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Sammanfattning 

 

Personer med AST (autismspektrumtillstånd) har ett annorlunda sätt att ta emot och bearbeta information. 
Det är därför av största vikt att människor som i sitt arbete möter dessa har förmågan att anpassa samtal och 
möten så att de blir begripliga för mottagaren. Det är vidare betydelsefullt att dessa människor har förmågan 
att visa empati samt ha förståelse för människors olikheter. Syftet med den här studien är att undersöka vilka 
framgångsfaktorer och utmaningar det finns i professionella möten och vägledande samtal med personer med 
ASD på gymnasiet. Syftet är vidare att utforska hur olika professioner i skolan ser på dessa elevers 
skolsituation samt att undersöka vilken kompetens studie- och yrkesvägledare anser att de har för att möta 
elever med ASD. Jag har använt mig av en kvalitativ metod med djupintervjuer för att besvara mina 
forskningsfrågor. Resultatet analyseras utifrån tidigare forskning inom ämnet, konstruktivistisk vägledning 
samt Careership-teorin. Resultatet visar att det är viktigt att anpassa samtalen efter elevens behov och att det 
finns en mängd redskap för detta. Resultatet visar vidare att intervjupersonerna överlag har god kunskap om 
ASD men att det framförallt är erfarenheten inom yrket som gett dem denna kunskap. Vidare framkommer 
att skolsituationen för elever med ASD ofta är komplicerad och att det kan vara svårt att få till de 
anpassningar som behövs. Ytterligare betonas i såväl litteratur som intervjuer att det vid samtal främst 
handlar om att möta en individ som är unik och vikten av att anpassa samtalet utifrån denna persons behov 
och inte utifrån en eventuell diagnos.  
 
Nyckelord: ASD, autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom, autism, funktionsnedsättning, 
funktionsskillnad, anpassning, gymnasiet, studie- och yrkesvägledare, vägledande samtal. 
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INLEDNING 
Som studie- och yrkesvägledare möter vi i vårt arbete människor med olika bakgrund och olika behov och 
det är viktigt att kunna bemöta och vägleda dessa på ett kompetent sätt. Alla elever har rätt att få det stöd de 
behöver för att kunna göra väl underbyggda val inför framtiden.  

Personer med ASD (autism spectrum disorder/ autismspektrumtillstånd) har ofta svårigheter i kontakten med 
andra människor samt svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra. Deras sätt att 
uppfatta och bearbeta information är annorlunda och i samtal med dessa personer bör vi därför försöka hitta 
sätt att göra samtalen begripliga och relevanta (Ortiz och Sjölund, 2015). Ortiz och Sjölund (2015) menar att 
vi som möter människor med ASD i vårt yrkesliv främst ska fokusera på personens styrkor, försöka navigera 
runt svårigheter och förklara sammanhangen på ett tydligt sätt.  

Den här studien fokuserar på elever i gymnasieskolan med funktionsnedsättningen ASD, vad som är viktigt 
att tänka på i bemötandet av och samtal med dessa elever samt hur deras studiesituation beskrivs av personal 
i gymnasieskolan. Beteckningen ASD är det nya samlingsbegreppet för olika autismdiagnoser (Habilitering 
& Hälsa, 2018) och fortsättningsvis kommer jag i huvudsak att använda det begreppet. Aspergers syndrom 
finns inte längre kvar som en ny diagnos, men däremot får de som tidigare fått diagnosen behålla den, vilket 
är anledningen till att även den diagnosen nämns i rapporten (Habilitering & Hälsa, 2018). 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever i alla skolformer, utom förskolan och förskoleklassen, ha 
tillgång till vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet. I Skolverkets allmänna råd 
för arbete med studie- och yrkesvägledning står framskrivet att studie- och yrkesvägledningen ska anpassas 
utifrån elevernas individuella behov.  Det framhålls vidare att skolans personal ska ha kunskap om olika 
funktionsnedsättningar och kunna anpassa vägledningen efter dessa människors behov (Skolverket, 2013). 

Att gå i skolan kan vara kämpigt och en stor utmaning för elever med ASD. Min upplevelse är att många i 
skolan anser att det kan vara svårt att bemöta och samtala med dessa elever och att det är svårt att få till rätt 
anpassningar i skolan. Med rätt anpassningar och ett bra bemötande kan skolgången dock fungera mycket bra. 
Människor med ASD är olika och har skilda behov, precis som alla människor. Att i mötet med dessa 
människor ha kunskap om funktionsnedsättningen och kunna bemöta dem utifrån detta ökar chanserna till 
framgångsrika vägledningssamtal.  

Jag har valt att fokusera på elever med ASD i den här studien, men de redskap och framgångsfaktorer som 
beskrivs kan även många gånger användas vid samtal med personer med andra diagnoser som går under 
beteckningen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), såsom add och adhd.  

 



 

 

 

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka vilka framgångsfaktorer och utmaningar det finns i samtal och 
vägledande möten med elever med ASD (autism spectrum disorder/autismspektrumtillstånd) på gymnasiet. 
Syftet är vidare att utforska hur olika professioner i skolan ser på dessa elevers skolsituation på gymnasiet. 
Avslutningsvis är syftet även att undersöka vilken kompetens studie- och yrkesvägledare anser att de har för 
att möta elever med ASD.  

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
• Vilka framgångsfaktorer och utmaningar kan urskiljas i vägledande möten med elever med ASD på 

gymnasiet? 
• Hur beskrivs möjligheterna på gymnasiet för elever med ASD? Vilka anpassningar i skolmiljön görs? 
• Vilken kompetens anser sig ha studie- och yrkesvägledare ha för arbetet med elever med ASD? 

 

 

KUNSKAPSBAKGRUND 
ASD hör till de så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Nedan följer en redogörelse för olika 
begrepp som används i uppsatsen. Begreppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beskrivs samt vidare 
ASD och dess symptom, diagnosticering och förekomst.  

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för diagnoserna ADHD, ADD, 
Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom. De här diagnoserna kallas neuropsykiatriska för att de 
utifrån ett biomedicinskt perspektiv står för svårigheter som har sin grund i brister i hur hjärnan arbetar och 
fungerar. Ovan nämnda diagnoser är nära besläktade och har flera saker gemensamt.  De är så kallade 
beteendediagnoser och ställs utifrån personens beteende snarare än utifrån medicinsk orsak (Kadesjö, 2008). 

En person kan ha flera diagnoser och ofta förekommer andra svårigheter tillsammans med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, till exempel inlärnings-, språk-, tal-, läs- och skrivsvårigheter (Kadesjö, 2008; Wings, 
2012). 

Funktionsnedsättningar av det här slaget är delvis dolda och märks inte direkt, vilket lätt leder till felaktiga 
förväntningar, överkrav och missförstånd. Att ha någon av dessa diagnoser har en annorlunda kognition, 
alltså att man tänker, löser problem och hanterar information på ett annorlunda sätt. Kännetecknande för all 
neuropsykiatrisk problematik är, enligt Kadesjö (2008) bland annat att personen har större problem än andra 
inom områdena perception, mentala processer, sociala färdigheter och exekutiva förmågor. En person med 
perceptionssvårigheter kan ha svårt att koncentrera sig och prioritera bland sinnesintrycken. Mentala 
processer handlar om sociala färdigheter, att förstå att andra människor har tankar, känslor och kunskaper 
samt att kunna avläsa sociala situationer. Att behärska sociala koder och normer som finns i samhället är 
vidare en annan svårighet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Kadesjö, 2008). 

 

Funktionsnedsättningar, funktionsvariationer, funktionsskillnader... 
Ordet "funktionsnedsättning" är ett vedertaget begrepp. Idag anser en del att andra namn såsom 
funktionsvariationer eller funktionsskillnader är att föredra. Detta är dock omtvistat och fortfarande använder 
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Autism & Aspergerförbundet, SPSM, Riksförbundet Attention, sjukvården med flera begreppet 
funktionsnedsättning. 

 UMO (u.å.) ger en förklaring för begreppen på sin hemsida och menar att det är upp till personen själv att 
bestämma vilket ord hen vill använda. 

En del personer vill inte kalla sig för något som har med hinder, nedsättning eller skillnad att göra. Kanske 
för att funktionsvariationen inte är direkt synlig och för att man inte vill att andra ska tänka att man är 
annorlunda. Men också för att ord som nedsättning låter som om något är sämre fast det inte är så. Det är 
snarare samhället som inte är anpassat för alla. (UMO, u.å.)  

Jesper Sandström (2016) skriver i ett debattinlägg: "Varken jag eller någon annan blir mindre 
funktionshindrad av ett nonsensord som 'funktionsvarierad'”. Han är rädd begreppet motverkar sitt syfte. 
Jarita Jurkowski och Matilda Utbult (2016) svarar i skriver i sitt debattinlägg "Funktionsvariation ett begrepp 
som passar oss" att funktionsvariation, funktionsnedsättning, funktionsuppsättning och funktionshinder inte 
är synonymer och vi har stor nytta av att kunna särskilja dem. 

Ortis & Sjölund väljer i sin bok Motiverande samtal vid autism och adhd (2015) att använda begreppet 
funktionsskillnader för att det mer betonar att det finns skillnader i alla människors funktioner och är mer 
neutralt än nedsättning som antyder att det är en svaghet och mer begränsande. Här ville de istället fokusera 
på personernas styrkor och förmågor varför de valt att använda det begreppet. Min studie handlar om att 
beskriva framgångsfaktorer vilket efter övervägande ledde till att jag också valde att framförallt använda mig 
av det begreppet. När jag refererar till litteratur där funktionsnedsättningar används använder jag dock det 
begreppet. 

 

ASD 
Idag används samlingsnamnet ASD (autism spectrum disorder) som ett samlingsbegrepp för olika 
autismdiagnoser. Ibland används även den svenska varianten AST - autismspektrumtillstånd (SBU, 2013). 

Diagnoser som autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och atypisk autism har först samman till en 
autismdiagos, autism spectrum disorder.  Under en övergångsperiod kommer de separata diagnosnamnen 
(autism, Aspergers syndrom, atypisk autism och desintegrativ störning) finnas kvar och användas. Det är de 
diagnosnamn som finns i den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-10 (Habilitering & Hälsa, 2018). 
De som sedan tidigare har fått diagnosen Aspergers syndrom kommer att behålla den vilket är anledningen 
till att det namnet även fortsättningsvis används (Riksförbundet Attention, u.å.).  

De termer som i dagsläget används inom autismområdet är flera och växlar beroende på sammanhang. Till 
exempel används autism, autismspektrumtillstånd och Aspergers syndrom (Habilitering och hälsa, 2018). Att 
diagnoserna byter namn och förändras har mindre betydelse, menar Autism- och Aspergerförbundets tidigare 
ordförande Eva Nordin-Olson (Lorenz & Julin, 2012). 

”Det viktiga är att man i skolor, verksamheter, hos handläggare och på annat håll har kunskap om och förstår 
att det i grunden handlar om olika namn för samma funktionsnedsättning. Att namn och indelningar förändras 
är inte konstigt, det får absolut inte leda till att någon tror att det förändrar individers behov av stöd.” 
(Habilitering och hälsa, 2018) 

     

SYMPTOM PÅ ASD 
Lorna Wings (2012) betonar att alla personer med autism är unika och att beskrivningar av egenskaper och 
kännetecken därför bör ses som generella och inte som ett exakt underlag för diagnos. Ibland kan skillnaden 
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vara så stor att det är svårt att förstå att de har samma diagnos. Men det finns emellertid vissa kriterier som 
måste uppfyllas för att ett barn ska diagnostiseras med autism.  

De drag som återkommer hos alla personer med autism är svårigheter gällande socialt samspel, 
kommunikation och fantasi samt beteende- och förställningsförmåga. Det är också dessa egenskaper som 
brukar vara de första tecknen på att en person har autism. Det är dock inte förrän barnen börjar gå utan hjälp 
som det autistiska beteende visar sig fullt ut (Wings, 2012). 

Autism beskrivs ofta som ett spektrum där man på ena sidan hittar de som har autism kombinerat med 
intellektuell funktionsnedsättning och på den andra sidan högfungerande personer som har en hög 
intellektuell förmåga. (Ortis & Sjölund, 2015) 

Symptomen för ASD såväl som graden av dessa, varierar från individ till individ, men typiska egenskaper 
hos personer med diagnosen kan vara: 

• Svårigheter i kontakten med andra människor 
• Specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid 
• Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra 
• Bristande motorik 
• Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar 
• Säregna eller ovanliga sinnesintryck. Kan vara känslig för ljus, ljud, lukt och beröring  

(Wings, 2012, s.14). 

Många är ovanligt stresskänsliga, psykiskt sårbara och har en tendens att utveckla psykiatriska symptom. Det 
kan vara ångest, ångestattacker, tvångstankar/tvångshandlingar, depressioner eller fobier. Personer med ASD 
har ofta samtidigt andra avvikelser i utvecklingen, som till exempel mental retardation (utvecklingsstörning), 
språkstörning, specifika inlärningssvårigheter, ADHD och Tourettes syndrom.  (SBU, 2013). 

Men ASD innebär inte bara problem. I rätt miljö kan många av de egenskaper som är vanliga hos personer 
med diagnosen, till exempel stor uthållighet och ovanligt god koncentrationsförmåga vara en tillgång 
(Riksförbundet Attention, u.å.). Även Gerland (1997) beskriver flera fördelar med diagnosen som att vara 
noggrann och vilja göra färdigt saker. Att veta väldigt mycket om ett speciellt område kan också vara något 
positivt, även om personen kan behöva hjälp med att också hinna med andra saker (Gerland, 1997).  

 
DIAGNOSTISERING 
Innan en person får en diagnos görs en utredning på en psykiatrisk mottagning. Den består i huvudsak av två 
delar – samtal och neuropsykiatrisk undersökning. Samtalen handlar om att ta reda på hur personen fungerar 
och vilka svårigheter som är typiska för ASD. Sedan görs tester för att kartlägga intellektuell förmåga, 
omvärldsomfattning och problemlösningsförmåga. De diagnosmanualer som används är DSM-5 (Diagnostic 
and Statistical manual of Mental Disorder, 2013). Men när diagnosen ska anges i en sjukjournal, kodas den 
enligt ICD-10, vilket är den internationella sjukdomsklassifikationen. ICD-10 kommer att revideras inom de 
närmaste åren och då mest troligt vara samstämmig med DSM-5. (Riksförbundet Attention, u.å.; Habilitering 
och hälsa, 2018). Jag kommer i den här rapporten inte att gå djupare in på de olika diagnoserna, men 
manualen finns som en bilaga på sidan 31.  

 

När samlingsdiagnosen ASD ställs så ska följande alltid specificeras: 
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• Om diagnosen är med eller utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning. 
• Om diagnosen är med eller utan samtidig nedsatt språklig förmåga. 
• Om diagnosen är förenad med känt medicinskt eller genetiskt tillstånd eller känd miljöfaktor. 
• Om diagnosen är förenad med annan utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse – såsom psykisk ohälsa 

eller beteendestörning. 

(Riksförbundet Attention, u.å.) 

 

EXEKUTIVA FUNKTIONER 
Exekutiva funktionerna är ett samlingsnamn för förmågor som rör bland annat arbetsminne, planering och 
organisering, tidsuppfattning, flexibilitet, utvärdering och slutledningsförmåga. Dessa förmågor är ofta 
nedsatta hos personer med ASD och adhd och andra närliggande diagnoser, vilket gör att vardagssituationer 
och samtal blir betydligt mer krävande. Att exempelvis kunna delta och vara flexibel i sociala sammanhang 
och vid kommunikation kräver goda exekutiva förmågor. Personer med ASD tar ofta in information långsamt 
vilket gör att det kan vara svårt at ta emot och minnas muntliga instruktioner. Ortis & Sjölund (2015) menar 
att det här är framgångsrikt att använda tydliggörande pedagogik som handlar om att ge visuellt tankestöd för 
att kompensera för svagare funktionsförmågor (Ortis & Sjölund, 2015).  

 

HUR VANLIGT ÄR AUTISM? 
Autism har visat sig vara vanligare än man tidigare trott och drabbar idag ca 1 på 150 barn (Institutionen för 
hälsa, 2017). Studier i Europa och Nordamerika visar att 0,6–1,0 procent av befolkningen har AST (SBU, 
2013). Det är fyra gånger vanligare att pojkar får diagnosen autism än flickor och det förekommer i alla 
etniska och sociala grupper.  

Tidigare studier antydde att ungefär tre till fyra barn av 10 000 har autism, men senare utförda studier tyder 
på högre tal, runt 10–15 per 10 000. Orsaken till att uppskattningarna är högre i senare studier kan bero på att 
autism har fått en utvidgad definition (även autismliknande tillstånd och Aspergers syndrom). Det kan även 
vara ett resultat av förbättrad diagnostik (Institutionen för hälsa, NYS Department of Health, 2017). 

 

Aspergers syndrom 
Individer med Aspergers, precis som personer med ASD, vara mycket olika, ha olika egenskaper och vara 
formade av sin uppväxt. De svårigheter som ingår i diagnosens kriterier kan förekomma i olika grad och visa 
sig i beteendet på olika sätt. En del är tysta, försiktiga och tillbakadragna medan andra är utåtriktade och 
verbala. Alla med diagnosen Asperger är normalbegåvade, men de har ofta en ojämn begåvningsprofil som 
gör att kraven kan bli för höga eller för låga. Det är relativt vanligt att personer har specialintressen som tar 
mycket tid (Lorenz & Julin, 2012). 
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TIDIGARE FORSKNING 

ASD i skolan 
Enkäter genomförda av Autism- och Aspergerförbundet (2013; 2016) visar att ungefär hälften av de elever 
med ASD som får betyg inte når godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik. Lika många är 
frånvarande på grund av bristande stöd och anpassningar. Enkäten visar också att de föräldrar som är mest 
nöjda med sina barns skolgång är de vars barn går i särskilda undervisningsgrupper eller i en resursskola. 

Eva Nordin-Olson, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet, säger i en intervju i Lärarnas tidning att det 
för en del elever med autism fungerar bra att gå i en vanlig klass. För andra är en liten undervisningsgrupp 
det enda alternativet för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Problemet är att man i skolan under en 
period har jobbat hårt för att frångå särskilda undervisningsgrupper. Alla elever mår dock inte bäst av detta 
(Arevik, 2013). 

En undersökning av Skolinspektionen (2010) visar att personalen ofta har bristande kunskap om autism samt 
hur man anpassar undervisningen till de enskilda elevernas behov och att det, enligt myndigheten, leder till 
att eleverna begränsas i sin kunskapsutveckling, vilket kan påverka deras framtida skolgång och möjligheter 
till arbete. En rapport från Skolverket (2009) visar att rektorer anser att en framgångsfaktor gällande 
skolgången för barn och ungdomar med ASD är att skolan är informerade om individens diagnos. Rektorerna 
menar att det inte räcker med en diagnos utan kunskap om elevens svårigheter och styrkor är nödvändigt för 
att kunna anpassa på bästa sätt. Skolpersonalen har förståelse för att en elev vill ha möjlighet att börja skolan 
utan att förknippas med sin diagnos men önskar ändå få kunskap om någon har en diagnos.   

Forskning visar att övergångar mellan stadier är en riskfaktor för elever med ASD och andra närliggande 
diagnoser och att det därför är viktigt att få en så bra övergång som möjligt (Cervin/Koch, 2017). 

 

Vägledande samtal med elever med ASD 
Alla elever oavsett funktionsvariation ska ha tillgång till likvärdig studie- och yrkesvägledning. Sättet att 
bedriva samtalen kan dock behöva anpassas utifrån den aktuella personens behov (Ortis & Sjölund, 2015; 
Krell & Pérusse, 2012). 

Megan Krell och Rachelle Pérusse (2012) har i sin forskning undersökt hur vägledare på gymnasiet kan 
bedriva vägledning för elever med autism. De lyfter i sin studie att elever med autism många gånger upplever 
svårigheter i sociala sammanhang och svårigheter i sina studier. De framhåller även att övergången från 
gymnasiet till vidare studier eller arbete kan upplevas svår för dessa personer. Studien visar att vägledare har 
en betydelsefull roll för elever med autism vid övergången till vidare studier. Här kan vägledaren vara ett 
stöd i processen på olika sätt och hjälpa eleven att förstå sina svårigheter, fokusera på sina styrkor samt 
uppmuntra och hjälpa dem att bli självständiga. Det som framkom som viktigast vid övergångar var "an 
early-initiated, collaborative process" (s. 35). Resultatet visar vidare att samarbete med föräldrar och olika 
instanser är av stor betydelse för en framgångsrik övergång (Krell & Pérusse, 2012). 

Det är inte alltid så att ”samma språk” talas av personer med autism eller adhd och andra; vi tenderar att prata 
förbi varandra, missuppfatta och känna oss ömsesidigt missförstådda (Ortis & Sjölund, 2015). Lorentz & 
Julin (2012) menar att personer med dessa diagnoser behöver ett anpassat bemötande men att det inte 
behöver handla om så stora anpassningar för att göra skillnad.  

Personer med ASD har ofta ett stort ordförråd, men de har ofta svårt att förstå när ett ord används bildligt 
eller när det skämtas. Ofta sker missuppfattningar då personen tolkar saker bokstavligt. De säger ofta precis 
vad de tänker vilket kan såra andra, samtidigt som det kan vara svårt för dem att uppfatta andras känslor och 
läsa av minspel, vilket leder till missförstånd. Det sociala småprat som ofta förväntas är ofta svårt för dessa 
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personer och de har också svårt att förstå syftet med det. Detta gör att det kan vara svårt att behålla ett jobb 
(Andersson, 2015). 

Gunilla Gerland som själv har Aspergers syndrom har skrivit flera böcker i ämnet. I Det är bra att fråga... 
(1997) förklarar hon att eftersom personer med autism fungerar lite annorlunda kan det vara svårt att veta vad 
som är bäst för dem. Därför, menar hon, är det bästa att faktiskt fråga personen själv hur hen vill ha det 
istället för att gissa eftersom det då kan bli fel.  

Lorenz & Julin (2012) menar att då samtal och möten som är svårt för ungdomar med ASD/Asperger kan det 
vara en utmaning att få till framgångsrika möten. Följande beskriver de som sådant som kan vara svårt för 
dessa ungdomar. 

Förändring. Dessa personer har ofta svårigheter med förändringar av olika slag.  Att möta nya människor 
och planera för en förändring samt att kunna föreställa sig denna kan vara svårt.  

Social kontakt och dialog. Att föra en dialog, att ge och ta och diskutera lösningar är centrala svårigheter vid 
ASD.  

Tidspress. Att behöva komma med snabba svar och är svårt då många behöver gott om tid för att kunna 
avkoda vad andra säger, att förstå vad de menar, att tänka efter. 

Oro och stress. Kan vara orsakade av tidigare negativa erfarenheter.  
 

Som alla andra, upplever ungdomar med Asperger det som känslomässigt påfrestande att konfronteras med sina 
misslyckanden och tvingas diskutera dem offentligt. De kan dessutom ha särskilt svårt att kommunicera kring sina 
inre tillstånd, som tankar och känslor. Sammanfattningsvis ställer mötessituationen krav på färdigheter som inte är 
ungdomens starka sida. Den är känslomässigt påfrestande, oöverblickbar, och viktiga beslut måste fattas under 
tidspress. (Lorenz & Julin, 2012) 

Det är viktigt att vara medveten om att ASD/Aspergers syndrom inte alltid märks vid första kontakten. Detta 
gäller framförallt flickor som, förutom att kanske framstå som lite blyga och spända, kan uppträda helt 
adekvat och vara samarbetsvilliga. Först efter ett tag blir det tydligt att vissa saker inte fungerar som de borde. 
Det märks inte heller hur mycket personen anstränger sig för att ”verka normal” eller hur energi mötena tar 
för personen och hur utmattad hen blir efteråt, vilket är vanligt för de flesta med Aspergers syndrom (Lorenz 
& Julin, 2012). 

 Det finns vissa saker som kan underlätta för människor med ASD vid samtal och möten. Då personer med 
ASD är olika sinsemellan handlar det om att lära känna personen först innan rätt anpassningar kan sättas in. 
Vid mötet med en ny klient är det viktigt att kunna få en bild av personens funktionsnivå och vad som är 
personens styrkor för att kunna anpassa samtalet utifrån detta (Ortis & Sjölund, 2015, s. 39-42) 

 Det finns emellertid funktionsförmågor som ofta är nedsatta vilket innebär att en del anpassningar lämpar sig 
för många. Ortis & Sjölund (2015) skriver: 

När du förstår att personer med autism och adhd har många olika funktionsförmågor som gör det svårt för dem att 
uppmärksamma och skapa sammanhang, inser du också att du behöver möta klienten precis där han eller hon 
befinner sig. Att du kan förstå klienten är avgörande i ett förändringssamtal. (Ortis & Sjölund, s. 39) 

Ortis & Sjölund förklarar att personer med autism ofta har mött många misslyckanden och att det därför kan 
vara svårt att hitta motivationen till att pröva något nytt samt att det blir svårt att se sina egna styrkor. Därför 
är det viktigt att hjälpa klienten att se sina egna styrkor. Exempelvis kan bristande impulskontroll innebära att 
personen är spontan, vilket bör kopplas till situationer där att vara spontan är något positivt.  Vidare är det 
viktigt att gå långsamt fram och ta en sak i taget då många med ASD har svårt att ta in mycket information på 
en gång. 
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En person med ASD kan han skapat en del strategier som fungerar för hen men som kan tyckas udda för 
andra. Om det är något som fungerar är det bra att försöka bygga vidare på detta.  Många med ASD kan till 
exempel lyssna bättre om de inte har ögonkontakt med den som pratar. En del lyssnar även bättre om de 
samtidigt kan ägna sig åt något annat, till exempel tugga tuggummi eller spela spel på mobilen (Ortis & 
Sjölund, 2015) 

Ortis & Sjölund (2015) betonar att samtal och möten ofta är väldigt energikrävande för människor med 
autism och att det ofta är ännu mer krävande att möta nya människor, vilket är viktigt att ta i beaktande.  

Personer med har ofta svårt att få en känsla av sammanhang. Detta är därför något de behöver få hjälp med. 
Att förklara sammanhang så att det blir begripligt för den som lyssnar är därför viktigt för den som leder 
samtalet. De kan också behöva hjälp med att se vinsterna i en förändring.  

För att underlätta samtal och möten med personer med ASD behöver miljön anpassas såväl som 
kommunikationen. Visuella samtalsverktyg bör finnas tillgängliga. Att möblera så att samtalsledaren och 
klienten sitter bredvid varandra underlättar på många sätt. Dels begränsas risken att klienten får för många 
intryck av att både lyssna och ha ögonkontakt, dels underlättar det vid användning av visualiserande 
hjälpmedel. Om klienten är bra på att rita kan hen få göra detta och att sitta bredvid varandra underlättar detta, 
menar Ortis & Sjölund (2015). 

Ytterligare saker som kan vara bra att tänka på är att undvika att bara använda kroppsspråk och betoningar 
och att förstärka det man vill säga genom att använda visuella verktyg, som att till exempel att göra agenda 
och skriv upp huvudpunkter på en tavla vilka stryks eftersom (Ortis & Sjölund, 2015). 

 

Vägledningsteorier och metoder 
Vägledare får under sin utbildning lära sig en mängd tekniker och metoder för att kunna genomföra 
framgångsrika vägledande samtal. Leif Andergren redogör i boken Samtala – vägledning för framtid och 
karriär i en kaotisk värld (2014) för grundläggande teorier och metoder inom karriärvägledningsområdet som 
kan vara värdefulla för alla professionella samtalsledare.  

Andergren beskriver att vägledare lär sig att inleda välkomnande och gärna småprata lite i början av ett 
samtal, anpassa miljön så att det lämpar sig för ett samtal, ställa öppna frågor, lyssna aktivt, använda papper 
och penna, ge empatisk respons, sammanfatta osv. (Andergren, 2014). 

Denna metod fungerar bra på de allra flesta människorna och huvuddelen av dem fungerar också bra för 
personer med ASD. De finns dock vissa tekniken eller tillvägagångssätt som fungerar mindre bra för 
personer med ASD, vilket kan vara bra att vara medveten om. Detta återkommer jag till senare i uppsatsen. 

 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Vid analysen av den här studiens resultat kommer jag att utgå från litteraturstudierna samt följande två teorier. 

Konstruktivistisk vägledning 
R. Vance Peavys teori om konstruktivistisk vägledning utgår från att människor skapar sin verklighet i 
relation till omgivningen och människorna runt omkring dem. Det finns inte en sann verklighet utan flera 
olika där människans sociala värld skapas utifrån möten med andra människor. Här utgår vägledaren från 
klientens livsberättelse, vilken kan säga mycket om hur en människa har blivit till vad den är. Kartläggningen 
av en persons liv är viktig och bör få ta tid (Peavy, 1998). 
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Peavy beskriver några tillvägagångssätt som en konstruktivistisk vägledare bör kunna applicera under samtal 
med klienter. Vägledaren bör vara empatisk, visa respekt, anpassa sitt språk efter klienten, påvisa genuint 
intresse för den sökande, kunna analysera problemets kärna och påvisa att det inte är klienten som är 
problemet, arbeta aktivt tillsammans med klienten för att finna lösningar och alltid försöka lyfta och hitta 
klientens starka sidor. Kartläggningen är ett av de viktigaste verktygen i ett vägledningssamtal. Den hjälper 
klienten att få en tydligare bild av sin situation. Teckningar, diagram eller klotter kan utgöra en del av 
kartläggningen och helst ska klienten (eventuellt i samarbete med samtalsledaren) göra detta (Peavy, 1997). 

Peavy (1997) beskriver vad han anser är grundläggande vägledningsstrategier för att ge andra människor 
möjlighet att öppna upp och berätta om sitt liv och det han kallar för levnadsrum. Peavy menar att det bland 
annat är viktigt att redan från början acceptera att den vägledningssökande kan vara mycket olika en 
själv. ”Hon kanske är helt annorlunda i fråga om behov, sinnelag, känslotillstånd, social status, kulturnormer 
och kommunikationssätt.” (Peavy, 1997, s. 72) Han skriver vidare att det är viktigt att se till att rummet är 
fritt från störande inslag, såsom ringande telefoner, oväsen och så vidare och att det ger en ombonad känsla. 
Han menar vidare att samtalsledaren ska använda ett vardagligt språk som är fritt från fackuttryck och att hen 
bör vara konkret snarare än abstrakt. Ett annat råd han ger är att använda en varierad kommunikation, vilket 
innebär att visa respekt för skillnaden och den andres taltid.  

Stora delar av dessa tillvägagångssätt är inte minst användbara för elever med ASD. Vad gäller mötet med 
dessa personer finns det dock vissa delar som är mer utmanande och som kan kräva extra eftertänksamhet för 
att mötena ska bli lyckade och framgångsrika. Det finns också delar av teorin som inte lämpar sig vid samtal 
med personer med ASD, vilket jag kommer att redogöra för längre fram.  

 

Careership-teorin 
Jag har även valt att analysera resultatet utifrån Hodkinson & Sparks (1997) Careership-teori som handlar om 
att olika faktorer påverkar en persons beslutfattande gällande studier och yrkesliv. Teorin bygger på Pierre 
Bourdieus teori där begreppen fält, kapital, habitus och aktör beskrivs (Bourdieus, 1991; Broady 1997; 
Lundahl, 2010). Habitus kan beskrivas som ett samlingsord för de värderingar, livsstil, dialekt och språk som 
ens föräldrar och andra fostrar en till. Individens tidigare sociala erfarenheter påverkar ens sätt att uppfatta, 
värdera, välja och handla (Bourdieu, 1997). Hodkinson & Sparks menar att vi föds in i ett socialt 
sammanhang som påverkar oss. Vidare hävdar de att individens karriärutveckling begränsas av dennes 
handlingshorisont och påverkas av exempelvis kön och etnicitet (Andergren, 2015). 

Carreership-teorin består av tre olika huvudbegrepp: 

 

1) Pragmatiskt-rationellt beslutsfattande. Hodkinson & Sparks menar att individens karriärval påverkas 
av personens habitus samt av omgivningen. Det som anses möjligt begränsas av individens 
handlingshorisont som i sin tur är relaterad till kön, klass och etnicitet. Det som anses vara ointressant, 
olämpligt eller omöjligt sorteras bort.  

2) Interaktioner baserade på ojämlika resurser och makt. Genom interaktioner med andra, till exempel 
föräldrar och aktörer på utbildnings- och arbetsmarknaden fattar unga människor beslut om sin 
framtid. Dessa personer har olika mycket socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital vilket innebär att 
det blir en ojämlik förhandling.  

3) Karriärförlopp bestående av vändpunkter och rutiner. Teorin beskriver tre olika typer av brytpunkter i 
en persons liv, vilka kan vara påtvingade eller frivilliga. De kan utgöras av övergångar mellan tex 
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grundskola och gymnasieskola eller från skola till arbetsliv. Hodkinson och Sparks beskriver följande 
tre brytpunkter:  

• Strukturella – är institutionaliserade och förutsägbara brytpunkter, som att sluta nian och börja 
gymnasiet. 

• Frivilliga – är brytpunkter som personen väljer själv, som att byta jobb och börja studera. 
• Påtvingade - är brytpunkter som individen inte valt själv, t ex att bli uppsagt från jobbet 

(Lundahl 2010, s. 25-26). 

 

Att ha ASD innebär oftast att utbudet av karriärmöjligheter begränsas på grund av att personen har 
egenskaper eller svårigheter som försvårar för vissa yrken och miljöer. Många har svårt att fatta beslut och 
blir beroende av andra vid olika valsituationer vilket leder till att andra fattar beslut åt dem. Vidare kan vissa 
av dessa brytpunkter vara ännu mer kännbara och besvärliga för personer med ASD än för andra (Gerland, 
2010). 

 

METOD 

Nedan presenteras metodologiska överväganden, genomförande samt urval av informanter, bearbetning av 
data samt forskningsetik. Som datainsamlingsmetoder för studien har använts litteraturgranskning av relevant 
litteratur för ämnet samt intervjuer av studie- och yrkesvägledare, en specialpedagog och en kurator. Jag har 
medvetet valt att fokusera på autismspektrumtillstånd då jag upplever att det finns mer material om t.ex. 
närliggande adhd. Dock kan mycket av det som skrivs appliceras på bemötandet av personer med andra 
neuropsykiatriska diagnoser. Jag har också valt att betona att även om en del inte har fått någon diagnos kan 
svårigheterna i olika grad finnas hos personen vilket innebär att de verktyg som beskrivs i rapporten med 
fördel kan användas även för dem. 

 

Metodologiska överväganden 
Det huvudsakliga syftet med denna studie var att hitta framgångsfaktorer i vägledningssamtal med personer 
med ASD. Av den anledningen valde jag att intervjua flera professioner som i sitt yrkesliv möter och för 
samtal med personer med olika funktionsvariationer. Dessutom fanns det här en möjlighet att ta reda på 
vilken form av samarbete som sker mellan dessa grupper och deras egen uppfattning om detta. Jag kom fram 
till att kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer vore det mest lämpliga för mitt syfte.  

 

Genomförande 
Innebörden av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer menar Kvale & Brinkman (2014), är att de omfattar 
en rad teman och förslag till relevanta frågor. Samtidigt finns möjlighet att göra förändringar vad gäller 
frågornas form och ordningsföljd för att följa upp svaren och berättelserna från den intervjuade. Kvale & 
Brinkman (2014) menar vidare att en betydande del av en intervjustudie bör ha ägt rum innan inspelningen 
startar vid den första intervjun. Av den anledningen arbetade jag inledningsvis mycket för at själv läsa in mig 
på vad som kunde utläsas ur litteraturen inom forskningsområdet. De databaser jag har använt är: Google, 
Libris, ERIC m fl. Jag har använt mig av svenska såväl som engelska sökord/nyckelord, enskilt och i 
kombination. Sådana sökord är: autism, ASD, AST, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
studievägledning, vägledning, counselling etc. 
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Vid intervjustudien intervjuades fem personer. Tre studie- och yrkesvägledare, en specialpedagog och en 
kurator som alla arbetar/har arbetat på en gymnasieskola. Första kontakten med intervjupersonerna skedde på 
olika sätt, en del tillfrågades muntligt och några tillfrågades via mejl. Då redogjordes även för studiens 
innehåll och syfte. Samtliga intervjupersoner sa ja vid första kontakten. Vi bokade vid ett senare tillfälle tid 
för intervjuerna och de flesta av dem ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser. En intervju gjordes i 
hemmiljö då detta passade bäst. Upplevelsen har varit att intervjupersonerna har känt sig avslappnade och 
villiga att tala om ämnet. Jag var mer eller mindre bekant med intervjupersonerna sedan tidigare vilket kan ha 
bidragit till den känslan. Alla intervjuer spelades in på min mobiltelefon. 

 

Urval 
Intervjupersonerna har valts ut utifrån att de alla, förutom en, arbetar på gymnasiet och i sin yrkesroll träffar 
elever med autismspektrumtillstånd. De har alla flera års erfarenhet vilket jag ansåg vara värdefullt. De 
kriterier jag ville att intervjupersonerna skulle uppfylla var att de hade erfarenhet från arbete med ungdomar 
med ASD. Jag valde att intervjua tre studie- och yrkesvägledare eftersom jag i synnerhet ville ta reda på 
deras upplevelse av vägledning med elever med ASD. För att få en så bred bild som möjligt vad gäller 
diagnosen i sig, bemötande och framgångsfaktorer vid samtal samt uppfattning av skolsituationen på 
gymnasiet överlag för elever med ASD valde jag även att intervjua en specialpedagog och en kurator. De två 
senare har båda lång erfarenhet av arbete på gymnasiet. 

 

Intervjufrågornas utformning 
Vid skapandet av intervjufrågorna utgick jag från syftet för studien och mina forskningsfrågor. Målet var, för 
att inte styra intervjupersonerna svar, att formulera flera relativt öppna frågor där intervjupersonerna, genom 
sina berättelser, fick redovisa sina ståndpunkter och erfarenheter. Eftersom olika yrkesgrupper har intervjuats, 
har vissa ändringar gjorts i frågorna mot respektive profession. 

 

Bearbetning av intervjuerna 
I intervjusvaren kunde jag se vissa återkommande svar och att flera hade ungefär liknande uppfattningar om 
vad ASD innebär och vad som är viktigt att tänka på i mötet med människor med denna funktionsvariation. 
Tiden för intervjuerna har varierat mellan 35 och 60 minuter. Alla intervjuer spelades in via röstinspelningen 
på min mobiltelefon. Jag förde också en del anteckningar under intervjuerna samt efter intervjutillfällena. 
Kvale & Brinkmann (2014) menar att man bör fundera över syftet med att skriva ut hela intervjuer är och att 
det inte behöver vara en nödvändighet. "En intervju kan 'lagras' i intervjuarens minne i stället för i en 
bandspelare" (Kvale & Brinkman, 2014, s. 219). Med anledning av detta valde jag att bara transkribera delar 
av intervjuerna. Mellanprat eller eventuella ämnesavvikelser bortsågs ifrån. Transkriptionerna från 
intervjuerna skrevs ut. För att få en större tydlighet gjordes olika färgmarkeringar i texten utifrån 
forskningsfrågorna. Många kvar återkom såväl i litteraturen som i intervjusvaren. Vissa gånger har jag valt 
att redovisa vissa utvalda delar av detta för att undvika alltför mycket upprepningar men andra gånger 
kvantifieras svaren för att tydliggöra. Kategorierna som urskiljs är: kunskap och kompetens, kännetecken, 
bemötande och skolsituation. 
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Forskningsetik 
Denna studie har följt Vetenskapliga rådets (2002) riktlinjer vid forskning. Gällande samtyckeskravet gav 
intervjupersonerna sitt samtycke redan vid första kontakten. Ett missivbrev med kort information runt 
intervjun delades ut vid intervjutillfället och riktlinjerna beskrevs även muntligt. Ett etiskt protokoll 
undertecknades av alla intervjupersoner. Genom detta fick vi dokumenterat samtycke till att använda citat 
från intervjun i vårt arbete. Samtliga respondenter har härigenom informerats om deras frivilliga medverkan 
och om studiens syfte. Informationskravet har uppfyllts genom personlig kontakt, telefon och mejl. 
Intervjupersonerna har även meddelats muntligen som skriftligen vad intervjun kommer att användas till och 
därmed är även nyttjandekravet uppfyllt. Konfidentialitetskravet berör frågor om hantering av 
personuppgifter. Pernoliga uppgifter ska av etiska skäl förvaras på ett sådant sätt att det inte går att verifiera 
respondenterna. Ingen utomstående ska kunna få information om respondenterna. I denna studie har inga 
personuppgifter samlats in och alla respondenter är anonyma.  

 

Kritiska aspekter 
Det finns kritiska aspekter att överväga vid användandet av kvalitativa intervjuer. En kritisk aspekt av 
intervjun som forskningsmetod är att intervjuaren gör sina egna tolkningar av samtalet och därmed också drar 
sina egna slutsatser.  

Vidare är intervjuarens färdighetsnivå avgörande för samtalets utgång. ”Eftersom det inte finns så många 
strukturerade eller standardiserade procedurer för utförandet av sådana intervjuformer måste många av 
metodbesluten fattas på platsen, under intervjun. Det kräver en hög färdighetsnivå hos intervjuaren (...)” 
(Kvale & Brinkman, 2009, s. 32). I min tidigare roll som specialpedagog på en gymnasieskola har jag haft 
många samtal vilket gör att jag har en stor erfarenhet av detta vilket förhoppningsvis visat sig i kvaliteten på 
samtalen.  

 

RESULTAT OCH ANALYS 
Nedan följer en redogörelse för intervjuernas resultat med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor. Det 
insamlade materialet, som totalt består av fem djupintervjuer, tolkas utifrån Peavys och Bourdieus teoretiska 
perspektiv. De litteraturstudier jag har gjort ligger också till grund för analysen.  

 

Intervjupersonerna 
Jag har gett intervjupersonerna namn som börjar på bokstaven A-E. Personerna heter egentligen någonting 
annat.  

Anna/ST1 

Anna är 58 år och utbildad studie- och yrkesvägledare. Hon har arbetat på gymnasiet som studie- och 
yrkesvägledare i 17 år. Hon har arbetat mot de flesta nationella program.  

Bea/ST2 

Bea är 44 år och utbildad studie- och yrkesvägledare och arbetar på skolan sedan 2016. Hon har tidigare 
arbetat inom i två år vuxenutbildningen. Hon tog examen 2014. 

Cissi/ST3 



 

 

17 

 

Cissi är 38 och utbildad studie- och yrkesvägledare. Hon tog examen 2012. Sedan tre år arbetar hon på 
gymnasiet som studie- och yrkesvägledare. Tidigare arbetade hon på högstadiet under tre år. Innan dess 
arbetade hon bland annat i en klädaffär. 

Disa/specialpedagogen 

Disa är 48 år och utbildad specialpedagog. Hon har jobbat 10 år som specialpedagog på gymnasiet och före 
det arbetade hon som lärare på högstadiet.  

Emma/kuratorn 

Emma är 46 år och har arbetat som kurator på skolan i 8 år. Hon har en socionomexamen och har tidigare 
arbetat som kurator inom socialförvaltningen i 10 år.  

 

Kunskap och kompetens 

Disa, som jobbar som specialpedagog, anser att hon har en ganska god kunskap om ASD. Hon menar att hon 
med åren och erfarenheten har lärt sig det hon kan idag. Utbildningen innehåll en del inom området men hon 
har även tillägnat sig kunskap genom att läsa litteratur eller på Internet och bland annat Riksförbundet 
Attentions hemsida tycker hon ger bra information. Främst tycker hon dock att hon har lärt sig genom möten 
med elever och deras föräldrar. Hon betonar att personer med den här diagnosen är olika individer med olika 
svårigheter och egenskaper och det finns stora variationer. Däremot finns det egenskaper som känns typiska 
för dessa personer. Det första hon nämner är att de kan ha ett säreget sätt att tala och att de undviker 
ögonkontakt. Gerland (2010) nämner att just ha ögonkontakt kan upplevas som mycket jobbigt för personer 
med ASD. Att de tittar bort och verkar ofokuserad behöver inte betyda att de inte lyssnar, snarare kan det var 
enklare för dem att lyssna om de inte behöver lägga energin på att ha ögonkontakt.  

Alla intervjupersoner poängterar att det handlar om olika individer och att det är viktigt att komma ihåg att 
även de är olika och med sina speciella egenskaper precis som alla andra. "Man är ju inte sin diagnos", säger 
kuratorn. Emellertid finns det dock kännetecken som de tycker återkommer och som kan vara bra att ta i 
beaktande. Att personer med ASD alla är olika individer med olika egenskaper är något som upprepade 
gånger betonas i litteraturen (Ortis & Sjölund, 2015; Lorenz & Julin, 2012; Wings, 2012). Att som 
samtalsledare acceptera att den man möter kan vara väldigt olika en själv vad gäller till exempel 
kommunikationssätt är ett av de grundläggande redskapen som Peavy (1997) nämner i sin bok. 

ST1 menar att hon inte har så mycket kunskap om ASD men kan ändå redogöra för en hel del typiska drag. 
Det ingick inte något om dessa funktionsnedsättningar i hennes utbildning vad hon kommer ihåg. Det hon 
idag vet har hon lärt sig genom erfarenhet och många år i yrket. Hon har även läst en del säger hon och fått 
en fortbildning via skolan i form av någon föreläsning. Det hon kommer ihåg från en föreläsare var att hon 
berättade att hennes mamma alltid sagt att hon var "född i farstun" och att hon i princip hela livet gått 
omkring och trott att hon faktiskt föddes i farstun rent bokstavligt. Detta menar hon är ett exempel på att 
personer med ASD har svårt att förstå ordspråk och talesätt och tolkar saker bokstavligt.  

Vad gäller kompetensen för att möta dessa elever svarar hon först att hon inte anser sig ha god kompetens för 
att möta dessa, men efter att vi pratat en stund kring ämnet ändrar hon sig och säger "...eller, ja, jag vet ju en 
hel del, men det är sånt som jag har lärt mig genom åren".   

ST2 är den intervjuperson som känns mest osäker gällande kunskap om ASD. Det ingick ingenting i hennes 
utbildning och hon säger sig heller inte ha så mycket erfarenhet av att möta elever med ASD. Hon säger dock 
att hon tycker sig känna av ganska snabbt vad det är för typ av elev hon möter och kan anpassa sitt språk och 
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bemötande efter detta. Detta att "känna in" vad det är för person som kommer i rummet nämner även flera av 
de andra intervjupersonerna 

ST3 är den enda av studie- och yrkesvägledarna som anser att hon fick en del kunskap om olika diagnoser.  I 
hennes utbildning ingick en kurs som hette "Elever i behov av särskilt stöd", vilken hon tyckte var mycket 
givande. Dock gav den inte specifik kunskap om autismspektrumtillstånd.  

Kuratorn gick sin utbildning för många år sedan och minns inte att det ingick något moment om autism eller 
liknande. Även hon har genom erfarenhet lärt sig en hel del och känner sig idag relativt säker inom området. 
Hon berättar vidare att hon i skolan möter många som ännu inte har diagnosticerats men där hon och 
kollegorna kan se och tänka att det handlar om svårigheter inom ASD-området. En del gånger upplevs det 
som svårt att inte kunna prata i de termerna och det blir också svårt för eleven att acceptera sina svårigheter 
och vill då inte heller ta emot den hjälp som kan ges. Ortis & Sjölund (2015) menar att även om en elev är 
odiagnostiserad är det lika viktigt att bemöta dem utifrån de behov de har. Många av de verktyg som 
rekommenderas vid möten med personer med ASD lämpar sig oftast bra för alla elever.  

Alla intervjupersoner önskade att de hade haft mer kunskap framförallt inledningsvis i sin karriär. Flera av 
dem har fått lära sig av sina misstag. När det blivit fel en gång vet man kanske till nästa gång hur man bäst 
agerar. Samtidigt är det åter igen så att alla personer är olika vilket gör att det inte går att dra några slutsatser 
som gäller för alla.  

 

Framgångsfaktorer vid samtal med personer med ASD 

Vid möten med ungdomar med ASD tycker intervjupersonerna att det är viktigt att inte använda för många 
ord för det som ska sägas då de upplever att det är lättare ungdomarna att förstå om man är tydlig och rak. Att 
inte använda sig av metaforer är något som alla utom en nämner.  Kuratorn och ST1 berättar båda om 
tillfällen då erfarenheten fått lära dem vad som är bra att tänka på. Kuratorn berättar att hon tidigt i sin karriär 
försökte småprata med en klient med en autismdiagnos och hon fick svaret: "Det kan du ju inte fråga nu. Nu 
är jag ju på väg hem." Hon menade att hon inte var beredd på denna fråga, att hon var inställd på att gå hem 
och inte prata mer. Vissa frågor kräver längre svar och mycket tid och kanske även förberedelser. Att 
småprata är något vi ofta anser vara trevligt och det faller sig naturligt för de flesta av oss. För en person med 
ASD är det dock inte på samma sätt. Ofta upplevs det som både svårt och energikrävande. Många med ASD 
beskriver att det är mycket som är svårt med det sociala samspelet. Gerland (2010), som själv har diagnosen 
Asperger, berättar att hon alltid har haft svårt att förstå hur andra människor gör när de till exempel vet när de 
ska säga något utan att avbryta någon annan och när det är lämpligt att säga det man har tänkt säga.  

Enligt den konstruktivistiska teorin (Peavy, 1998) är välkomstpratet något positivt och relationsskapande som 
syftar till att få en mer avslappnad stämning vid samtal. Däremot lämpar det sig uppenbarligen inte så bra för 
personer med ASD. Att hålla sig till ämnet och undvika kallprat är något som Lorenz och Julin (2012) och 
Ortis och Sjölund (2015) nämner som viktigt. Det är således ett exempel på en situation som kräver 
eftertanke för att den ska bli så bra som möjligt. Att se till individen varje gång och inte förutsätta att alla är 
lika är viktigt.  

Det är vidare viktigt att ha gott om tid vid mötena. Att ha tålamod, nämner specialpedagogen som en av de 
viktigaste framgångsfaktorerna. "Det gäller att inte ha bråttom och lägga orden i munnen på eleven". Många 
måste få tänka efter ordentligt innan de kan svara.  Att våga ta det lugnt och vänta in svaren är något som 
även ST1 och ST2 nämner som viktigt.  

Specialpedagogen säger att även om vissa är försiktiga och säger väldigt lite är andra desto mer pratsamma. 
Ibland kan det vara svårt att fokusera på det som är ämnet och många svävar iväg och vill prata om det som 
intresserar dem och kan göra det länge. Samtidigt som man vill lyssna kan det vara bra att begränsa detta och 
försöka hålla sig till ämnet för att förhoppningsvis komma framåt, menar hon. Att lyssna ser hon dock som en 
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viktig del av deras tid, då dessa ungdomar inte alltid har någon att prata med. På detta sätt bygger man också 
en relation, vilket är viktigt för samarbetet framöver. "Jag kan lättare hjälpa eleven om jag känner han eller 
henne". Peavy menar att bara känna att någon lyssnar på en kan vara direkt välgörande för en 
person. ”Dessutom är ett helhjärtat, inkännande lyssnande ett sätt att ge den vägledningssökande stöd och 
hopp.” ( Peavy, 1997, s. 79). 

Flera av informanterna tycker att det till viss del är svårt att veta hur man ska förhålla sig till elever med ASD. 
Det svåraste menar SP är bristen på respons. Det är svårt att veta om det man säger går fram och hur det tas 
emot. Något som hon och även ST1 och ST2 nämner är att det är viktigt att ha tålamod, att våga ta det lugnt 
och vänta in svaren.  

Det kan också vara lätt att förutsätta att ungdomen fungerar som ”alla andra”, menar specialpedagogen. Om 
man inte frågar kanske man inte får veta, men det kan också kännas som att det blir många frågor. Vägledare 
får lära sig att inte ställa för många frågor då det kan upplevas som ett förhör (Peavy, 1997).  Att lyssna aktivt 
och ställa öppna frågor är något av det första som tas upp under utbildningen till studie- och yrkesvägledare 
(Andergren, 2014). Konstruktivistisk vägledning handlar till stor del om att ställa öppna frågor (Peavy,1997). 
Syftet med detta är att inte styra klientens svar och denne kan svara så mycket eller så lite som hen vill.  

”Ställer jag öppna frågor kanske jag inte får något svar”, säger SP1. Å andra sidan kan det kännas som att 
hon styr personen om hon ställer slutna frågor. Att inte ställa för många öppna frågor anser ST3 gör det 
lättare för ungdomarna med ASD att komma med ett svar. Risken är annars att det blir svårt för dem att veta 
vad de ska svara. Istället kan man ge ett antal alternativ. Vissa har svårt att göra val överhuvudtaget och är 
möjligheterna för många blir det omöjligt att fatta ett beslut.  

Vid möten på skolan med elev och vårdnadshavare är det ofta många professioner från skolan med. Vid 
möten med elever med ASD kan det vara extra viktigt att begränsa antalet personer och välja de som är 
viktigast och om det är möjligt de personer som ungdomen har träffat förut, säger kuratorn. Detta för att 
ungdomar med ASD ofta har svårt med förändringar.  

Att ha förståelse för att ungdomen kan fungera annorlunda är A och O säger specialpedagogen. Om 
ungdomen missar flera möten är det bra att inte lägga för stor vikt vid detta utan erbjuda nya tider. Det kan 
dock vara frustrerande att inte kunna komma vidare och att tiden går utan att mycket händer. Hon säger att 
hon tyvärr har många inbokade möten, vilket innebär att det inte alltid går att ta emot eleven precis då det 
passar för hen. I största möjliga mån är dock flexibilitet bra för människor som möter personer med ASD i 
sitt yrke. Detta stöds också av Lorenz och Julin (2012) som menar att avbokade möten inte är ett skäl till att 
ställa in kommande träffar. 

Av resultatet av studien framkommer att alla intervjupersoner har ett mycket empatiskt förhållningssätt 
gentemot de elever eller klienter de möter. Förståelsen är hög likväl som viljan och önskan att göra ett bra 
jobb för att det ska bli så bra som möjligt för eleven. Peavy (1997) betonar även att vägledaren ska vara 
empatisk och visa respekt vilket sammanfaller med intervjupersonernas egenskaper. Förståelse och respekt 
ska visas gentemot alla elever och inte minst de med olika funktionsvariationer där just förståelsen kan vara 
än viktigare. De flesta intervjupersoner framhåller dock att det inte alltid är en enkel situation att förhålla sig 
till. Till exempel kan det vara svårt att läsa av deras ansikten och veta vad de tycker när de inte alltid ger 
direkt respons.  

Många av de vägledningsverktyg som Andergren (2015) beskriver går att applicera på samtal med elever 
med ASD. Till exempel är det viktigt att lyssna, visa förståelse, respekt och empati samt att använda sig av 
papper och penna. Studien visar dock att det finns några delar av det som anses grundläggande för en studie- 
och yrkesvägledare som inte alltid lämpar sig i möten med personer med ASD. Det är till exempel att ställa 
för många öppna frågor eller att småprata om annat än det som samtalet ska handla om. Att hålla sig till 
ämnet är grundläggande enligt Ortis och Sjölund (2015). 
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Skolsituationen och anpassningar 
Intervjupersonerna har alla uppfattningen att det kan vara svårt för ungdomar med ASD att få en bra 
skolgång på gymnasiet. Det finns utmaningar som ibland kan lösas, men ofta är det svårt.  Specialpedagogen 
menar att de oftast jobbar hårt för att skolgången ska bli lyckad, men ibland kör de fast och vet inte hur de 
ska komma vidare. "Om det visar sig att det inte fungerar i skolan finns det liksom inte mycket annat att 
erbjuda", säger hon. De flesta upplever även ett mått av frustration i och med att det ibland är svårt att 
anpassa studierna i den utsträckningen som skulle behövas.  

Många gånger har eleven tidigare har fått ett visst stöd som många gånger är svårt att få på gymnasiet. Oftast 
handlar det om att arbeta i mindre grupp, vilket är ett ämne som dyker upp flera gånger under intervjuerna. 
Kuratorn anser att det är det är mycket begärt att tro att en elev som arbetat i liten grupp i stort sett hela tiden 
och med anpassat schema ska kunna gå i en vanlig klass och studera på heltid när hen kommer till gymnasiet. 
Oftast går det inte så bra. Men, tillägger hon, det finns undantag. Careership-teorin (Hodkinson & Sparks, 
1997) beskriver olika brytpunkter som sker och påverkar människans liv. För elever med ASD kan dessa 
brytpunkter upplevas som väldigt jobbigt. Det som är känt sedan tidigare förändras och de vet inte vad som 
väntar. Många med ASD har svårt med förändringar (Lorenz & Julin, 2012). Övergångar mellan olika stadier 
i skolan är till exempel en sådan brytpunkt som är en riskfaktor i synnerhet för elever med ASD 
(Cervin/Koch, 2017). 

Både SP1 och specialpedagogen ger exempel där det har fungerat bra, kanske till och med över förväntan. 
Detta beror då på att personen har fått en hel del anpassningar som fungerat bra för eleven. Det handlar också 
många gånger, menar specialpedagogen, om att eleven har föräldrar som engagerar sig och ställer krav på 
skolan. "Det är så kul att se att både eleven och föräldrarna är nöjda", säger hon. 

Alla studie- och yrkesvägledarna säger att det kan vara svårt vid vägledning av dessa elever då de förstår vad 
de behöver för stöd och anpassningar, och kanske har fått tidigare, men inte kan erbjudas i och med att det 
inte till exempel finns några smågrupper på gymnasiet. Om eleven däremot inte är behörig, säger SP1, får 
hen gå på Introduktionsprogrammet, vilket betyder att det finns andra möjligheter till anpassningar. Där är 
grupperna små och alla har individuella scheman. För många år sedan, berättar specialpedagogen, fanns det 
något som kallades för IV förstärkta, vilket var en liten grupp där ungdomar med autismspektrumtillstånd 
gick. Den gruppen finns inte kvar, vilket hon tycker är synd.  

Det finns dock risker med nivågrupperingar, även om intentionerna är goda. Risken är ett utanförskap samt 
att nivån sänks mer än vad den skulle ha gjort i en ordinarie klass och att kunskapsutvecklingen därför inte 
blir densamma. Det är därför av att stor vikt att en ordentlig utredning sker innan för att få klarhet i vilket 
behov eleven har och vad orsaken till placeringen är (Mathiason, 2014). 

 Samtliga informanter är mer eller mindre kritiska till de anpassningar som skolan erbjuder. De ser att det 
görs en del men att det finns mer att göra. De beskriver att det handlar om att en del lärare inte har vare sig 
förståelse eller förmågan att anpassa undervisningen. ST2 har mindre erfarenhet och också en positivare bild 
av den anpassning som görs, medan specialpedagogen som har lång erfarenhet kan se att det ibland fungerar 
mindre bra, men att det också finns exempel på att skolgången fungerat till och med bättre än förväntat. En 
granskning av Skolinspektionen (2010) visar dock att personalen ofta saknar kunskap i hur man anpassar 
undervisningen till de enskilda elevernas behov. Det innebär att eleverna begränsas i sin kunskapsutveckling, 
vilket kan påverka deras framtida skolgång och möjligheter till arbete. Autism & Aspergerförbundet (2016, 
2018) påvisar att många elever inte får det stöd de behöver i skolan. Flera studier visar vidare att många 
elever med ASD har hög skolfrånvaro och riskerar att inte fullfölja sina gymnasiestudier (Skolinspektionen, 
2015). 
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Det som blir svårast är när eleven inte tar sig till skolan, menar ST3. Att elever med dessa svårigheter riskerar 
att hamna i en problematisk skolfrånvaro är det flera av intervjupersonerna som nämner. De anser att det är 
ett stort problem och känner sig också lite maktlösa och handfallna vid dessa situationer. För många, tror 
kuratorn, att det handlar om att skolan inte är anpassad för deras behov. "Jag önskar att vi hade haft något 
annat att erbjuda många av dessa elever", säger hon. 

Att dessa elever ofta är väldigt trötta efter skoldagen är också något som flera av intervjupersonerna 
återkommer till. Många av dem har ingen energi kvar när de kommer hem utan sover/vilar när de kommer 
hem och har oftast inget stort socialt umgänge. En del umgås inte med vänner överhuvudtaget, berättar 
kuratorn.  

Flera av intervjupersonerna nämner att en del elever har svårt att acceptera sin diagnos och har därför svårt 
att ta emot de anpassningar som erbjuds. Andra elever har tydliga symptom på en diagnos men vill inte bli 
utredda och ganska ofta är det även föräldrarna som är tveksamma och inte vill gå vidare med en utredning. 
Specialpedagogen menar att stöd och hjälp ska erbjudas ändå men att det ibland kan underlätta och öka 
förståelsen om det finns en diagnos. "Men det är synd, för så ska det ju egentligen inte behöva vara", säger 
hon.  

SP3 tycker att elever med ASD många gånger vill mycket och har stora planer. Kuratorn säger att ofta får 
skolpersonalen istället hjälpa till att bromsa. Många gånger har eleven svårt att se det som inte fungerar och 
menar att "om jag bara får hjälp med det eller veta vad jag ska göra" så kommer det ordna sig. Det är här 
skolpersonalen och andra vuxna får hjälpa till och ibland måste bestämma åt eleven, menar kuratorn. Hon 
säger vidare att hon tror att det handlar dels om att de vill klara det, dels att de vill vara som alla andra.  

Hodkinson & Sparks (1997) beskriver i sin teori att människor begränsas i sitt karriärval av olika faktorer och 
det som anses möjligt begränsas av individens handlingshorisont. Det som anses vara ointressant, olämpligt 
eller omöjligt sorteras bort och människors sociala omgivning påverkar deras val. Resultatet av den här 
studien visar att elever med ASD förmodligen påverkas som alla andra av sin omgivning, men att det många 
gånger verkar vara så att de istället har svårt att se sina begränsningar och kanske vill mer än vad de klarar av. 
Viljan finns men inte alltid orken. Däremot vill ofta omgivningen påverka dem till exempel genom att välja 
annorlunda. En annan del av Careership-teorin handlar om att interaktioner med andra baseras på ojämlika 
resurser och makt. Genom interaktioner med andra, till exempel föräldrar och aktörer på utbildnings- och 
arbetsmarknaden fattar unga människor beslut om sin framtid. Dessa personer har olika mycket socialt, 
kulturellt och ekonomiskt kapital vilket innebär att det blir en ojämlik förhandling. Detta är tydligt i det här 
sammanhanget där vuxna, dvs. de med mer kapital som fattar beslut åt ungdomarna med ASD. Förmodligen i 
syfte att hjälpa ungdomarna att fatta ett bra beslut, men med mer tid skulle ungdomen själv kunna fatta beslut 
som leder till något gott för dem själva. En svårighet här kan vara att personer med ASD ofta behöver mycket 
tid på sig och att svar och lösningar inte kan stressas fram.  

 

DISKUSSION 
På många olika sätt överensstämmer det som framkommer i litteraturen och vägledningsteorierna med det 
som framkommer i intervjuerna. Många av intervjupersonerna ger liknande svar gällande vad som är viktigt 
att tänka på i mötet med elever med dessa funktionsskillnader.  

Att vara tydlig, inte använda för många ord och framförallt inte metaforer, att känna in vad det är för person 
man möter och inte bara utgå från en eventuell diagnos var sådant som i stort sett alla intervjupersoner lyfte 
mer eller mindre.  

Däremot skilde det sig en del åt gällande den kompetens de ansåg att de själva hade. Detta gällde framförallt 
studie- och yrkesvägledarna som var lite osäkra och tvivlade på sin kompetens gällande ASD. En anledning 
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till detta kan vara att det var de som hade minst erfarenhet av möten med dessa. Samtidigt hade en utav dem 
mer kunskap än vad hon trodde. Det hon lärt sig genom erfarenhet var en hel del. Däremot hade hon inte 
direkt genomgått någon utbildning i ämnet, vilket kan ha bidragit till hennes upplevelse. Alla 
intervjupersoner betonade att de hade önskat mer utbildning kring detta och att det kan vara något att ta i 
beaktande för ansvariga för utbildningen till studie- och yrkesvägledare samt chefer på skolorna. 

Peavy (1997) menar att en viktig del av kartläggandet är att använda papper och penna för rita och skriva 
medan personer berättar. Allra helst ska klienten själv göra detta. Det var däremot var det ingen av de 
intervjuade som talade så mycket om att rita och skriva för att tydliggöra. Att använda bildstöd i samtalen 
nämnde specialpedagogen som ett möjligt hjälpmedel, men det var inte någonting som hon direkt praktiserat. 
Det är intressant i det hänseendet att det är den tydliggörande pedagogiken som Ortis & Sjölund (2015) 
betonar i sin bok. Anledningen till att detta inte används i så stor utsträckning tror jag kan handla mycket om 
en ovana och att det kan kännas främmande för samtalsledaren att göra detta. Peavy (1997) menar att 
användandet av penna och papper under ett samtal har många fördelar. Främst blir situationen tydligare för 
både klient och samtalsledare. 

Gällande den kompetens som studie- och yrkesvägledarna anser att de har för att möta elever med ASD 
upplevde alla tre att den var begränsad. Två av de tre ansåg att de hade fått någon kunskap om detta genom 
sin utbildning, men hade genom erfarenhet och någon fortbildningskurs ändå förvärvat en hel del kunskap. 
ST1 hade en lång erfarenhet och hade under åren mött många med diagnos i sitt yrke. I ST3:s utbildning 
ingick en kurs som hette "Elever i behov av särskilt stöd", vilken hon tyckte var mycket givande men inte gav 
specifik kunskap om autismspektrumtillstånd. Inte heller specialpedagogen eller kuratorn hade fått mycket 
specifik kunskap om diagnosen autism i utbildningen men även de hade med erfarenheten lärt sig mycket och 
kände sig mer trygga vad gäller deras kompetens. De hade också genom eget intresse studerat litteratur för att 
få mer kunskap. Det är följaktligen sannolikt att det är personens eget intresse i att lära sig och utvecklas 
inom området som avgör vilken kompetens en studie- och yrkesvägledare (och annan skolpersonal) besitter.  

Fyra av de fem intervjuade nämner att skolan tyvärr inte är anpassad efter de behov som elever med ASD har. 
Specialpedagogen nämnde att det sedan en tid tillbaka anses fult att nivågrupper vilket kan vara en av 
anledningarna till att det idag inte går att erbjuda undervisning i liten grupp för dessa elever trots att både 
litteratur och intervjupersoner styrker att det skulle vara bra för dem. Många efterfrågar detta och för en del 
är det en nödvändighet. Nu tvingas de vara i stora grupper större delen av och ibland funkar det men många 
gånger blir det för jobbigt för dem. Specialpedagogen berättade att det tidigare funnits något som kallades för 
IVF (förstärkta), vilket var en grupp för elever med ASD utan intellektuell funktionsnedsättning. Den 
gruppen finns inte längre kvar vilket kan tyckas vara en brist. Anledningen till att den gruppen inte längre 
finns kvar är att det togs ett beslut om att eleverna skulle inkluderas i de vanliga klasserna istället, vilket 
fungerar för en del, men uppenbarligen inte för alla. Bland annat kuratorn nämnde att det nästan är en 
omöjlighet för vissa att få skolgången att fungera i en stor klass. Kuratorn var noga med att påpeka att de som 
jobbar på skolan oftast vill väldigt väl och att målet är att få ungdomarna att känna att de lyckas. Därför är det 
extra viktigt att fundera på vilka behov eleven faktiskt har. För en person som har stora svårigheter inom 
autismsspektrumområdet kanske det inte fungerar att gå i en vanlig klass med alla de förväntningar som finns 
där. Att kunna ha mindre grupper och anpassa på olika sätt kan göra att en ungdom faktiskt klara sina studier.  

Det tycks som att många skolor kan göra mer för dessa elever och resurserna räcker inte alltid till. Det 
handlar emellertid även om att skapa ett förändrat synsätt. Vad är egentligen det bästa för dessa elever och 
hur kan skolorna möta deras behov på bästa sätt?  

Det framkommer i studien att det finns mycket att göra för elever med ASD och många sätt att anpassa 
samtalen på, men det är också en utmaning att få till och svårt att lyckas med alla delar. Det krävs mycket 
planering, energi och erfarenhet av samtalsledaren för att få med alla delar. 
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Återkommande i intervjuer och i litteraturen är betonandet av att alla människor, så även de med ASD, är 
olika och att det viktigaste är att lära känna personen först innan man bestämmer vilka anpassningar som ska 
göras. Med lite kunskap, vilja och öppenhet för människors olikheter kommer vi långt och förutsättningarna 
för framgångsrika samtal ökar. Vi är alla unika individer med unika behov och egenskaper.  

 

Metoddiskussion 
Jag kan i denna studie endast urskilja tendenser då fler personer hade behövts för att kunna dra mer generella 
slutsatser. Tiden fick delvis avgöra men hade jag haft möjlighet att intervjua fler studie- och yrkesvägledare 
hade det stärkt resultatet. Att i den här studien använda metoden kvalitativa intervjuer har ändå varit 
framgångsrikt på flera sätt anser jag. Att få gå på djupet och ställa frågor gör att det är möjligt att få mer 
utvecklade svar. Det hade dock även varit intressant att använda enkäter för att kunna få ett mer kvantitativt 
resultat gällande anpassningar i skolan, framgångsrikt bemötande vid samtal etc.  

 

Framtida forskning 
Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att undersöka möjligheterna för elever med ASD på 
nationella program jämfört med elever på introduktionsprogrammet. Det skulle vidare vara intressant att 
studera gymnasieutbildningar som är mer anpassade för elever med ASD och se vilket resultat det har gett. 
Det finns på några orter bland annat det nationella teknikprogrammet som riktar sig till elever med ASD. 
Detta skulle kunna studeras genom en undersökning med kvalitativa intervjuer eller en enkätundersökning 
för att få ett mer kvantitativt resultat.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Vad är din huvudsakliga sysselsättning idag? 

2. Vad har du för utbildning? Erfarenhet? Hur länge har du arbetat som X? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

4. Hur många elever går det på skolan? 

5. Hur många känner du till på skolan som har autism/ASD/Aspergers syndrom? 

6. Vilken är din erfarenhet av möten med dessa? 

7. Vilka kunskaper har du om ASD? 

8. Vad anser du om din egen kompetens att möta elever med ASD? 

9. Fanns det någon del av din utbildning som behandlade människor i behov av särskilt stöd? Fortbildning? 

10. Vad har du för uppfattning om skolgången för elever med ASD? 

11. Hur kan ASD påverka studie- och yrkesval? 

12. Vad anser du om dessa elevers attityd till studie- och yrkesval? 

13. Vilka svårigheter/möjligheter ser du i arbetslivet? 

14. Vilka svårigheter/utmaningar finns vid vägledning av dessa elever? 

15. Vad är viktigt att tänka på i möten och samtal med elever med ASD? 

16. Vad gör ni på skolan för deras skolgång ska bli lyckad? 

17. Hur ser samarbetet med andra professioner ut? 
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Bilaga 2 

Diagnostiska kriterier för autism enligt ICD-10 

Kod: F84.0 

 

En genomgripande utvecklingsstörning som manifesterar sig före tre års ålder och karakteriseras av 
försämrad utveckling av socialt samspel, kommunikationsförmåga och av ett begränsat, stereotypt och 
repetitivt beteende. Härtill kommer en rad mindre specifika fenomen som fobier, sömn- och ätstörningar, 
raserianfall och självdestruktivt beteende. 

  

Innefattar: 
Autistisk störning 

Infantil: 
- autism 

- psykos 

Kanners syndrom 

Utesluter: 
Autistisk psykopati 

Diagnostiska kriterier: 

A. Avvikande eller bristande utveckling är tydlig före tre års ålder inom åtminstone ett av följande områden: 
(1) receptivt eller expressivt språk som används i social kommunikation; 
(2) utvecklingen av specifik (selektiv) social anknytning eller av ömsesidigt socialt samspel; 
(3) funktionell lek eller symbollek. 
 

B. Sammanlagt måste åtminstone sex symtom från (1), (2) och (3) föreligga, med åtminstone två från (1) 
och åtminstone ett vardera från (2) och (3). 
 

(1) Kvalitativa avvikelser i ömsesidigt socialt samspel tar sig åtminstone två av följande uttryck: 
(a) oförmåga att adekvat använda blickkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester för att reglera det 
sociala samspelet; 
(b) oförmåga att etablera kamratrelationer med jämnariga (på ett åldersadekvat sätt och trots rikliga 
möjligheter därtill) som innefattar ett ömsesidigt utbyte av intressen, aktiviteter och känslor; 
(c) bristande modulering av socio-emotionell ömsesidighet som visar sig genom nedsatt eller avvikande 
gensvar på andra människors känslor, eller bristande anpassning av beteendet till det sociala 
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sammanhanget, eller en dålig integration av sociala, emotionella och kommunikativa beteenden; 
(d) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra människor (till exempel visar 
inte för andra, lämnar inte fram eller pekar på sådant som är av intresse). 
 

(2) Kvalitativ avvikelse i kommunikativ förmåga tar sig åtminstone ett av följande uttryck: 
(a) försenad talutveckling eller total avsaknad av talat språk utan försök att kompensera för detta genom att 
använda andra sätt att kommunicera, t.ex. gester och pantomim (kommunikativt ”joller” har ofta saknats); 
(b) relativ oförmåga att inleda och upprätthålla samtal (i förhållande till den aktuella språkliga 
utvecklingsnivån), med ett ömsesidigt kommunikativt utbyte med den andra personen; 
(c) stereotypt och repetitivt språkbruk eller idiosynkratisk användning av ord eller meningar; 
(d) brist på varierade låtsaslekar eller (i lägre ålder) socialt härmande lek. 
 

(3) Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter tar sig åtminstone ett 
av följande uttryck: 
(a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är överdrivna eller 
onormala i intensitet och fokusering; eller ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 
överdrivna i intensitet och snäva i sin natur men inte till innehåll eller fokusering; 
(b) till synes tvångsmässig fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer; 
(c) stereotypa och repetitiva motoriska manér som inbegriper endera att vifta eller vrida med händerna 
eller fingrarna, eller komplicerade rörelser med hela kroppen; 
(d) fascination inför delar av föremål eller icke-funktionella delar av leksaker (såsom deras lukt, hur 
materialet de är gjorda av känns, eller ljudet eller vibrationer som de avger). 
 

C. Den kliniska bilden går inte att hänföra till andra former av genomgripande utvecklingsstörningar; 
impressiv språkstörning med sekundära socio-emotionella problem; reaktiv störning i känslomässig 
bindning under barndomen eller distanslöshet hos barn; psykisk utvecklingsstörning med någon därmed 
förknippad känslomässig eller beteendemässig störning; schizofreni med ovanligt tidig debut; Retts 
syndrom. 

(http://www.autism.se/diagnoskriterier) 


