

Jag har utvecklats 

jättemycket, det har 

jag verkligen gjort 

dessa år. Jag har 

deltagit mycket mer 

också. Jag tror att 

jag har fått bättre 

självförtroende, 

självkänsla. 

Har utvecklats 

jättemycket och 

deltagit mer. Fått 

bättre 

självförtroende och 

självkänsla.  

Bättre 

självförtroende och 

självkänsla 

  

Jag har aldrig trott 

på mig själv, det 

funkar inte heller.  

Aldrig trott på mig 

själv 

Dåligt 

självförtroende 

  

Nu satsar jag ju 

också på 

universitetet och det 

tror jag att jag 

aldrig skulle kunnat 

göra om jag inte 

hade kunnat gå här 

Planer på vidare 

studier tack vare 

specialanpassad 

hjälp 

Planerar för vidare 

studier 

Tankar kring 

framtiden 

 

Jag är ju precis i 

början på att bli 

vuxen, man är lite 

vilsen, jag vet heller 

inte vad jag ska 

göra, det är mycket 

[…]som ska hända.  

Lite vilsen i 

övergången till 

vuxenlivet, det är 

mycket som händer 

Vilsen och på väg 

in i vuxenlivet 

  


