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Trivsel, Trygghet och Tydlighet 

Hur flickor med Aspergers syndrom ser på sin skolsituation och sitt egna 

lärande  

Cecilia Bergholtz 

Sammanfattning 

Merparten av den forskning som handlar om Aspergers syndrom bygger i dagsläget på studier gjorda 

på män och pojkar. Jag har därför valt att fokusera på flickor i denna studie. Den tidigare forskning 

som tas upp i denna uppsats beskriver diagnosen Aspergers syndrom, hur skolsituationen ser ut för 

elever med Aspergers syndrom i dagsläget, samt varför flickor i större utsträckning än pojkar blir 

förbisedda när det gäller denna diagnos. Min frågeställning är: ”Hur ser flickor, som fått diagnosen 

Aspergers syndrom, på sin skolsituation och sitt egna lärande?” För att få svar på detta genomfördes 

semistrukturerade intervjuer med nio flickor som har diagnosen Aspergers syndrom. De intervjuade är 

mellan 16 och 19 år och går på två olika gymnasieprogram specialanpassade för Aspergers syndrom. 

Det som kommit fram under intervjuerna är att diagnosen är en dörröppnare, då den genererar hjälp 

och stöd som de tidigare inte fått tillgång till. En annan sak eleverna talat om är att lärande måste 

upplevas som meningsfullt. Det är viktigt med ett välfungerande socialt sammanhang på skolan för att 

dessa elever ska kunna lära sig. Det är dessutom viktigt att miljö och organisation är anpassad till vad 

dessa individer behöver. Lektionerna ska vara strukturerade och lugna. Det är extra viktigt att 

lektionerna är tysta då alla beskrivit ljudperceptionssvårigheter. Detta innebär att deras inlärning 

försvåras i miljöer där det är mycket ljud.  

Nyckelord 

Skola, Lärande, Aspergers syndrom, Flickor  
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Inledning 

Under min första verksamhetsförlagda utbildning på Lärarprogrammet fick jag förmånen att undervisa 

en grupp elever med Aspergers syndrom. Detta var en helt ny erfarenhet för mig. Innan jag kom i 

kontakt med dessa elever trodde jag att alla som har diagnosen Aspergers syndrom betedde sig likartat 

och behövde samma sorts pedagogik. Jag kunde inte ha haft mer fel. Den grupp jag mötte var mycket 

heterogen och alla var olika när det gällde pedagogiskt upplägg och tillvägagångssätt. Detta fick mig 

att fundera mycket över hur personer som fått diagnosen Aspergers syndrom själva tänker om sitt eget 

lärande och hur jag i mitt framtida yrke som lärare ska kunna ge dem de bästa förutsättningarna för ett 

konstruktivt lärande.  

Detta arbete handlar om hur flickor med Aspergers syndrom själva tänker om sitt eget lärande. Att jag 

valt just flickor beror på att alltför lite forskning är gjord om just denna målgrupp. De diagnoskriterier 

som i dagsläget finns för Aspergers syndrom är till stor del baserade på forskning utförd på män 

(Kopp, 2010). Detta har bidragit till att flickornas situation och upplevelser inte uppmärksammats i 

lika stor utsträckning som pojkarnas. Jag har därför valt att utesluta pojkarna och ge allt utrymme till 

flickorna i denna uppsats. Jag har fokuserat på flickornas tankar om hur de ser på sitt lärande och sin 

skolsituation. 

Jag vill avsluta denna inledning med att säga att man aldrig får anta att en person är på ett visst sätt 

bara för att personen i fråga fått en diagnos. Ingen människa är sin diagnos alla har en unik 

individualitet. Nordin-Olson (2010, s 43) uttrycker sig på följande vis: ”Personer med 

autismspektrumtillstånd har egna personligheter och är lika unika som alla andra” En diagnos ska ses 

som ett verktyg för att förstå människors fungerande och eventuella behov av stöd. Parallellt med 

medvetenheten om svårigheterna behövs även kunskap om individernas styrkor. Alla är vi människor 

med olika förutsättningar och färdigheter. Det är viktigt att ta tillvara på färdigheterna för att alla ska 

komma till sin rätt. Eller som man brukar säga: ”Hellre mångfald än enfald”.  
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Bakgrund 

Under 2010 kom en avhandling av Kopp (2010) som handlade om flickor med Aspergers syndrom och 

ADHD. I denna avhandling visar Kopp att dessa flickor ofta feldiagnostiseras eller diagnostiseras sent 

under sin uppväxt. Den vanligaste åldern då barn får diagnosen Aspergers syndrom är 8–11 år 

(Attwood, 2006a). Kopp (2010) menar att de flickor hon mött och intervjuat ofta fått sin diagnos 

mycket senare än så. Varför flickor feldiagnostiseras eller diagnostiseras sent är inte helt klart, men 

forskare som Attwood (2006b), Gillberg (2011) och Kopp (2010)  hävdar att flickors och pojkars 

Asperger inte uttrycks på likartat sätt. Det finns gemensamma drag, men även sådant som skiljer 

grupperna åt. Den största bidragande faktorn till feldiagnostisering/försenad diagnos är att flickorna 

generellt har lättare att knyta sociala relationer än pojkarna. Diagnoskriterierna baseras dessutom till 

stor del på forskning utförd på män (Kopp, 2010).  Detta kan leda till att flickor förbises och inte alltid 

får rätt diagnos. Att flickorna inte blir uppmärksammade på samma sätt som pojkarna för med sig att 

de inte heller alltid får samma stöd och hjälp i sitt skolarbete som pojkarna får.  

Den undervisning som elever idag får på gymnasieprogram anpassade för Aspergers syndrom, är även 

den baserad på de kunskaper som forskats fram på män/pojkar som fått ovan nämnda diagnos 

(Gillberg, 2011). Detta har fått mig att fundera över hur de flickor som går på dessa program tänker 

om sitt eget lärande och vilken pedagogik som passar dem. Jag har därför valt att i denna 

undersökning fokusera på flickor som fått diagnosen Aspergers syndrom och genom intervjuer ta reda 

på hur de själva tänker om sitt eget lärande.  
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Litteraturöversikt 

Aspergers syndrom 

Historia 

År 1944 publicerade en barnläkare vid namn Hans Asperger en artikel som beskrev autistiska 

personlighetsstörningar hos barn (Attwood, 2006a; Gillberg, 2011). De flesta av hans patienter var 

pojkar som, trots normalt eller högt intellekt, hade problem med socialt samspel. De hade dessutom 

svårt att sätta sig in i andra människors känslor.  Deras språk var välutvecklat för deras ålder och de 

hade ofta ett speciellt intresse som kunde ta upp större delen av deras fritid. Det förekom att de hade 

problem i skolan på grund av att de inte kunde hålla uppmärksamheten uppe, samt att vissa av dem var 

mycket känsliga för sinnesintryck, som ljud, ljus och känsel. Asperger skrev på tyska, vilket ej var ett 

populärt språk efter andra världskriget. Det kom därför att dröja ända tills 1981 innan hans verk blev 

översatt till engelska. Detta skedde i samband med att Lorna Wing, en känd brittisk autismexpert, 

publicerade en artikel om individer som enligt henne hade något hon döpt till Aspergers syndrom. 

Efter detta spreds uttrycket över världen och fick år 1994 en egen kategori i DSM IV (Attwood, 

2006a). 

Diagnosen 

Alla som har Aspergers syndrom är självfallet olika som personer och därför ter sig även deras styrkor 

och svårigheter olika beroende på hur de är som individer (Nordin-Olson, 2010). Diagnosen ställs inte 

innan barnet är över fyra år, då symptomen oftast inte är tydliga innan dess (Gillberg, 2011). Enligt 

Attwood (2006a) är den vanligaste åldern för diagnossättning av Aspergers syndrom mellan 8 och 11 

år och förekomsten av syndromet är 1 på 210 hos barn, enligt Gillbergs kriterier. Forskarna har inte till 

hundra procent kunnat påvisa orsakerna till Aspergers syndrom, men man tror att det beror på 

medfödda eller tidiga förändringar i delar av det centrala nervsystemet (Nordin-Olson, 2010). Det 

finns inget som påvisar att sociala faktorer, som t.ex. brister i samspelet och anknytningen mellan barn 

och föräldrar eller liknande, har någon betydelse för uppkomsten av Aspergers syndrom. Däremot kan 

sociala faktorer vara viktiga och påverka hur väl ett barn anpassar sig i samhället och till andra 

människor senare i livet (Gillberg, 2011). 

Aspergers syndrom insorteras idag under begreppet Autismspektrumtillstånd. Detta spektrumtillstånd 

omfattar diagnoserna Aspergers syndrom, Autism, Andra autismliknande tillstånd och PDD-NOS – 

Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified (Falkmer, 2009). Det finns flera olika 

system för att diagnostisera Aspergers syndrom varav DMS IV och Gillbergs kriterier är de mest 

allmänt vedertagna (Attwood, 2006a).  Det gemensamma för dessa diagnossystem (se bilaga 1) är att 

individer med Aspergers syndrom beskrivs ha funktionsnedsättningar inom följande fem områden: 

Socialt samspel, verbal och icke verbal kommunikation, föreställningsförmåga, samt flexibilitet och 

beteenden (Gillberg, 2011). De två nämnda diagnossystemen skiljer sig från varandra i vissa 

avseenden. Attwood (2006a) föredrar Gillbergs variant, då den enligt honom överensstämmer bäst 

med Aspergers ursprungliga beskrivningar. Han anser att DMS IV diagnosen har brister då den ej tar 

upp de språkliga egenheter Hans Asperger ursprungligen beskrev – utan snarare säger att det inte ingår 

någon kliniskt signifikant språkförsening. Attwood (2006a) tycker inte att det stämmer då det enligt 

honom i många fall förekommer språkliga förseningar hos individer med Aspergers syndrom. Varken 
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DMS IV eller Gillbergs kriterier nämner något om perceptionsstörningar vilket även detta blev 

omnämnt i Aspergers ursprungliga artikel (Gillberg, 2011). Enligt DMS IV ges ej diagnosen 

Aspergers syndrom om kriterierna för autism är uppfyllda, då autism är en överordnad diagnos. Både 

Attwood (2006a) och Gillberg (2011) anser att detta är felaktigt och hävdar att diagnosen Aspergers 

syndrom, om denna regel gällde, aldrig skulle kunna ställas i praktiken. Det finns planer på att bland 

annat Aspergers syndrom skall tas bort som egen diagnos i DSM V och då ersättas av diagnosen 

autism spectrum disorder – översatt blir det autismspektrumstörning. Detta är dock ännu bara på 

förslag och diskuteras fortfarande (Autismforum, 2011).  

Social language ett andraspråk? 

Enligt Gillberg är det viktigt att inte bara se till svårigheterna när det gäller Aspergers syndrom. Han 

hävdar att de flesta av symptomen har en ”positiv baksida” (2011, s.92) och ger som exempel på detta 

god allmän begåvning, uthållighet, envishet och noggrannhet. Nordin-Olson (2010) poängterar att det 

är viktigt med en tidig diagnos då detta kan förebygga problem, genom att omgivningen blir mer 

medveten om en persons svårigheter och behov och på så vis kan ge bättre stöd och bidra till att 

personen utvecklas gynnsamt. Attwood (2006a) är inne på samma spår och hävdar att en tidig diagnos 

förbättrar chanserna för att personer med Aspergers syndrom kan lära sig de sociala koder som finns i 

samhället. Han framställer detta på följande sätt: 

If social language is considered to be rather like a foreign language to those with Asperger's 

syndrome, then by being taught from an early age, children with Asperger's syndrome may eventually 

learn to speak this “second language” like a native. (Attwood, 2006a, s.227) 

Om en elev med Aspergers syndrom får lära sig tala social language – d.v.s. att tränas i och ges 

förståelse för och kunskap om socialt samspel – kommer det att göra denna persons liv i samhället 

enklare och öka förmågan att förstå och relatera till andra människor.  

Aspergers syndrom och organisering av skolan 

Enligt Skolverkets undersökning (2009) är det en stor variation i hur man organiserar undervisningen 

för elever med Aspergers syndrom i svensk skola. På grundskolan förekommer det alltifrån 

undervisning i vanlig klass – med eller utan elevassistent – till enskild undervisning. Det kan även i 

vissa kommuner förekomma undervisning i liten grupp. På gymnasiet är det vanligaste att elever med 

Aspergers syndrom går på program som är speciellt utformade för Aspergers syndrom, men det 

förekommer även att dessa elever går i vanlig klass och får extrastöd.  

Skolverket (2009) hävdar att det gemensamma för ovanstående undervisningsformer/lösningar är 

individualiseringen av skolupplägget för elever med Aspergers syndrom. Denna individualisering sker 

på olika sätt, men det är vanligt att den tar sig uttryck i hur klassrummet planeras. Det kan t.ex. handla 

om den fysiska miljön i klassrummet. Vanligt är att individen med Aspergers syndrom har en egen fast 

arbetsplats – ofta i ett hemklassrum – och gärna med tillgång till dator.  

Skolfrånvaro 

Autism- och Aspergerförbundet (2010) visade i en medlemsundersökning att så mycket som 59 

procent, av skolelever som är medlemmar i förbundet, uppges ha haft skolfrånvaro under perioder av 

varierande tidsomfattning. Det som rapporterats ha varit den vanligaste orsaken är otillräckligt med 

kompetens hos skolpersonalen att möta elevers behov, samt bristfällig anpassning av skolmiljön. 

Attwood (2006a) menar att mobbing och för mycket sinnesintryck även det kan bidra till att eleverna 
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med Aspergers syndrom inte vill gå till skolan. En annan orsak kan, enligt Simone (2010) som själv 

har Aspergers syndrom, vara att skolan är tråkig på grund av att man får lära sig saker för långsamt, 

samt att man inte får lära de saker man tycker är intressanta.  

Elever med Aspergers syndrom har, som tidigare nämnt, ibland svårigheter att interagera socialt på ett 

i samhället gängse och accepterat sätt. Detta kan ge upphov till missförstånd och kan i värsta fall leda 

till att jämnåriga behandlar barnet eller tonåringen illa – eller att eleven själv känner sig kränkt. Detta 

är självklart inte acceptabelt och där det förekommer problem med mobbing – t.ex. när det gäller 

denna elevgrupp – krävs krafttag för att ta tag i detta. Allra viktigast är att skapa ett accepterande 

klimat på skolan där barnen och ungdomarna lär sig att acceptera människor som de är. De måste lära 

sig att det ej är acceptabelt att behandla någon illa bara för att de beter sig annorlunda. Annorlunda 

behöver inte nödvändigtvis vara fel (Falkmer, 2009). 

Framgångsfaktorer 

En av de mest betydelsefulla framgångsfaktorerna är enligt Skolverkets undersökning (2009) när 

skolan kan erbjuda elever med Aspergers syndrom en blandning mellan utmaning och trygghet. Detta 

kan göras på ett antal olika sätt. Bland annat är det viktigt med individualisering så att eleven får göra 

skolarbetet i sin egen takt. Är det t.ex. något eleven är extra bra på är det viktigt att nivåanpassa 

uppgifterna så att eleven ges utmaningar. Hellberg (2009) betonar att det är nödvändigt att utforma 

studiemiljön så att den passar elever med Aspergers syndrom extra bra. Detta görs t.ex. med små 

undervisningsgrupper, hemklassrum och egna arbetsplatser. Hemklassrummen är viktiga för att eleven 

ska kunna ha en stabil punkt i skoltillvaron. Hellberg (2009) menar att det är angeläget att eleverna har 

positiva relationer med lärare, samt att lärarna har relevant kompetens för uppdraget. Det är dessutom 

betydelsefullt att eleverna får komma i kontakt med andra elever som är i samma situation som de 

själva. Skolverkets undersökning (2009) visar att det är viktigt att skolorna lägger extra vikt vid 

planering, kontinuitet och kompetens hos personalen så att de kan ge resurser och stöd till de elever 

som behöver detta. Andra framgångsfaktorer är s.k. ”viktiga vuxna”. Skolverkets undersökning (2009) 

visar att detta har stor betydelse för elevernas närvaro och trygghet i skolan. Eleverna ska ha tillgång 

till vuxna som de kan vända sig till med frågor eller när de behöver hjälp och stöd. Det kan handla om 

lärare, mentorer, skolsköterska, kurator eller en annan vuxen som eleven själv valt.  

Lärande och Aspergers syndrom 

När det gäller Aspergers syndrom är det betydelsefullt att komma ihåg att det inte finns två individer 

som är likadana utan alla har sina egna personligheter och förmågor. På grund av detta har de 

självfallet även olika sätt att lära sig på (Attwood, 2006a). Skillnader i kunskaper och kunskapsnivå 

syns inte endast mellan olika individer, utan kan också variera starkt hos en och samma individ i olika 

skolämnen (Skolverket, 2009). Människor med Aspergers syndrom har ofta lätt att förstå logiska 

saker. De är bra på att komma ihåg detaljer och fakta och att ordna dessa i system. Denna skicklighet 

för detaljer kan dock ibland göra att de har svårt att se hur detaljerna passar in i det stora hela. De kan 

dessutom ha problem med att hålla uppmärksamheten uppe om det handlar om något som inte 

intresserar dem. Det kan även vara svårt för dem att avgöra vad som är relevant information och vad 

som inte är det, samt att avbryta en tanke för att göra en annan uppgift (Attwood, 2006a). Många med 

Aspergers syndrom har problem med motoriken och på grund av detta de kan få svårigheter med att 

skriva för hand. Detta bör enligt, Attwood (2006a), inte längre vara ett problem då vi lever i ett 

modernt samhälle och faktiskt har tillgång till tekniska hjälpmedel som t.ex. datorer. 
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När det gäller elevernas lärande, är det enligt Winter-Messiers (2007) fördelaktigt att använda sig av 

personernas eventuella ”specialintressen” i undervisningen. I en studie gjord 2007 visade hon att 

eleverna blev mer motiverade att lära sig om man använde dessa intressen i undervisningen. Hon 

upptäckte att deras eventuella brister i social kommunikation och motorik nästan försvann när eleverna 

fick prata om och använda sig av sina specialintressen. De fick dessutom bättre självförtroende. Att 

dra nytta av specialintressena ökade alltså inte endast elevernas motivation, det minskade också de 

problem som eleverna annars upplevde i skolarbetet.  

Klassrumssituation 

Enligt Westling-Allodi (2010) är ett positivt klassrumsklimat av största vikt för att alla elever ska 

kunna ha en framgångsrik skolgång. Detta är dock extra viktigt när det gäller t.ex. elever med 

Aspergers syndrom. Nordin-Olson (2010) anser att man bör skapa en miljö som är ”lugn, förutsägbar 

och fri från oplanerade störningar” (Ibid.s.39). När det gäller den dagliga rutinen i klassrummet är det 

viktigt att läraren är konsekvent och har trygga rutiner för skolarbetet (Lee-Batesko, 2007). Enklare 

scheman där målen för dagen är angivna kan vara ett stort stöd. Det är också viktigt att informera om 

förändringar i god tid innan de sker. Då elever med Aspergers syndrom kan ha svårt att avgöra vad 

som är relevant information i en text kan det vara till hjälp att markera detta med en 

överstrykningspenna. Ett annat stöd kan vara att dela ut sammanfattande skriftligt material, då det kan 

vara svårt att både lyssna på vad läraren säger och samtidigt föra anteckningar (Falkmer, 2009). 

Människor med Aspergers syndrom tenderar att vara visuella tänkare (Attwood, 2006a; Gillberg, 

2011; Nordin-Olsson, 2010). Temple Grandin (2006) som har högfungerande autism, förklarar att hon 

tänker i bilder snarare än i ord. Detta gör att det blir mycket viktigt att använda sig av bilder i 

undervisningen för att underlätta för dessa visuella tänkare. Förslagsvis kan PowerPoint presentationer 

eller skolans OH– maskin vara goda hjälpmedel i detta (Falkmer, 2009).  

Läraren bör tillsammans med eleven bestämma vart denna ska sitta i klassrummet då det är viktigt att 

eleven kan ta till sig information på ett bra sätt och slipper bli störd av olika orosmoment som att t.ex. 

ha personer bakom sig, eller sitta för långt från tavlan (Safran, 2002). Det är välkänt att elever med 

Aspergers syndrom kan vara mycket känsliga för vissa sinnesintryck. Detta är något man bör ta 

hänsyn till när man planerar den fysiska miljön. Falkmer (2009) hävdar att man skulle kunna se denna 

känslighet för intryck som en allergi och att man därför måste ”allergisanera” klassrummen så att det 

fungerar även för elever med Aspergers syndrom. Hur man kan göra detta uttrycker hon på detta sätt: 

En elev som måste lägga mycket energi för att bearbeta synintryck kan behöva ett klassrum med 

sparsmakad inredning vad gäller dekorationer och information. En keps eller hatt som avgränsar 

synfält, eller solglasögon som minskar ljusinsläpp kan hjälpa. En elev med överkänslig hörsel kan 

behöva hjälp att stänga ute ljudintryck som inte går att ta bort, till exempel med en I– pod eller andra 

ljudkällor som eleven kan kontrollera själv. Elever som är känsliga för lukt och smak kan behöva 

anpassad kost eller möjlighet att äta i en annan lokal än matsalen. Elever med känslighet för beröring 

kan behöva anpassningar i omklädningsrum där trängsel eller duschar kan vara mycket stressande 

situationer. Eleven kan också vara hjälpt av att placeringen i klassrummet är planerad så att andra 

elever inte passerar på för nära håll. (Falkmer, 2009, s.69) 

Lee-Batesko (2007) anser att ett positivt klassrumsklimat är av yttersta vikt när det gäller elever med 

Aspergers syndrom, då detta inte bara gynnar deras lärande, utan även påverkar deras välmående i en 

positiv riktning. Enligt Attwood (2006a) är bra kontakter mellan skola och hem mycket viktigt för att 

elever med Aspergers syndrom ska lyckas med sina studier.  
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”Bra lärare” 

”Bra lärare” är något som är viktigt för alla skolelever. Vad som anses vara en bra lärare är 

svårdefinierbart och kan självklart variera, men Drugge och Hansson (2000) anser att en bra lärare är 

någon som är kompetent och förenar personliga egenskaper med erfarenhet. Imsen (1999) menar att 

det är viktigt att läraren kan kombinera intresse för sitt ämne med mänsklig värme. Det är dessutom 

viktigt att behandla eleverna rättvist och vara duktig på att planera och organisera en lektion. För 

elever med Aspergers syndrom är det extra viktigt med bra lärare, som är väl insatta i vad Aspergers 

syndrom innebär. Simone (2010) säger:”While a good teacher is an incredible gift to a child's life and 

mind, a bad one is a force for destruction” (Ibid. s.29). Attwood (2006a) framhäver att förutom 

förmåga till empati och förståelse för elever så behöver lärare kunna undervisa och lära ut sina ämnen 

på olika vis, med hänsyn tagen till elevers lärstilar och med respekt till elevers förmågor och 

eventuella svårigheter. Det är även viktigt att lärare har höga och adekvata förväntningar på elever för 

att dessa ska lyckas (Falkmer, 2009).  

Varför upptäcks inte diagnosen Aspergers 

syndrom i lika stor utsträckning hos flickor?  

En vanligt angiven siffra när det gäller antal pojkar som har Aspergers syndrom jämfört med flickor är 

4:1(Attwood, 2006b; Gillberg 2011). Detta innebär alltså att det är betydligt fler pojkar som 

diagnostiseras än flickor. Simone (2010) uttrycker på följande vis sina tankar om varför inte flickor 

med Aspergers syndrom i lika stor utsträckning diagnostiseras som pojkar: 

Women on the spectrum are a subculture within a subculture. We have many of the same quirks, 

challenges, habits, traits and outlooks as men, but with our own twist. It is not so much that Asperger 

syndrome presents differently in girls and women, but that it is perceived differently, and therefore is 

not recognized. (Simone, 2010, s.13) 

I Kopps (2010) studier visas att flickor med Aspergers syndrom ofta feldiagnostiseras, eller 

diagnostiseras sent i sin uppväxt. Hon anser att detta beror på att deras fenotyp, det vill säga det sätt 

som Aspergers syndrom visar sig hos flickor, avviker en del från hur Aspergers syndrom framträder 

hos pojkar. Detta kan enligt henne bero på att flickor är mer socialt begåvade, samt att de har ett mer 

utvecklat språk. En annan faktor som spelar in är att vår nuvarande förståelse för syndromet är baserad 

på forskning utförd på män. Detta kan medföra att man tror att flickor och kvinnor inte kan ha dessa 

problem och detta kan leda till att diagnosen missas eller att man upptäcker det sent hos kvinnor.  

En annan orsak till att flickorna ofta blir förbisedda är att deras s.k. specialintressen, inte är lika 

”ovanliga” som pojkarnas. Pojkarna blir ofta sedda som små professorer med stor utantillkunskap när 

flickorna snarare är som små filosofer som kan tänka djupa tankar om sociala situationer (Attwood, 

2006b). Deras specialintressen är ofta åldersadekvata intressen som djur, musik, språk eller klassisk 

litteratur. Skillnaden mellan specialintresse och ett ”vanligt” intresse är intensiteten. Intresset kan ta 

upp en stor tid av flickans liv och fritid, men ändå inte märkas på grund av att det rör sig om ett 

åldersadekvat intresse (Attwood, 2006a, 2006b; Gillberg, 2011; Kopp, 2010; Nordin-Olson, 2010; 

Simone, 2010; Wagner, 2006). 

Ett av diagnoskriterierna för Aspergers syndrom är att ha svårt att utveckla åldersadekvata relationer 

med jämnåriga. Även flickor med Aspergers syndrom har svårigheter med den sociala kontakten, men 

de kan visa ett större intresse för sociala relationer än sina manliga motsvarigheter. Detta sociala 

intresse kan leda till att de skaffar sig vänner och umgås en del med jämnåriga (Attwood, 2006a). 
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Denna skillnad mellan flickor och pojkar med Aspergers syndrom kan göra att flickorna blir 

förbisedda och därmed inte får hjälp och stöd med sina svårigheter (Gillberg, 2011). 

Genus 

Vi har i dagens samhälle fortfarande ett väldigt stereotypt sätt att se på manlighet och kvinnlighet. 

Män ska vara starka och ledas av sitt förnuft, medan kvinnor ska vara ödmjuka och relationsinriktade. 

Detta underliggande synsätt påverkar hur vi behandlar och uppfostrar våra barn, medvetet eller 

omedvetet. Flickorna uppfostras till att bli sociala och beskrivs ofta som tysta, jämfört med pojkarna 

som förväntas vara starka och lära sig att ta plats (Tallberg-Broman, 2002). Denna skillnad i 

uppfostran påverkar självfallet även hur flickor och pojkar med Aspergers syndrom utvecklas. De 

kommer att utvecklas åt olika håll och bli bra på olika saker. Om en pojke är tillbakadragen, lägger 

man märke till detta, i och med att detta inte förväntas av en pojke. När en flicka, däremot uppvisar 

sådana karaktärsdrag kan det tolkas som att hon är blyg. Denna förutsatta blyghet kan också ta sig 

uttryck i att flickorna får problem med ögonkontakt, vilket inte anses som något konstigt trots att 

pojkar som har detta problem ses som osociala och världsfrånvända. Flickorna uttrycker sig inte heller 

lika ofta på ett våldsamt sätt när de blir frustrerade, vilket pojkarna i större uträckning gör (Wagner, 

2006). Problem med sociala relationer är, som redan nämnt, ett av diagnoskriterierna för Aspergers 

syndrom. Att flickor på grund av uppfostran ofta ter sig mer socialt utvecklade, gör självfallet att även 

flickor med Aspergers syndrom utvecklar dessa talanger bättre än pojkar med samma diagnos. Detta 

kan vara en anledning till att de kanske inte upptäcks i lika hög grad som pojkarna (Attwood, 2006b). 

Teoretiska utgångspunkter  

De analytiska verktyg som beskrivs under denna rubrik används i uppsatsens diskussionsdel. De 

begrepp som beskrivs är KASAM – Känsla Av SAMmangang, ZPD – Zone of Proximal Development, 

theory of mind, central koherens, exekutiva funktioner och perceptionsproblem.  

Känsla av sammanhang 

Antonovskys (1991) begrepp KASAM – Känsla Av Sammanhang – utvecklades ur frågan: Vad är det 

som gör att människor är friska? Begreppet KASAM har dock kommit att bli större än så och kan 

användas för att förstå hur människor, beroende på hur stark deras KASAM är, klarar av olika 

situationer i livet. Antonovskys (1991) definition av KASAM lyder på följande sätt: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser 

som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och 

(3) dessa krav är utmaningar värda investeringar och engagemang. ( Antonovsky, 1991, s. 41) 

Inom begreppet KASAM finns tre underbegrepp: (1)begriplighet, (2)hanterbarhet och 

(3)meningsfullhet. Begriplighet handlar om att förstå sig själv och sin egen omvärld. Denna förståelse 

tas in i form av stimuli och dessa stimuli ter sig som förståeliga, sammanhängande och strukturerade 

snarare än oförståeliga, kaotiska och slumpmässiga. Hanterbarhet handlar om hur många resurser man 

har för att hantera de krav som ställs på en i form av inre och yttre stimuli. Meningsfullhet handlar om 

att man känner att livets problem och krav är värda att investera energi i. 
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Den närmaste utvecklingszonen 

Ett begrepp som hör hemma i det sociokulturella perspektivet är ZPD – Zone of Proximal 

Development. Det kallas på svenska den närmaste utvecklingszonen. Det är Vygotskij (2001) som 

utvecklat begreppet. Vygotskij tänker sig att kunskap är något som skapas i samspelet mellan individer 

och han tänker sig att omgivningen är avgörande för individens utveckling och prestation. 

Intelligensen hos en enskild individ påverkas alltså minst lika mycket av de sociala förutsättningarna 

som av biologiska faktorer. Det är således viktigt att individen har bra relationer med sin omgivning 

för att kunna utvecklas.  

Det ZPD handlar om är att en individ med hjälp av en annan mer kunnig individ kan klara svårare 

uppgifter än vad denna person hade klarat endast på egen hand. Hur långt en person kan ta sig med 

hjälp kallas alltså ZPD. Den mer kunniga personen kan i detta sammanhang vara en lärare eller en vän 

som är mer insatt i det område man ska lära sig om. ZPD är alltså avståndet mellan elevens verkliga 

utvecklingsnivå, det vill säga vad denna klarar av att lösa på egen hand, och den utvecklingsnivå 

eleven klarar att nå med hjälp och stöd från t.ex. lärare eller kamrater (Vygotskij, 2001). 

Annorlunda tänkande 

Det sägs ofta att personer med Aspergers syndrom tar in, bearbetar och tolkar information på ett annat 

sätt än gemene man. Detta annorlunda tänkande kan både vara till fördel och nackdel när det gäller att 

lösa vardagsproblem och problem i skolan (Nordin-Olson, 2010). Här nedan följer de vanligaste 

teorierna om detta annorlunda tänkande.  

Theory of mind 

Theory of mind, eller mentalisering som det kallas på svenska (Nordin-Olson, 2010), handlar om 

förståelsen för hur andra människor tänker och känner. Personer med Aspergers syndrom har ofta 

nedsatt förmåga till mentalisering (Gillberg, 2011). Har man svårigheter med detta kan det bli svårt att 

förstå och förutsäga andra människors handlande. Det är även dessa svårigheter som gör att personer 

med Aspergers syndrom i vissa fall har svårt med att förstå ironi och tenderar att ta saker bokstavligt 

(Attwood, 2006a).  

Central koherens 
Personer med Aspergers syndrom kan ha svag central koherens. Att någon har en svag central 

koherens innebär att de tenderar att se till detaljer snarare än helheten. Detta gör att saker kan verka 

förvirrande eller meningslösa, då man inte kan se hur de passar in i det stora hela (Falkmer, 2009). 

Den svaga centrala koherensen kan bland annat bidra till att man har svårt att generalisera kunskaper, 

alltså att ta en kunskap från ett område till ett annat både fysiskt och psykiskt. Detta kan göra att en 

person som är jättebra på matematik i skolan, inte ens kan räkna ut hur mycket två chokladkakor för 

11 kronor styck kostar i matvaruaffären, eller vice versa (Nordin-Olson, 2010).  

Exekutiva funktioner 
Frontalloben, den främre delen av hjärnan, styr de exekutiva funktionerna (Gillberg, 2011). Exekutiva 

funktioner är ett samlingsnamn för de funktioner som samordnar information till ett målinriktat 

beteende. Till exekutiva funktioner räknas: förmåga till planering, förmåga att hejda impulser, samt 

anpassningsförmåga (Nordin-Olson, 2010). Det finns teorier om att människor med Aspergers 

syndrom har brister i dessa exekutiva funktioner. Det kan, om man har dessa brister, bli svårt att 

använda kunskaper på nya sätt, alltså att generalisera kunskaper, se beskrivning ovan. Det kan 

dessutom bli svårt att anpassa sig till nya situationer, vilket gör att personer med Aspergers syndrom 

vanligtvis inte tycker om förändringar (Falkmer, 2009). 
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Perceptions problem 

Perception är förmågan att hantera sinnesintryck. Många med Aspergers syndrom har en annorlunda 

perceptionsförmåga, vilket innebär att de kan vara överkänsliga för vissa typer av beröring, ljud, ljus 

och smaker. De kan även ha svårt att stänga ute intryck, vilket gör att de t.ex. ser allt eller hör allt då 

de kommer in i ett rum fyllt med människor (Gillberg, 2011). Rudy Simone (2010) som själv har 

Aspergers syndrom, hävdar att det största problemet med sinnesintrycken är att man inte själv kan 

kontrollera dem eller stänga dem ute. Om man hade kontroll över dem hade de inte varit ett problem.  
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Syfte och frågeställning 

Forskningen om Aspergers syndrom är till största del utförd på män, därav är även den pedagogik som 

är anpassad till elever med Aspergers syndrom baserad på forskning gjord på män. Jag har i mitt 

arbete istället valt att inrikta mig på hur flickor med Aspergers syndrom ser på och tänker om sitt eget 

lärande.  Flickorna kan sägas representera en minoritet inom en minoritet som behöver få göra sin röst 

hörd. För att ta reda på mer om flickornas skolsituation har jag formulerat frågeställningen: 

 Hur ser flickor, som fått diagnosen Aspergers syndrom, på sin skolsituation och sitt egna lärande? 
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Metod  

Denna undersökning beskriver hur nio flickor tänker om sitt lärande utifrån ett kvalitativt perspektiv 

(Backman, 2008) där individen utgör en del av den verklighet den ingår i. Det intressanta är inte hur 

den objektiva verkligheten ser ut, utan hur individen uppfattar sin egen verklighet. Med andra ord det 

Husserl (Kvale, 2009) beskriver som Livsvärlden.  Livsvärlden är hur en individ uppfattar sin vardag 

och förhåller sig till sin verklighet.   

Undersökningens upplägg 

För att få svar på min frågeställning har jag valt att använda mig av intervjuer för att få information om 

informanternas livsvärld och hur de själva talar om sitt lärande. Intervjuer är enligt Dalen (2008) en 

mycket väl lämpad metod för att få förståelse för människors upplevelser, tankar och känslor. Denna 

metod är bättre än t.ex. enkäter i detta sammanhang i och med att de intervjuade med sina egna ord, 

snarare än att kryssa i rutor, getts möjlighet att uttrycka sig om saker som rör deras egna lärande. En 

intervju är egentligen bara ett samtal mellan två människor där åsikter utbyts. Skillnaden mellan ett 

vanligt samtal och en intervju är dock att ämnet för en intervju ofta är bestämt redan innan (Kvale, 

2009). Detta var fallet i min intervjustudie. Om man vill veta vad någon tycker om något, är det 

självfallet en fördel att fråga dem om just detta, vilket i mitt fall var hur flickor med Aspergers 

syndrom ser på sin skolsituation och sitt egna lärande. Med hjälp av dessa intervjuer har jag fått 

tillgång till kunskap om hur dessa individer uttrycker sina tankar om sin skolsituation och sitt lärande. 

För att få tillgång till dessa tankar var det viktigt med tydligt avgränsade frågor som inte var tvetydiga 

(Dalen, 2008). Därför utformades intervjuguiden (se bilaga3), med frågor av semistrukturerad 

karaktär, då det kan vara svårt för personer med Aspergers syndrom att svara på öppna frågor (Nordin-

Olson, 2010). Enligt Dalen (2008) är en semistrukturerad intervju delvis strukturerad i och med att 

man har vissa ämnen som samtalet bör vara inriktat på. Till skillnad från en strukturerad intervju, så är 

den semistrukturerade intervjun mer flexibel till sin form på grund av att man kan avvika från sina 

grundfrågor och ställa följdfrågor när detta behövs. 

Urval och presentation av informanter och skolor 

I min undersökning valde jag att intervjua flickor med Aspergers syndrom från två olika 

gymnasieskolor. Sammanlagt deltog nio informanter, d.v.s. intervjuade personer, i åldrarna 16 till 19 

år. De flesta, 6 stycken, hade fått diagnosen Aspergers syndrom när de var mellan 14 -16 år. Övriga 

hade fått diagnosen när de var 9, 11 och 13 år. Två av eleverna gick på ett Asperger-anpassat IV-

program, de övriga gick på ett nationellt program anpassat för Aspergers syndrom. Man måste ha 

diagnosen Aspergers syndrom för att komma in på programmen. De två programmen hade organiserat 

uppbyggnaden och undervisningen på ett likartat sätt. Båda program låg i samma byggnad som övrig 

skola, men ändå avskilt. Skolan med det nationella programmet hade tillgång till egen ingång för 

”Asperger programmet”. Eleverna på båda program läste efter individuella studieplaner och 

undervisades i smågrupper i hemklassrum. I hemklassrummen hade de egna platser med tillgång till 

egen dator. Det fanns på båda skolor möjlighet att läsa alla ämnen i den lilla gruppen, men om man 

ville kunde man även läsa kurser ute på skolan. Båda gymnasieprogram hade fokuserat extra mycket 

på social och kommunikativ träning. IV-programmet hade dessutom mer idrott i form av tre 
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idrottstimmar i veckan, samt mycket praktik på arbetsplatser. Skolan med IV program ska till hösten 

flyttas till nya lokaler. Vid tidpunkten för intervjuerna var det inte är säkert att IV linjen skulle få plats 

i de nya lokalerna. 

Den första kontakten med de två skolorna skedde via e-post till respektive skolas rektor. I detta mail 

informerades om studiens syfte och frågeställning, tänkta informanter, att informationen skulle samlas 

via inspelade intervjuer och att denna endast skulle användas i forskningssyfte, (Vetenskapsrådet, 

2002) samt en fråga om godkännande från rektorns sida. När rektorerna godkänt att jag utförde min 

studie på deras skolor hänvisade de mig till ansvariga lärare för respektive ”Asperger program”, som i 

sin tur undersökte intresset från flickornas sida. 

I samråd med lärarna bestämdes tid för ett första möte där jag informerade de flickor som visat intresse 

om vad studien skulle handla om och vad deras medverkan skulle innebära. Flickorna informerades 

om att de var garanterade anonymitet, samt att de kunde avbryta sin medverkan när de ville 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta första möte var till för att etablera en personlig kontakt med eleverna 

så att de visste vem jag var och hur jag såg ut. Alla flickor som deltagit i detta möte var därefter 

intresserade av att delta i studien och fick därför ett brev (se bilaga 2) med sig hem där de själva 

och/eller målsman kunde godkänna elevens deltagande i studien.  

Bokning av intervjuer skedde i samråd med lärarna. Intervjuerna ägde rum på informanternas 

respektive skolor i rum de var vana vid, med undantag för en elev som under intervjuperioden hade sin 

praktik.  Jag bestämde därför tid och plats för intervju enskilt med denna elev och intervjun kom att 

hållas på hennes praktikplats. Intervjuerna blev 20 - 60 minuter långa och hölls enskilt med respektive 

elev. 

Databehandling 

Materialet från intervjuerna förvarades så att obehöriga ej skulle kunna ta del av det. Ljudfilerna 

raderades, enligt överenskommelse med informanterna, när uppsatsen var färdigskriven. Alla namn 

som nämns i resultat- och analysdelen är fingerade och jag har gett flickorna namnen: Amanda, Elin, 

Emma, Eva, Julia, Klara, Lina, Maria och Sofie. I och med att intervjuerna var olika långa påverkar 

detta antal citat per person i resultat och analysdelen. En längre intervju har bidragit med fler citat i 

resultatredovisningen, än de kortare intervjuerna. Jag har i resultatdelen valt att använda mig av 

direkta citat och alltså inte gjort om vad som sagts till skriftspråk. Enligt Vygotskij (2001) är språket 

kläder för våra tankar. Det finns ett nära samband mellan tänkande och tal. Det har därför varit viktigt 

för mig att framställa informanternas ursprungliga uttalanden så korrekt som möjligt i och med att min 

frågeställning handlar om att beskriva deras tankar.  

När intervjuerna var genomförda lyssnade jag igenom dem och de transkriberades ordagrant i 

ordbehandlingsprogram på dator. För att bli mer bekant med och få en överblick av materialet läste jag 

igenom varje enskild intervju några gånger. Efter denna första genomgång av materialet inleddes den 

process som Dalen (2008) kallar för kodning. Kodning innebär att man går igenom sitt material på ett 

systematiskt sätt för att få en förståelse för vad det egentligen handlar om och finna nya kategorier att 

organisera in materialet under. Materialet blev bearbetat i omgångar. Jag gick ofta tillbaka till de 

ursprungliga intervjuerna och tänkte om många gånger innan jag kom fram till min slutgiltiga 

presentation av analys och resultat. De kategorier jag till slut kom fram till belyses i resultat och 

analysdelen och är följande: Upplevelser och följder av att få diagnosen, Meningsfullhet, Det sociala 

sammanhanget, Miljö och organisation, Struktur, samt Perceptionsproblem.  
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Etiska aspekter 

När det gäller intervjuer med personer under 18 år är det angeläget att de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2002) efterföljs. Vetenskapsrådet säger dock att:  

Forskningskravet väger i många fall tungt. Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva 

forskning kring faktorer som kan komma att förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja 

fördomar eller höja människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna 

resurser. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5) 

I mitt fall ville jag undersöka hur flickor med Aspergers syndrom tänker om sitt eget lärande för att 

kunna avgöra vad som är viktigt för att de ska kunna lära sig på ett konstruktivt sätt. Detta 

forskningsresultat kan, om det kommer andra till del kanske förbättra skoltillvaron för flickor med 

Aspergers syndrom.  

Krav på samtycke har blivit efterföljt genom att informanterna, liksom jag tidigare nämnt, fått ett 

informationsbrev där de kunde medge sitt samtycke till medverkan. Krav på att bli informerad har 

blivit efterföljt då jag varit noga med att informera vad studien skulle handla om, samt förklara vilka 

rättigheter flickorna hade innan intervjuerna startade. Jag gick igenom de forskningsetiska kraven samt 

förklarade att de kunde avbryta sin medverkan när de ville. Krav på konfidentialitet har blivit efterföljt 

genom att jag låtit informanterna vara anonyma i min studie, samt att de fått fingerade namn. Jag har 

varit noga med förvaringen av information från intervjuerna så att den ej kommit obehöriga till del. 

Jag har lagt ned omsorgsfullt arbete på att skydda deltagarnas anonymitet så långt det gått. 

Nyttjandekravet innebär att jag endast får använda den information jag fått under intervjuerna till 

denna uppsats. Informationen får inte, utan informanternas medgivande, användas till något annat. 

Krav på skydd för barn innebär att vårdnadshavarna och barnen/ungdomarna skall informeras och 

samtycka till den forskning som skall genomföras. Informanterna ska, om de är över 15 år och förstår 

vad forskningen innebär för dem, själva samtycka till forskningen. Krav på skydd för barn har i min 

studie, liksom jag tidigare nämnt, blivit efterföljt genom att vårdnadshavarna givit sitt medgivande i 

det brev de icke myndiga eleverna fick med sig hem. Även flickorna själva har i detta brev givit sitt 

medgivande till medverkan.  

Reliabilitet och Validitet 

Reliabiliteten handlar om hur tillförlitliga en studies resultat är. En studies validitet handlar om att man 

verkligen undersökt det man säger sig undersöka. Reliabiliteten ökar om validiteten är hög och 

validiteten stärks av att intervjufrågorna är välformulerade och genererar många välformulerade och 

uttrycksfulla svar som kan användas för att svara på forskningsfrågan. Jag har i min studie varit 

mycket noga i utformningen av intervjufrågor och därigenom även fått fram mycket information. Det 

är för validiteten viktigt att man har bra teknisk utrustning i form av en välfungerande 

inspelningsmaskin så att ljudupptagningarna blir av god kvalité när detta annars kan försvåra 

transkriptionen av intervjuerna (Dalen, 2008). Jag testade min inspelningsmaskin innan varje intervju 

och hade alltid med mig extrabatterier. Kvale (2009)  poängterar att den som intervjuar är ett viktigt 

verktyg i intervjuprocessen och vad som kommer fram från intervjuerna. Jag var under mina intervjuer 

medveten om detta och försökte verkligen vara lyhörd för vad informanterna sade. Jag gav dem den tid 

de behövde för att formulera sina tankar, samt ställde följdfrågor när något var oklart eller när jag ville 

att de skulle utveckla sina tankar. Jag har, som sagt, själv transkriberat och därefter läst igenom alla 

intervjuer vilket gjort att jag blivit mycket välbekant med mina forskningsdata. När jag sedan tolkat 

intervjuerna har jag följt Dalens (2008) kodningsprocess och därigenom kunnat analysera de data jag 
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fått genom intervjuerna på ett bra sätt.  Jag har genom att ständigt återkoppla till mitt syfte under 

analysens gång stärkt sambandet mellan analys och syfte, samt frågeställning. Detta har gjort att jag 

anser mig ha svarat på min ursprungliga frågeställning i denna uppsats.  

Reflektioner över metoden 

Jag hade från början även tänkt ta in lärares åsikter om lärande och skolsituation när det gäller de 

flickor jag intervjuat. Jag tog dock, med inrådan från min handledare, bort lärarna ur studien då jag 

redan hade nio informanter. Frågan var trots allt vad flickor med Aspergers syndrom tänker om sin 

egen skolsituation och sitt lärande. Det fanns även tankar om att intervjua två vuxna kvinnor som har 

diagnosen Aspergers syndrom. Detta fick tyvärr inte heller plats då gensvaret hos de flickor jag helst 

ville intervjua var stort.  

Att bli en duktig intervjuare tar tid och kräver övning (Dalen, 2008). Jag har ingen tidigare erfarenhet 

av att intervjua men det kändes ändå som att intervjuerna gick bra. Jag förberedde mig i form av väl 

genomtänkta frågor och bra teknisk utrustning. Jag försökte att vara mycket öppen för vad eleverna 

hade att säga och när jag sedan mötte dem fortlöpte intervjuerna mycket smidigt. Detta berodde i hög 

grad på att flickorna var väldigt öppenhjärtade och med stort intresse delgav mig information om sin 

skolsituation och sitt lärande. De flesta blev intervjuade på sina respektive skolor och en av dem blev 

intervjuad på en praktikplats som hon hade varit på en tid. Att de befann sig i en för dem välbekant 

och trygg miljö underlättade troligen intervjuprocessen (Kvale, 2009). Alla informanter i denna 

undersökning gick på gymnasieprogram anpassade för personer med Aspergers syndrom. Resultatet 

kanske hade blivit annorlunda om jag även inkluderat flickor med Aspergers syndrom från icke 

anpassade gymnasieprogram. Jag anser dock att detta inte försämrar mitt resultat i och med att min 

fråga ej var av jämförande karaktär. Det jag sökte var informanternas egna åsikter om sitt lärande och 

skolsituation, vilket jag också fick. När det gäller min analys av materialet underlättades denna av det 

rika material som blivit insamlat genom intervjuerna. I och med att min utgångspunkt är i ett 

kvalitativt perspektiv innebär det att jag påverkar omgivningen liksom att omgivningen påverkar mig. 

Detta gör att jag även påverkat den information jag fått via intervjuerna endast genom att befinna mig 

där när informationen sades. Om någon annan hade ställt samma frågor till samma informanter hade 

de kanske fått andra svar. 
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Resultat och Analys 

Upplevelser och följder av att få diagnosen 

Under denna rubrik kommer jag att ta upp hur flickorna talat om hur det kändes att få diagnos, samt 

hur den har påverkat deras skolsituation. Det är av betydelse att ta upp detta, då diagnosen påverkar 

deras självbild och alltså även förmåga till lärande. Underrubrikerna är indelade i Före diagnos, Att få 

diagnos – Acceptans eller förnekande och Följder av diagnosen i skolan. 

Före diagnos 

Många av de intervjuade har fått sin diagnos sent. Ofta hade föräldrarna och de intervjuade redan 

innan diagnossättning märkt att det fanns saker som inte fungerat optimalt för flickorna i olika 

situationer. Eleverna har haft problem i skolan, men ändå inte blivit utredda. Vad detta beror på har 

säkert flera förklaringar, men genus är en viktig faktor i det hela. Två av flickorna, Julia och Elin, 

uttalar sig om detta. Den ena genom ett uttalande om varför tjejer inte utreds och den andra genom att 

berätta om sitt möte med BUP.  

Jag tror att anledningen till att tjejer inte får diagnosen i lika stor utsträckning som killar, kan ha att 

göra med att det fortfarande i dagens samhälle är lite olika syn på tjejer och killar. Killar är mer 

gapiga och skriker och sånt och AS personer som inte har ADHD, de brukar vara rätt tysta och 

tillbakadragna. Så om killar är det så är det mer utstickande än om tjejer är det för tjejer förväntas 

vara tysta, tillbakadragna och blyga. Det är rätt normalt hos dem så det undersöks nog inte ytterligare 

(Julia) 

Elin berättar i följande uttalande om ett möte hon och hennes mamma hade med BUP när hon var 

liten: 

När jag var jätteliten misstänkte mamma att det var något med mig. Men då vi gick till BUP sade de 

att det bara är killar som får det här. (Elin) 

Den förklaring som denna person får på BUP – att det bara är pojkar som kan få diagnosen – är 

antagligen vanligare än vad man kan tro och även detta bidrar självfallet till att flickorna blir 

förbisedda när det gäller denna diagnos.  

Att få diagnos – Acceptans eller Förnekande 

När flickorna väl fått diagnosen har de flesta på ett eller annat sätt upplevt – och genomgått – en form 

av kris. De har känt sig ledsna, arga och utpekade. Diagnosen har påverkat hur de ser på sig själva och 

sitt lärande. Beroende på hur de hanterat krisen har detta första chocktillstånd sedan mynnat ut i 

antingen acceptans eller förnekande. De som accepterat diagnosen känner att de börjat förstå sig själva 

och sitt lärande bättre. Sofie som nu accepterat sin diagnos beskriver det såhär: 

Alltså först i början tyckte jag att det var jättejobbigt för det kändes som att någon liksom hade 

stämplat mig. Liksom det här är jag – Du är en Aspergerperson. Så det var ganska jobbigt, men det 

har hjälpt mig så himla mycket, för det har gjort så att jag hittat mig själv och lärt mig så mycket, vad 

mina styrkor och svagheter är, vad jag klarar av och sådär. Det blir bättre hela tiden. (Sofie) 

Några informanter uttrycker att de endast kände en lättnad när de fick diagnosen. Detta för att de länge 

misstänkt att något var fel och haft stora problem i skolan. Såhär beskriver Amanda hur hon kände när 

hon fick diagnosen: 
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Då tyckte jag att det var en lättnad, för det hade ju gått lite knasigt i skolan och så. Jag har ju gått om 

ett år och det funkade inte alls när jag gick i vanlig klass, så jag tyckte bara att det var skönt. Skönt att 

liksom få det bekräftat. (Amanda) 

En av de intervjuade, Julia, säger att hon ännu inte accepterat diagnosen. Detta på grund av att hon 

anser att diagnoskriterierna är alltför diffusa:  

Jag vägrar att acceptera någonting som jag inte själv tror är sant. Så jag har inte accepterat diagnosen 

helt enkelt. Kriterierna har varit så extremt luddiga. Enligt kriterierna har alla AS tycker jag.(Julia) 

Julia fick diagnosen när hon var 11 år. Hon säger att hon då hade svårt att ta kontakt med människor 

och hade vissa s.k. specialintressen, men att hon idag inte längre har problem med att skapa kontakter 

och inte heller har något man kan kalla specialintressen. Hon uttrycker att hon utvecklats så otroligt 

mycket med hjälp av den skola hon går på nu, att hon inte längre bör ha diagnosen. Hon anser att hon 

inte längre uppfyller kriterierna för den. Hon säger:  

Diagnoser är ju typ något negativt, någonting man sätter på någon för att de inte klarar av grejer och 

nu klarar jag ju dessa (Julia) 

Man kan tänka sig att de som accepterat sin diagnos i större utsträckning blir hjälpta av den än de som 

förnekar diagnosen. Accepterande eller förnekande av diagnosen har till stor del sitt ursprung i den syn 

man har på diagnosen och dess kriterier. För de som känner igen sig i kriterierna kan det vara en hjälp 

och bidra till ökad förståelse för sig själv, sina upplevelser och sin situation. Ser man diagnosen som 

något negativt, som får negativa konsekvenser för en är det svårt att acceptera den. Detsamma gäller 

om man inte känner igen sig i de beskrivna kriterierna. Även Julia som inte accepterat diagnosen 

uttrycker att hon utvecklats otroligt mycket på det gymnasieprogram som hon går på nu. Detta 

program hade inte varit öppet för henne om hon ej fått diagnosen. 

En del av informanterna har upplevt att de var de sista som fick veta att de fått diagnos och att de på 

grund av detta haft svårt att ta den till sig direkt. I vissa fall har det dessutom varit så att informationen 

kommit från främmande vuxna och att det av den anledningen känts konstigt, eller som en av dem 

uttrycker sig: 

Jag tycker inte om när totala främlingar berättar för mig vem jag är! (Sofie) 

Det finns en skillnad i hur diagnosen tagits emot beroende på hur informationen har delgivits 

informanterna. Det är därför viktigt att föräldrar och andra vuxna är tydliga med barnet/ungdomen och 

ger information på ett respektfullt och åldersadekvat vis så att individen successivt kan ta till sig och 

även förstå sin diagnos.  

Diagnosen har oavsett inställning varit en vändpunkt för flickorna, den har öppnat dörrar som annars 

hade förblivit stängda. Detta för oss in på nästa del, alltså vilka följder diagnosen fått för eleverna i 

skolan. 

Följder av diagnosen i skolan 

Diagnosen är som sagt en dörröppnare och de flesta av flickorna uttrycker att de på ett eller annat sätt 

fått mer hjälp, förståelse och uppmärksamhet i skolan efter att de fått sin diagnos. Det är viktigt att bli 

förstådd för att må bra och mår man bra kan man också prestera bättre. Enligt informanternas utsagor 

har de som fått diagnosen tidigt även fått specialstöd eller fått gå i speciella skolformer redan innan 

gymnasiet. Övriga hävdar att skolsituationen efter diagnosen ändrats till det bättre, men att de först på 

de specialutformade gymnasieprogrammen verkligen fått det stöd de anser sig behöva. Elin berättar 

om hur en gymnastiklärarens attityd mot henne förändrades efter att hon fått diagnosen: 
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Från början var det svårt med gympan på högstadiet och ingen fattade liksom hur jag kände och 

sådär.  Om jag skulle göra något som jag hade svårt med så frågade läraren – ’ Men varför vill du inte 

vara med på det här?’ JA men jag KAN inte säger jag! ’Men du måste liksom’ sade läraren då. Men 

sen när jag fick diagnosen då fattade de och sade ’Men försök i alla fall’. Då försökte jag och då gick 

det bättre. (Elin) 

Andra informanter berättar liknande historier och de uttrycker att de blev mer förstådda av lärarna och 

fick mer tips på hur de skulle klara sitt skolarbete efter diagnosen. De uttrycker att lärarna tog mer 

hänsyn till att de hade svårt för vissa saker och hjälpte dem att klara av dessa. Det man kan förstå 

utifrån Elins uttalande är att om en person har svårt för en sak, men blir tvingad att ändå klara detta, så 

kan det låsa sig i både lärande och tänkande. Det blir helt enkelt en för stor press och det blir svårt att 

prestera. Om man däremot blir ombedd att försöka så blir det ingen låsning utan det går bättre. Emma 

uttrycker sig såhär när det gäller de förändringar som gjordes efter att hon fått sin diagnos:  

De gjorde så att om jag hade tyckt att det var jobbigt med någonting då så sade de att jag fick gå och 

sätta mig vid datorn. Men det är ju kanske inte så bra det heller. (Emma) 

Det är viktigt att inte exkludera eleven på ett negativt sätt genom att t.ex. vid minsta motgång låta 

denna sätta sig vid datorn. Detta uttrycker t.o.m. eleven själv som ”inte så bra” och detta bidrar inte till 

att denna lär sig bättre. Uppgifterna behöver vara adekvata och det är viktigt att veta när och varför 

man ska använda sig av hjälpmedel som t.ex. dator. Ibland kan det vara till vila och ibland kan det 

vara ett pedagogiskt stöd. 

Meningsfullhet  

Denna rubrik kommer att ta upp olika saker som dessa flickor nämnt som meningsfulla för att de ska 

kunna lära sig på ett konstruktivt sätt, samt nämna några motivationshöjare som de talat om. 

Underrubrikerna är indelade i Motivation, Balansen mellan press och utmaning och Intressen. 

Motivation 

Alla elever som deltagit i studien har på ett eller annat sätt poängterat vikten av att vara intresserad för 

att kunna lära sig. Om man inte är intresserad lyssnar man inte, enligt dem. Det blir i så fall svårare att 

ta in information 

Jag lär mig bra när jag är intresserad. Är man inte alls intresserad, det är väldigt dumt att inte vara det 

för då lyssnar man ju inte och tar inte in lika bra. Om läraren gör på ett sätt och lurar en att bli 

intresserad, då liksom går det bättre och man tar in mer procent av den information man fått. (Elin) 

Läraren kan göra saker meningsfulla genom att fånga elevernas intresse för ämnet och detta 

underlättas om läraren dessutom är välutbildad och intresserad av sitt ämne. Det blir då enligt eleverna 

roligare att lära sig. Om de känner sig stöttade och blir motiverade så underlättar det deras inlärning. 

Ja i och för sig är religionskunskap kanske inte ett så roligt ämne i sig, men det blir kul på grund av 

läraren. En lärare ska vara intresserad av ämnet den lär ut. En lärare ska försöka hjälpa en och 

berömma en när man gör rätt och försöka hjälpa en om det går minde bra. En lärare ska tro på en. Det 

är också viktigt. (Julia) 

Många av de intervjuade hävdar att de känner sig mer motiverade på gymnasiet än högstadiet i och 

med att detta är den första skolform de själva valt. Det egna valet och den egna motivationen har alltså 

betydelse för deras upplevelse och resultat. 

Alltså det här är den första skolan som jag valde själv, så det här valde inte mina föräldrar. Det har 

blivit lyckat i och med att jag har brytt mig mycket mer om allting. Jag är rätt aktiv och så. Jag tror att 

när jag började här, jag hade redan första dan bestämt mig för att jag ville förändras. Sedan gjorde jag 
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det, gradvis men ändå extremt snabbt. Om du träffat mig för tre år sedan kanske du inte ens skulle 

känna igen mig. (Julia) 

Det Julia säger sist i detta citat – att hon utvecklats mycket på det specialutformade 

gymnasieprogrammet – tar även många av de andra eleverna upp. Flickorna uttrycker att de med hjälp 

av gymnasieprogrammet lärt sig mycket om sig själva och att de känner sig mer säkra på sin 

kompetens och sin förmåga till lärande nu än vad de gjorde på högstadiet. 

Balansen mellan press och utmaning 

För att de elever jag intervjuat ska lära sig på ett optimalt sätt verkar det vara av vikt att ha lärare som 

bemästrar balansgången mellan att utmana och pressa. Blir dessa elever inte utmanade tappar de 

inspiration och motivation till att lära sig. Övergår utmaningen till att bli pressande uppstår det dock 

problem och de blir stressade, vilket snarare resulterar i låsning och/eller bakslag. Informanterna säger 

att det är viktigt att läraren tror på en och ställer krav.  

En bra lärare är någon som kan anpassa sig till den person man är. Alltså om man har svårt i ett visst 

ämne så kanske man sitter ner och jobbar med det. Och i de andra ämnena kanske man kan få lite 

svårare uppgifter. Så att man alltid får nya utmaningar. Snäll men ändå lite hård. Det är bra att det 

finns så många lärare som alltid är glada. När man går i korridoren säger alla lärare hej fastän att man 

inte vet vem de är liksom. De är positiva och ser bra på framtiden och försöker att göra det så bra som 

möjligt för alla elever. (Maria) 

Två av flickorna, Julia och Eva, har gått i skolformer speciellt anpassade för autism och Aspergers 

syndrom på grundskolan. Eva uttrycker att detta har hjälpt henne i och med att hon fått mer hjälp och 

stöd. Julia säger däremot på detta sätt:  

Det känns som om att grundskolorna jag gått på tidigare, som varit inriktade till Asperger, varit sämre 

än vanliga skolor. Jag skulle faktiskt hellre gått i stor klass tror jag. Det är som att de utgår från att vi 

inte klarar av saker och därför behöver vi bara ha det slappt. Så då behöver vi inte satsa på våra grejer 

för vi kommer ändå inte att klara oss eller något sånt. (Julia) 

Det bör nämnas är att dessa elever inte gått på samma grundskolor. Julia känner att hon blivit 

undervärderad på den specialanpassade grundskolan. Hon tycker inte att hon fått de utmaningar hon 

behövt. Hon berättar att hon hade mycket frånvaro under grundskolan, då hon helt enkelt inte hade lust 

att gå dit. 

Det är viktigt att individanpassa undervisningen till rätt nivå för att det ska bli meningsfullt för 

eleverna att gå till skolan. När Julia kände sig undervärderad tappade hon motivationen att gå till 

skolan. De flickor som däremot gått i integrerad klass på grundskolan har tappat motivationen på 

grund av skolans bristande förståelse för deras behov och menar att de snarare av den anledningen 

stannat hemma. Att individanpassa innebär alltså inte bara att förenkla saker, utan att även periodvis 

ge mer avancerade uppgifter om detta behövs. Det är lika viktigt att ge stöd som att utmana för att 

dessa elever ska kunna utvecklas. Man skulle kunna säga att en lärare bör sätta gränser och krav, samt 

tro på den enskilda individen samtidigt som läraren anpassar undervisningen till gruppens behov. Är 

undervisningen för lätt tappar flickorna intresse, är den för svårt låser det sig i lärandeprocessen. 

Intressen 

Det är alltså av vikt för de aktuella eleverna att de är motiverade och intresserade för att de ska kunna 

lära sig. Både skol- och fritidsintressen spelar en viktig roll i detta. De förklarar att om man är duktig 

på något så blir det automatiskt mer roligt och intressant och i och med det lättare att lära sig. Deras 

intresseområden kan vara nyckeln till deras lärande även i andra ämnen.   
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Flickorna har beskrivit vilka ämnen de tycker om i skolan. Några har nämnt att de tycker om idrott och 

att röra på sig. Det är även flera som uttryckt intresse för samhällsämnen och kreativa ämnen som bild 

och foto. Framförallt är det många av dem som är mycket intresserade av språk. Några säger att de 

tycker om språk i och med att de klarar sig bra i dessa ämnen. De språk eleverna nämnt är spanska, 

italienska, japanska, engelska och svenska. 

Språk har jag väl ganska lätt för, det känns som att jag lär mig och att det då blir mer intressant. 

(Amanda) 

Att vara bra på språk handlar bland annat om att kommunicera, nå ut till andra och göra sig förstådd. 

Detta är kanske extra viktigt då de beskrivit att de under stora delar av sin skolgång känt sig utanför 

och missförstådda – se nedan under rubriken vänner. En annan sak flera av dem nämnt är att de är 

mycket intresserade av samhällsorienterade ämnen som historia, filosofi, psykologi, religionskunskap 

och IOS – Individ och samhälle.  

Jag gillar samhällsämnen för att man kan känna igen sig från olika vardagssituationer. Man kan 

utveckla det man lärt sig en hel del och får många frågor besvarade. (Eva) 

Mitt favoritämne är IOS – Individ och Samhälle. Jag tycker om det för att man får diskutera mycket 

om livet och sin uppväxt och sånt. (Emma) 

Intresset för samhällsorienterade ämnen kan handla om att vilja lära sig mer om hur det är att vara 

människa i ett samhälle och kunna förstå sig själv och omvärlden. En del av de intervjuade berättar att 

de är mycket intresserade av estetiska ämnen som foto och bild.  

Foto har jag hållit på med i flera år, det är ett sånt där specialintresse. (Amanda) 

Många hävdar att de gillar dessa estetiska ämnen mest på grund av att de är roliga. De estetiska 

ämnena handlar mycket om skapande, som i sig är ett sätt att kommunicera med omvärlden. Genom 

sina bilder och fotografier för flickorna ett samtal med åskådaren. Vikten av och möjligheten att 

använda sig av och kunna kommunicera med bilder har för övrigt nämnts av bl.a. Grandin (2006). En 

del av eleverna berättar att de tycker om idrott. 

Jag tycker mycket om idrott. Jag har alltid gillat att röra på mig och att spela med bollar och sådär. 

(Lina) 

Maria förklarar att det är viktigt med idrott och konditionsträning för att kunna koncentrera sig då de 

sitter still hela dagarna och uttrycker detta på följande sätt: 

Vi sitter ju ned hela tiden för vi har samma klassrum, det är såhär lite jobbigt. Man sitter på en och 

samma plats hela dagen liksom. Så det blir ju inte så mycket kondition. Men istället så har vi ju tre 

idrottslektioner i veckan. Så det väger ju upp det lite kanske. (Maria) 

Idrott är något som många av flickorna på ett eller annat sätt utövar och håller på med på fritiden. 

Vissa av dem tycker om att träna för att slappna av. Elin förklarade att hon hade börjat träna för att 

förbättra sin motorik och att hon hade utvecklats otroligt mycket av det. En annan informant, Eva, 

uttrycker sig såhär: 

Jag älskar verkligen att jogga när det är vår och sommar, höst och ibland på vintern. Jag älskar 

verkligen att springa för det är en sån trygghet, eller ja det känns snarare som en fri känsla. (Eva) 

Flera av dem ser även ett samband mellan positiv fritid och att kunna lära sig saker i skolan. Många av 

flickorna tar upp att det är viktigt att vara med kompisar på fritiden och Julia uttrycker detta på 

följande sätt:  

Jag är en extremt social varelse nuförtiden. Jag gillar att umgås med folk och så. Förr red jag ju, men 

det gör jag inte längre så det är väl mest att umgås med kompisar. Förut var jag blyg, men nu tar jag 

på ett eller annat sätt initiativ till att umgås. Men ja, jag skulle gärna ha ännu fler vänner. (Julia) 
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Flera av eleverna ägnar sig även på fritiden åt att fotografera och rita. Andra intressen de beskriver är 

data- och TV spel – då främst olika sorters onlinespel eller rollspel. Många av informanterna är även 

intresserade av djur. Amanda säger såhär om detta:  

Jag gillar djur och håller på mycket med det. Jag försöker alltid att hitta sommarjobb som har med 

djur att göra. (Amanda) 

De intervjuade flickornas intresseområden – både privat och i skolan – handlar till stor del om att nå ut 

och göra sig förstådda av sin omvärld. De intressen de beskrivit sig ha hade egentligen kunnat passa in 

på vilken tonårstjej som helst. Det är väldigt vanliga intressen för flickor i den åldern. Oavsett detta så 

är det gynnsamt att använda sig av ungdomars intressen för att fånga deras uppmärksamhet och göra 

dem motiverade till att lära sig i skolan genom att öka meningsfullheten för dem.  

Det sociala sammanhanget 

Det sociala sammanhanget kommer att behandlas under denna rubrik. Att vara i ett positivt socialt 

sammanhang nämner många av flickorna som en förutsättning för deras lärande. Underrubrikerna är 

indelade i Skola, Lärare och Vänner. 

Skola 

När dessa elever pratar om skola framhäver de att det är viktigt att skolan känns som en trygg plats att 

vara på. 

Det som är så bra är att alla är öppna och att man kan umgås och prata med folk och även med 

lärarna. Att man kan säga ”hej” helt enkelt! Det betyder väldigt mycket att man känner en 

grundtrygghet. Ja trygghet är ett väldigt viktigt ord i detta. (Eva) 

En annan trygghetsfaktor är enligt informanterna att det är bra stämning i korridorerna och även i 

resten av skolan. Skolverket (2009) nämner att en framgångsfaktor när det gäller elever med Aspergers 

syndroms skolframgångar är att de har någon vuxen på skolan som de kan få stöd och hjälp av. Jag 

frågade därför flickorna om de kände att de hade någon person som de kunde vända sig till om de 

behövde hjälp med något. De flesta svarade att den person de ofta fick hjälp av på skolan var deras 

mentor.  

Det beror på vad jag behöver hjälp med. Men jag tycker att min mentor, han kan man alltid vända sig 

till i alla situationer. Han har alltid visat att han finns som stöd och det underlättar väldigt mycket. 

(Eva) 

Nästan lika många svarade att de kunde få stöd och hjälp från sina lärare och några nämnde att de 

brukade få hjälp av skolsköterskan. En del av eleverna nämnde att de brukar ha svårt att be om hjälp.  

Ja det finns folk jag kan be om hjälp men jag har lite svårt med att be om hjälp och såhär prata med 

folk om sånt. (Emma) 

Eftersom vissa av flickorna har svårt att be om hjälp blir det mycket angeläget att de vuxna på skolan 

ofta frågar eleverna om de behöver hjälp med något. Det är viktigt att dessa elever kan känna sig 

trygga i sin läromiljö för att de ska kunna lära sig på ett konstruktivt sätt. ”Viktiga vuxna” blir då ett 

viktigt verktyg i detta. 

Lärare 

En positiv sak flickorna lyfter fram med nuvarande skolform är att de har bra lärare som förstår dem. 

Flera av dem nämner att det är betydelsefullt att lärare har humor och är sig själva för att det ska bli en 
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bra stämning i klassrummet. Informanterna tar även upp att det är viktigt att läraren lyssnar på 

eleverna, är förstående och snäll. 

En bra lärare ska vara välkomnande och visa förståelse. Alltså välkomna en så att man kan komma in 

i sina uppgifter, bjuda in till diskussion och sånt. Den ska vara intresserad av vad man har att säga. 

(Elin) 

Många av de intervjuade eleverna har nämnt att det är mycket viktigt att ha en bra relation med läraren 

för att kunna lära sig bra. Maria säger såhär:  

Det är ju väldigt jobbigt att inte vara sams med lärare. Om man har en lärare som man är sams med, 

så kan man göra saker tillsammans med klassen och den. Det känns alltid bättre att lära sig om man 

är överens med läraren som person. (Maria) 

Om relationen mellan lärare och elev är dålig är detta enligt flickornas uttalanden mycket negativt för 

deras lärande och mående. Det är viktigt att eleverna känner sig respekterade för de personer de är och 

att de känner sig tagna på allvar. En bra relation mellan lärare och elev är en förutsättning för att skapa 

god stämning i klassrummet och detta är enligt dessa elever betydelsefullt för att de ska kunna lära sig.  

Vår mentor är bra. Han är skämtsam och det gör att han verkligen får upp vårt intresse. Han bryr sig 

verkligen om en och att få ens intresse. De andra lärarna är också jättebra. Jag tror att vi som klass 

också drar in de andra lärarna i vårt sätt att göra och att det är därför många lärare säger att de älskar 

lektionerna med oss extra mycket. (Julia) 

Detta citat pekar på det viktiga i att ha en bra relation mellan lärare och elever. Är lärarna positiva och 

glada så blir även eleverna det.  Det har alltså stor betydelse för lärandemiljön hur läraren är som 

person och det är – som ovan framgått – viktigt med bra stämning för att dessa flickor ska kunna lära 

sig på ett bra sätt.  

Vänner 

Många av de intervjuade eleverna berättar att det var jobbigt med klasskamraterna i grundskolan. Flera 

av flickorna kände sig utstötta och illa behandlade av sina jämnåriga. De upplevde att de på grund av 

detta inte passade in och att det var svårt att ta kontakt med jämnåriga.  

Det var komplicerat och det kändes alltid som att något fattades och jag kände mig väldigt utanför 

bland – NTV:are. Det är ett begrepp jag lärt mig och det betyder Normal Tills Vidare. (Eva) 

I högstadiet hade jag ju typ inga kompisar. Alltså de liksom frös ut mig så jag var som en isbit. (Elin) 

Informanterna berättar att de nu har vänner och klasskamrater som de trivs mycket bra med, samt att 

de har en god sammanhållning i klassen. De anser att detta är viktigt för deras lärande. 

Jag har fått kompisar också. Det är ju verkligen bra att ha det för då lär man sig ju bättre också när 

man är glad. Är man utfryst, då känns det ju inte bra! (Elin) 

Alla elever här har samma mål – Att vi ska klara av gymnasiet. Alla vill nå olika mål, men samtidigt 

har vi en del gemenskap. Det är det som är så bra. Gemenskapen och bra undervisning. (Eva) 

Många av flickorna tycker att det är positivt med små klasser, men några av dem skulle ändå önska att 

de fick komma ut mer på skolan och även träffa elever från andra gymnasieprogram.  

Jag skulle vilja att man skulle få vara mer ute i andra delar av skolan, så att man inte bara är för sig 

själv. Det skulle vara kul om man kunde få andra kompisar också. (Elin) 

Deras intresse av mer sociala interaktioner och kontakt med elever även utanför sitt eget program är 

förstås något som bör uppmuntras och underlättas för dem som vill detta. En betydelsefull faktor till 

välmående är att ha människor som man känner gemenskap och samhörighet med omkring sig. 

Tillgång till vänner är – precis som en av flickorna säger – viktigt för att må bra. Kompisar och 
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gemenskap är nödvändiga för att dessa elever ska kunna lära sig på ett positivt sätt. Allting handlar 

egentligen om att hamna i rätt sammanhang, det underlättar allting annat.  

Miljö och organisation 

Det är viktigt för eleverna att vara i en lugn och välorganiserad miljö som möjliggör och underlättar 

deras lärande. Jag kommer därför att redogöra för vad de sagt om hur miljö och organisation påverkar 

deras lärande positivt eller negativt beroende på utformning. Underrubrikerna är indelade i 

Trygghetsfaktorer och Osäkerhetsfaktorer. 

Trygghetsfaktorer 

De intervjuade eleverna beskriver att det är skönt att de har hemklassrum. Det de nämner som positivt 

med hemklassrum är att det är en trygghet att veta vart man ska gå varje dag och att slippa fundera på 

hur man ska hitta rätt. En del pratar även om att de inte gillar förändringar och att hemklassrum då 

erbjuder en trygg plats som är välkänd för dem.  

Det som är bra med min skola är att den är stor och fin och att vi har samma klassrum hela tiden, 

förutom några lektioner. (Lina) 

Några av flickorna tycker att det är skönt att de går på en stor skola då detta gör att man inte lägger 

märke till ”Asperger programmet” på samma sätt som på en liten skola:  

Det är en stor skola. Det är inte så att man lägger märke till oss, så det är skönt, när man väl kommer 

ut på skolan. (Klara) 

För att man ska må bra är det av betydelse att inte känna sig utpekad och stämplad och välbefinnande 

är – som redan framgått – en förutsättning för konstruktivt lärande. En annan sak som de nämnt som 

positiv är att gå i små klasser. Många av dem menar att detta gör att det inte blir lika mycket prat på 

lektionerna, samt att läraren hinner med att hjälpa alla.  

Man ska kunna diskutera med varandra i klassrummet. Det kan jag i min klass här. Men det ska inte 

vara såhär jättestökigt så att alla pratar i mun på varandra och sådär. (Emma) 

I liten klass får vi mer hjälp. I högstadiet, då var vi typ 30 pers och då kunde ju inte lärarna gå runt 

och hjälpa varenda en och då lär man sig ju inte lika mycket som här. (Elin) 

Många av informanterna har påpekat att de tycker om när möbleringen i klassrummet är 

hästskoformad. Detta för att de kan se alla då och att det inte finns något som skymmer tavlan och 

läraren.  

Så som vi sitter nu är väldigt bra, alltså i formen av en kantig halvmåne. Istället för att sitta och titta 

på varandras ryggar, så kan man sitta och kolla på alla, alla lärare och alla klasskamrater. Det är ju 

liksom värsta gemenskapen. Man kan vända sig till varandra och så. Det är en bra studiemiljö. (Julia) 

Hästskoformen gör att de ser varandra och känner en gemenskap. Denna möblering underlättar för 

diskussion och social interaktion och är ett exempel på god hur god fysisk inlärningsmiljö kan se ut för 

dessa elever.  

Det är enligt flickorna viktigt att de själva får välja plats i klassrummet. Detta på grund av att vissa av 

dem t.ex. inte tycker om att ha någon bakom sig och därför föredrar att sitta i hörn, andra vill kunna se 

tavlan eller titta ut ibland.  

Jag tycker inte om att ha någon bakom mig och föredrar därför att sitta i hörn. (Emma) 

Jag vill kunna se ut genom fönstret. Det är väldigt viktigt för mig att kunna göra det. Jag kan fokusera 

mig mycket bättre då. (Sofie) 
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Att dessa elever själva får välja arbetsplats är ett stöd för dem i och med att de själva bäst kan avgöra 

var de trivs och därmed kan koncentrera sig bäst. Den fysiska miljön och organisationen i skolan har 

alltså stor betydelse för dessa flickors inlärningsmöjligheter. Det är viktigt för dem att känna sig trygga 

och då är hemklassrum och små klasser för de flesta en förutsättning för denna trygghet. Att de har 

hemklassrum gör att de slipper alltför många förändringar i form av att behöva byta klassrum, samt att 

de känner sig trygga i den miljö som de är i varje dag. Det blir en kontinuitet i deras tillvaro. Man 

skulle kunna säga att anpassad och god fysisk miljö minskar de svårigheter eleverna annars kan ha.  

Osäkerhetsfaktorer 

Lågstadiet och mellanstadiet, där de fortfarande haft hemklassrum och klasslärare, har gått bra för 

många av dessa elever. De största problemen kom på högstadiet. 

Alltså under tidiga grundskolan, jag märkte inte av diagnosen då. Det var först på högstadiet, när jag 

hade fått reda på det, som det märktes mycket mer. (Lina) 

På grundskolan var det lite upp och ned kan man säga. Skolarbetet gick bra tills högstadiet. Då blev 

det jobbigt. (Amanda) 

Högstadiet har för många av dessa flickor varit en negativ erfarenhet. De som gått i vanlig klass på 

grundskolan uttrycker att det varit jobbigt att lära sig i stor grupp. 

Folk bankar i bordet, skriker och är sura liksom och läraren har ingen kontroll på klassen. I 

högstadiet, då var vi typ 30 pers och då kunde ju inte lärarna gå runt och hjälpa varenda en och då lär 

man sig ju inte lika mycket. (Elin) 

Det känns som en trygghet att vi är i en mindre grupp. Man har börjat anpassa sig lite bättre i större 

grupper, men där har man lite svårare för att vara öppen och självklart lär man sig då sämre i stor 

grupp. (Eva) 

Flera av de intervjuade beskriver det som något negativt och ofta otryggt att vara i stor grupp. Det blir 

svårt för läraren att kontrollera klassen och många informanter har även nämnt att ljudnivån är ett stort 

problem med den stora gruppen. 

De saker som några av eleverna uttrycker som mer negativa angående sin nuvarande skolform, är 

matsalen. De hävdar att det är för mycket ljud där och att det därför blir jobbigt att vara där. En annan 

sak de nämnt, som indirekt är kopplat till skolsituationen, är att bussarna till och från skolan ofta 

kommer försent, vilket skapar stress.  

Det är bussgrejerna hit som är jobbiga. De kommer aldrig, så jag missar min anslutningsbuss. Och jag 

har två timmar hem så… Så jag missar min buss hela tiden för att bussarna härifrån går försent. Det 

är bara det som jag tycker är ganska jobbigt. (Klara) 

De ovan nämnda exemplen är saker som indirekt rör lärande i och med att det har att göra med 

elevernas skolsituation och påverkar deras möjlighet till koncentration och arbetsro. Skolan behöver 

förutom att planera den direkta pedagogiska miljön bli mer medveten om faktorer som indirekt 

påverkar elevernas situation.  

Två av de intervjuade flickorna, Emma och Maria, går på en IV-linje anpassad för Aspergers syndrom. 

Den skola detta program ligger på ska till hösten flyttas till en annan byggnad på grund av att de 

nuvarande lokalerna ska rivas. Vid tidpunkten för intervjuerna var det inte säkert att IV programmen 

skulle få följa med till de nya lokalerna. Detta gav upphov till stor oro hos dessa två elever. De visste 

vid tidpunkten för intervjuerna varken var de skulle gå i skolan till hösten, eller vilka lärare de skulle 

ha. Det blev jobbigt för dem med all denna ovisshet. Dessutom var det oklart vilka klasskamrater de 

skulle gå med till hösten i och med att klassen eventuellt kommer att splittras och Maria uttrycker sin 

oro på följande sätt:  
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Alltså de har sagt att de ska ta bort IV och vi går ju på IV-Asperger. Om man inte har godkänt från 

nian i matte, svenska och engelska ska man gå en speciallinje där man läser upp dessa ämnen. Då får 

man göra det på en skola som heter xxx. Men de som har godkänt i matte, svenska och engelska från 

grundskolan får gå i det nya gymnasiet. Så alla kommer att splittras. Men det är inte helt säkert än. 

De är inte helt 100 på det. Det kommer att stå tomma lokaler i den nya. Så det är lite såhär konstigt. 

(Maria) 

Emma och Maria känner sig trygga i sin nuvarande skola och läromiljö. I och med att de känner sig 

trygga och trivs på sin skola är det ännu mer förödande att inte veta hur det blir till hösten. Alla 

förändringar tar energi och detta är dessutom en förändring som de tror ska påverka skoltillvaron 

negativt. Denna situation – som även hade medfört oro hos gemene man – blir för dessa elever ett stort 

orosmoment och skapar otrygghet för dem. Det är för de intervjuade flickorna viktigt med kontinuitet, 

att saker och ting alltså inte förändras allt för fort. Det kan tänkas att den energi som annars hade blivit 

lagd på lärande, nu istället läggs på att oroa sig för framtiden. Detta orosmoment påverkar dessa 

elevers lärandesituation negativt.  

Struktur 

Alla flickor i studien har nämnt att det är mycket viktigt med struktur och tydlighet för att de ska 

kunna lära sig. Under denna rubrik kommer därför deras uttalanden rörande detta att behandlas mer 

ingående. Underrubrikerna är indelade i Tydligt upplägg, Variation, Tillgång till datorer och Stress. 

Tydligt upplägg  

När det gäller lärares lektionsteknik är det enligt informanterna angeläget att lärarna lägger upp 

lektionen på ett tydligt och strukturerat sätt, samt att de tydligt visar vad man ska lära sig. 

När jag får klara tecken på vad jag ska göra. Det kan t.ex. vara att någon har skrivit upp – Du ska 

kolla de här frågorna och läsa de här sidorna. Då blir det mycket enklare. Då känns det som att jag lär 

mig mer faktiskt. (Lina) 

En bra lärare är någon som är tydlig med vad den gör och sådär, inte bara hoppar över grejer, hoppar 

steg och så. Någon som förklarar tydligt. (Amanda) 

Sofie poängterar att det är viktigt att läraren skriver upp ett tydligt schema vad man ska göra på tavlan 

och ger tydliga instruktioner för att hon ska kunna lära sig. Det är dessutom viktigt att läraren passar 

tider och inte kommer försent.  

Man ska som lärare inte komma försent. Det har jag varit med om. En lärare jag hade förut kom alltid 

försent. Kom hon inte försent så kom hon inte. (Elin) 

Många av flickorna har poängterat att det är svårt att lära sig om det är ologiskt och ostrukturerat.  

Om det är totalt ologiskt är det svårt att lära sig. Om man rakt av, nu händer ju inte detta, men om 

man rakt av skulle lära sig massor med ord som inte alls hör ihop skulle det vara svårt. (Julia) 

Det är svårt att lära sig om det inte är struktur. Att läraren bara slänger ur sig saker och att folk pratar 

i munnen på varandra. Det är nog sämst ärligt talat. (Eva) 

Samtliga ovan nämnda exempel talar för betydelsen av tydlighet och hur detta kan underlätta och 

positivt påverka dessa elevers inlärning.  

Variation 

Många av flickorna anser att det är viktigt att man som lärare kan förklara saker på flera olika sätt och 

att repetition är viktigt för deras lärande. Om de inte repeterar fastnar det enligt dem inte lika bra i 
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minnet. En av informanterna, Sofie, förklarar att hon har ganska dåligt minne och att det därför är 

viktigt att få instuderingsfrågor att repetera med hjälp av.  

Alltså när jag lär mig, då kan jag ha svårt för att komma ihåg vad vi sitter och pratar om. Jag har 

ganska dåligt minne, så jag måste liksom sitta och nöta grejer. Jag måste läsa och göra 

instuderingsfrågor. Sedan får någon ställa frågorna till mig. Då lär jag mig bättre. (Sofie) 

Och sen så ska man alltid anteckna samtidigt för då är det lättare om man lyssnar och antecknar 

samtidigt för då får ju hjärnan in det mycket snabbare och sedan repeterar man efteråt också. (Elin) 

Flickorna har, när de talat om sitt lärande, beskrivit många olika inlärningssätt. Emma tycker att hon 

lär sig bäst när hon sitter helt själv och det är tyst omkring henne. Julia tycker däremot att hon lär sig 

bäst i diskussionsmiljö där hon får vända och vrida på saker, bryta ned dem för att sedan skapa något 

nytt av det.  

Jag gillar när man gör saker till en diskussion. Det gör vi alltid. Jag tycker om det sättet. För att lära 

mig någonting, det har med en envisgrej att göra, så vill jag kunna förstå grejerna och kunna 

analysera det själv för att kunna acceptera det. Det hjälper mig att lära mig när jag liksom tagit det 

och skapat något nytt av det. Då sitter det rätt bra. Jag tror att det är någon typ av minnesteknik hos 

mig. (Julia) 

Andra informanter har nämnt att det är svårt att ta in information genom att bara få en skriven text. De 

vill gärna få det förklarat för sig på flera sätt gärna genom PowerPoint eller muntliga genomgångar 

från läraren.  

Läraren kan hjälpa mig med en text genom att läsa texten för mig och förklara vissa ord. (Lina) 

Jag lär mig bra när jag får genomgångar på PowerPoint. Jag tycker att det är jättebra, för att man går 

igenom och sedan får instuderingsfrågor eller får läsa några sidor så att man vet vad det handlar om. 

Man får ta det steg för steg. Det ska vara strukturerat. (Eva) 

Man kan tänka sig att det vid inlärning är viktigt att aktivera olika delar av hjärnan. Om informationen 

ges muntligt, visas på PowerPoint, läses i en text och därefter kompletteras med instuderingsfrågor har 

man använt hörsel, syn, tal, och olika minnescentra i hjärnan. Av elevernas uttalanden och 

kommentarer framgår att det är till hjälp för dem med varierade utlärningssätt, som aktiverar olika 

delar av både kropp och hjärna. Om det erbjuds flera olika inlärningsalternativ finns det alltid något 

som passar individernas olika inlärningsstilar. 

Tillgång till datorer 

Eftersom en del av flickorna har problem med finmotoriken och att skriva för hand, har de nämnt att 

det är viktigt att de har tillgång till datorer vilket de har i den skolform de går nu. 

Alltså jag skriver snabbare på dator än på papper, så det hade varit bra att skriva på dator och liksom 

ha alla anteckningar samlade där istället för i skrivhäftet. (Sofie) 

Ett förbättringsförslag är att kunna få tillgång till Smartboard.  

Det skulle ha varit roligt om man hade en sån där Smartboard istället för Whiteboard! Det känns lite 

oldschool nu liksom. Det skulle ju vara trevligt med en smartboard för då skulle man kunna ha alla 

anteckningar i datorn. (Elin) 

Elevernas svårigheter med att göra anteckningar för hand skulle kunna minimeras med hjälp av 

användande av Smartboard. Vid användande av Smartboard kan lärarens anteckningar på tavlan gå 

direkt in i datorn och flickorna skulle då slippa att dela upp sin uppmärksamhet mellan lärarens 

undervisning och att göra egna anteckningar.  
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Stress 

Det är viktigt att eleverna får hjälp att strukturera upp sitt skolarbete. Annars kan stressen över 

skoluppgifterna göra att de skjuter upp arbetet och att de på så vis bygger upp berg av uppgifter de 

måste klara av. Om detta berg blir för högt kan det hända att de istället helt struntar i att göra de 

skoluppgifter de vet att de borde.  

Jag har det här härliga sättet att hantera stress att jag skjuter upp allting. Jag tror att jag behöver 

stressen för jag lär mig nog bäst när jag pluggar i sista sekunden. Men stressen kan ändå bli så jobbig 

att jag liksom skiter i det istället. Det kan vara så att jag på bussen till skolan eller typ 10 minuter 

innan lektionen pluggar inför ett prov. Men ibland kan det vara jobbigt om man har för stora 

uppgifter framför sig och då kanske jag t.ex. väljer att inte gå till skolan eller så typ skjuter jag upp 

det på kvällen innan och därför är uppe länge och nästa morgon är jag trött plus att jag tänker, ja jag 

har den här uppgiften framför mig och kommer sent därav. (Julia) 

Flickorna poängterar att det är att det är viktigt att man inte känner sig stressad och att man får ta saker 

i sin egen takt. 

Vi har ju mer tid också, fast vi hinner ju med allt ändå på något vis. Det måste vara pedagogiken. 

(Elin) 

En annan sak lärare och andra vuxna bör tänka på är att noga förbereda de intervjuade eleverna för 

förändringar, då även detta är ett stressmoment.  

Är man van vid en miljö så vill man helst inte att den förändras allt för mycket. Problemet ligger inte 

i att man flyttar på bänkar eller så, men en rejäl förändring som att hela miljön, precis allt byter plats 

eller om det är helt nya möbler och helt ny ordning. Det blir en sån ny struktur. En sån omställning. 

Det tar tid för man har ju grundtryggheten i den miljö som man varit under en bra tid. (Eva) 

Förändringar kan, enligt flickorna, göra att kraft som annars kunde blivit lagt på lärande läggs på 

funderingar och oro kopplat till förändringarna. Ett exempel på sådan förändring har redan berörts 

under rubriken osäkerhetsfaktorer där förändrings situationen handlar om en planerad skolflytt som får 

konsekvenser för eleverna. 

Perceptionsproblem 

För att kunna lära sig på ett positivt sätt nämner alla flickorna i denna studie att det är betydelsefullt 

med god arbetsmiljö i klassrummet. Detta innebär enligt dem att det ska vara lugnt och att läraren ska 

ha kontroll på klassen. Alla informanter i studien har på ett eller annat sätt nämnt att det är svårt att 

koncentrera sig om det är för mycket ljud och rörelse omkring dem.  

Jag kan få svårt att lära mig när det är allt för mycket ljud och när det är för många som rör sig 

omkring en liksom, för då tappar jag koncentrationen på det jag gör. (Maria) 

När det är mycket prat, det har jag svårt för – om man sitter och läser och någon sitter och pratar. Jag 

kan liksom inte göra två saker samtidigt. Så det är jättejobbigt. (Sofie) 

Ja tyst ska det vara, inte så många som pratar. Det ska vara respekt i klassrummet om man säger så, 

mot läraren då. (Lina) 

Många av flickorna förklarar att de haft frånvaro från grundskolan av just denna anledning. Det har 

helt enkelt varit för jobbigt på lektionerna på grund av alla ljud. 

Det var inte så bra på grundskolan, det var ganska stökigt så jag slutade ju att gå på lektioner så jag 

gick hem istället. (Klara) 
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När det blir för mycket höga ljud i klassrummet är det extra svårt för dessa elever att lära sig. Det är 

alltså viktigt att se över ljudmiljön för att underlätta inlärningssituationen för elever med Aspergers 

syndrom.  

Sammanfattning av Resultat och Analys 

Många av flickorna har fått sin diagnos sent, trots att både de och föräldrarna upplevt att det funnits 

svårigheter och att det inte fungerat optimalt för dem i skolan. När de fått diagnosen har de antingen 

accepterat diagnosen eller förnekat den. Vilket resultat det blivit beror till stor del på deras syn på och 

erfarenhet av diagnosen. Oavsett synsätt har diagnosen varit en dörröppnare för dem och gjort att de 

fått tillgång till den pedagogik och det stöd de behöver. De har också upplevt sig få mer förståelse och 

hjälp från lärarna efter sin diagnos. 

Det har varit av betydelse för dessa elever att gymnasiet är den första skolform de fått välja själva. Det 

är viktigt att flickorna känner att lärande är meningsfullt och det är angeläget att läraren får dem 

intresserade av ämnena. Detta kan underlättas genom att läraren är välutbildad och intresserad av sitt 

ämne och är införstådd med dessa elevers behov av insatser. För att det ska bli meningsfullt för dessa 

flickor att gå till skolan är det viktigt att individanpassa undervisningen till rätt nivå. 

Individanpassning innebär inte bara att förenkla saker, utan även att ge mer avancerade uppgifter om 

detta behövs. Deras intressen är en mycket viktig nyckel till lärande och elevernas intresseområden 

både privat och i skolan handlar till stor del om att nå ut, förstå och bli förstådda av sin omvärld. 

Skolan ska vara en trygg plats för eleverna detta underlättas genom ett välfungerande socialt 

sammanhang och s.k. viktiga vuxna. Dessa personer är extra viktiga i och med att vissa av de 

intervjuade konstaterar att de har svårt att be om hjälp. En annan faktor som bidrar till ett gott socialt 

sammanhang är att de har en bra relation med lärarna och det underlättar om läraren är genuin och har 

humor, samt tar eleverna på allvar. Vänner är även det en viktig faktor i det sociala sammanhanget. 

Många berättar att det var svårt med vänner på högstadiet och att de blev illa behandlade. På 

gymnasiet har de vänner som de umgås med. Kompisar och upplevd gemenskap påverkar elevernas 

inlärning positivt. Det mesta handlar egentligen om att hamna i rätt sammanhang för att komma till sin 

rätt. 

Låg och mellanstadiet har gått relativt bra för dessa flickor. Den period som varit jobbigast för 

eleverna är högstadietiden, där de gått i stora klasser som varit mycket röriga. Den fysiska miljön och 

organisationen i skolan har stor betydelse för deras inlärningsmöjligheter. Det är betydelsefullt för 

dem att känna sig trygga och ofta är hemklassrum och små klasser för de flesta en förutsättning för 

denna trygghet.  

Tydligt upplägg med god struktur behövs för att eleverna ska kunna lära sig på bästa sätt. Det är 

dessutom bra att ha tillgång till olika hjälpmedel som datorer m.m. samt att läraren kan förklara på 

flera olika sätt. Stress är något som försvårar lärosituationen och dessa elever behöver mycket hjälp 

med att strukturera upp sitt lärande. 

Alla flickor i studien har på ett eller annat sätt nämnt att det är svårt att koncentrera sig om det är för 

mycket ljud och rörelse omkring dem, vilket bidragit till perioder av skolfrånvaro – i synnerhet under 

högstadietiden. Det är betydelsefullt att deras läromiljö är lugn och fri från alltför stora förändringar. 

 



30 

 

Diskussion  

Min forskningsfråga i detta arbete är: ” Hur ser flickor, som fått diagnosen Aspergers syndrom, på sin 

skolsituation och sitt egna lärande?” Jag har genom mina samtal med flickorna fått mycket rik 

information om detta. Det är viktigt att poängtera att jag mött nio olika individer, med olika 

förutsättningar och lust till lärande. Att de har samma diagnos betyder inte att de skulle vara mer lika 

än andra ungdomar.  

Titeln till detta arbete är: Trivsel, Trygghet och Tydlighet. I intervjuerna framgår att det är viktigt att 

lärandet är meningsfullt, samt att läromiljön är lugn, tystlåten, trivsam, tydlig, trygg och strukturerad. 

Det är även viktigt med kontinuitet, alltså att saker och ting inte förändras allt för fort. Detta stämmer 

väl överens med vad som sagts i tidigare forskning (Attwood, 2006 a; Attwood, 2006b; Falkmer; 

2009; Gillberg, 2011; Hellberg, 2009; Nordin-Olson, 2010; m.fl.). De intervjuade eleverna har sagt att 

det är viktigt att uppleva trivsel i skolan för att de ska vilja vara där. Denna trivsel får de genom att det 

erbjuds en trevlig arbetsmiljö på skolan, att de har vänner, samt att de har en bra relation med lärarna. 

Tryggheten är en annan faktor de nämnt som förutsättning för att de ska kunna lära sig. Denna 

trygghet får de genom att ha hemklassrum och att de undervisas i små klasser. Tydlighet utgör 

ytterligare en förutsättning för att dessa flickor ska kunna lära sig på ett konstruktivt sätt. De får 

tydligheten genom att läraren ger tydliga uppgifter och direktiv, är pedagogsikt strukturerad, samt 

organiserar undervisningen på ett tydligt sätt.   

Tydlighet 

Man skulle kunna se behovet av tydlighet utifrån några av de teorier som finns om varför människor 

med Aspergers syndrom tar in och bearbetar information på ett annorlunda sätt. De som har Aspergers 

syndrom har nedsatta funktioner i det som kallas theory of mind – att förstå hur andra människor 

tänker och känner, central koherens – att se helheten bland detaljerna och när det gäller exekutiva 

funktioner – förmåga till planering, målinriktat beteende och anpassningsförmåga. Man kan tänka sig 

att det specialanpassade gymnasiets miljö och organisation underlättat den tydlighet dessa elever 

behöver för att kunna lära sig på ett konstruktivt sätt.  

Många av de flickor jag talat med beskriver att de tidigare känt sig utanför bland ”NTV:are – Normal 

Tills Vidare” och missförstådda av lärarna. Detta kan, som sagt, ha att göra med theory of mind. Det 

har varit svårt för dessa elever att kunna förstå sin omgivning, vilket bidragit till en problematisk 

lärosituation på grundskolan, då de flesta av dem inte heller hade fått sin diagnos. I och med att de 

kom in på de specialanpassade programmen på gymnasiet har denna situation förändrats.  De upplever 

att människorna i deras omgivningar blivit mer tydliga med vad de menar och förväntar sig av dem. 

Eleverna har även fått stöd och kunnat få saker förklarade av en förstående lärargrupp.  

När det gäller central koherens, har det för dessa elever varit viktigt att lärarna varit mycket tydliga 

med vad det är som de förväntas lära sig. Det är viktigt att läraren lär ut på ett för dem logiskt sätt och 

hjälper dem att bygga ihop en helhet av alla detaljer. Läraren kan enligt dessa flickor hjälpa dem 

genom att sitta ned med dem och förklara sambanden mellan delarna, som de inte själva kan se. Några 

av dem har nämnt att det är underlättande när läraren gör tydliga scheman där det står vad de ska lära 

sig.  
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I och med att dessa elever kan ha problem med de exekutiva funktionerna kan det vara problematiskt 

att planera skolarbetet och klara av förändringar i skolmiljön. Flera av flickorna har gett exempel på 

detta i intervjuerna. Många av dem har nämnt att det är viktigt att läraren är strukturerad och tydlig och 

därigenom hjälper dem att planera sitt skolarbete. Får de inte hjälp med detta kan det, enligt flera av 

dem, göra att de blir så stressade att de istället skjuter upp sina uppgifter och på så vis får berg av läxor 

som de måste klara av. De har egentligen inga svårigheter med att klara av uppgifterna i sig. De måste 

dock ha tydliga instruktioner om när och hur de ska utföra dem. Flera av dem har nämnt att det är 

viktigt att deras läromiljö inte förändras alltför mycket. Det innebär att det vid förändringar blir extra 

viktigt att förbereda dem i god tid innan då detta annars blir ett stressmoment som stör deras 

lärandesituation.  

Skolrelationernas betydelse 

Många av de flickor jag talat med har poängterat att det är viktigt att ha en bra relation till sin lärare 

för att kunna lära sig bra. Detta skulle kunna ses i ljuset av Vygotskijs uttryck ZPD – den närmaste 

utvecklingszonen. Dessa elever har i den aktuella skolformen fått mer hjälp och stöd. I och med detta 

har även deras närmaste utvecklingszon utvecklats framåt. I den nuvarande skolformen har de bra 

relationer med sina lärare och enligt Vygotskij (2001) är kunskap något som skapas i mötet mellan 

människor. Det kanske är extra viktigt att relationen mellan lärare och elev är bra när det gäller dessa 

flickor i och med att många av dem uttrycker att det har varit svårt att göra sig förstådda bland andra 

som inte har Aspergers syndrom. Om det är svårt att göra sig förstådd är det alltså, med detta synsätt, 

även svårt att skapa ny kunskap och utvecklas framåt. Vygotskij (2001) tänker sig att intelligens inte 

endast är något biologiskt, utan även påverkas av det sociala sammanhang man befinner sig i. Det 

specialutformade gymnasiet har för informanterna varit ett bra sammanhang i och med att de fått mer 

kontakt med sin omgivning i form av lärare och klasskamrater. Man behöver kontakt med andra 

människor för att den närmaste utvecklingszonen ska kunna utvecklas. Annars kan man bara utnyttja 

en del av sin egentliga potential. Man kan tänka sig att detta inte bara gäller de elever jag talat med i 

denna undersökning. Alla elever gynnas, enligt tanken om ZPD, av en god relation med lärare. 

Westling-Allodi (2010) talar också om just detta och hävdar att det ”sociala klimatet” i klassrummet är 

avgörande för hur väl elever, oavsett om de har diagnos eller ej, kan lära sig. Det är inte bara 

ämnesinnehållet som ska läras in. För att kunna lära ut sitt ämne måste läraren också ha en god 

relation med eleverna och det gäller alla elever oavsett ålder och förutsättningar. Imsen (1999)  hävdar 

att det är viktigt att läraren kan kombinera intresse för sitt ämne med mänsklig värme och det kan mina 

samtal med flickorna bekräfta. Läraren ska, enligt dem, vara genuin och äkta, samt ha humor. Läraren 

ska samtidigt vara välutbildad, ha förståelse för elevernas behov och förutsättningar, samt kunna sitt 

ämne väl.  

Sambandet mellan meningsfullhet och prestation  

När jag intervjuat dessa elever har det blivit mycket tydlig att de måste vara motiverade för att kunna 

lära sig. Lärande och skolsituation måste kännas meningsfulla. Det är många faktorer som spelar in i 

denna meningsfullhet, men en mycket viktig faktor är att de i sin nuvarande skolform känner att de 

hamnat i rätt sammanhang. Exempel på detta är att de nu hittat vänner och lärare som förstår dem och 

som de känner gemenskap med. De har dessutom hamnat i en välorganiserad och strukturerad miljö. 

Detta skulle kunna belysas genom Antonovskys (1991) begrepp KASAM – Känsla Av SAMmanhang. 

KASAM kan i detta sammanhang användas för att förstå frågan – Vad är det som gör att flickor med 
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Aspergers syndrom kan lära sig på ett optimalt sätt. Istället för att se vad som är jobbigt för dessa 

elever är det fördelaktigt att se vad som kan generera en positiv läromiljö och bra förutsättningar för 

lärande genom en stark känsla av sammanhang. Vännerna och lärarna är i detta sammanhang viktiga 

verktyg i hanterbarheten och för att begripa sin omgivning. Även den strukturerade miljön är viktig för 

hanterbarheten, speciellt för dessa elever i och med att de uttryckt att de ej kan lära sig om det är 

ostrukturerat och rörigt. I och med att deras skolsituation nu är mycket mer begriplig och förutsägbar 

blir den också mer hanterbar. Meningsfullheten handlar om att kunna påverka sin livssituation och i 

detta fall skolsituation. Man måste känna att det är värt att investera energi i att lösa de problem som 

uppstår. På grundskolan har de, enligt utsagor, inte känt att de kan påverka sin skolmiljö. Det har varit 

rörigt och de har känt sig illa behandlade av jämnåriga. De har alltså inte känt en känsla av KASAM 

och deras lösning på detta har varit att stanna hemma från skolan under perioder av varierande 

tidsomfattning. Det är viktigt att individanpassa undervisningen till rätt nivå för att det ska bli 

meningsfullt för dessa elever att gå till skolan. Bara det faktum att gymnasiet är den skolform de valt 

själva gör att meningsfullheten ökar.  

Antonovsky (1991) ansåg att meningsfullheten var det viktigaste för att KASAM ska kunna uppstå. 

Situationer kan ha hur mycket begriplighet och hanterbarhet som helst, är de inte meningsfulla 

infinner sig ändå inte KASAM. Meningsfullheten är viktig för att dessa flickor ska kunna prestera bra 

och det underlättar att de hamnat i en miljö som är mer gynnsam för deras KASAM. Mycket handlar 

egentligen om att hamna i rätt sammanhang. Vad som är rätt sammanhang varierar mellan olika 

individer. Det är därför viktigt att hela tiden uppmuntra alla elever att hitta det sammanhang som 

passar dem bäst. Alla lär sig på olika sätt, det gäller bara att hitta det sätt man själv trivs bäst med och 

den situation man trivs bäst i. Som jag har uppfattat det är dessa elevers skolsituation på gymnasiet 

gynnande för dem och deras lärande. I och med detta måste denna skolmiljö anses som ett bra 

sammanhang för lärande och därigenom stimulerande för deras KASAM, som i detta fall dessutom är 

en förutsättning för lärande.  

Diagnos – En förutsättning för hjälp? 

Tidigare forskning visar att flickor, innan de fått diagnosen Aspergers syndrom, ofta feldiagnostiseras 

eller diagnostiseras sent under sin uppväxt (Kopp, 2009). Även många av de flickor som ingått i min 

studie har berättat att de diagnostiserats sent trots att de ofta länge haft problem i skolan innan 

diagnosen blev satt. Detta har fått mig att fundera över hur stort mörkertal det finns när det gäller 

flickor och denna diagnos. Informanterna har även berättat att de innan de fått sin diagnos inte haft 

tillgång till det skolstöd de behövt. Detta är uppseendeväckande då det i Skollagen (1985) kapitel 1 § 2 

står: 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja 

deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen 

skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. (SFS 1985:1100) 

 I nya Skollagen (2010) står det i kapitel 1 § 4: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2010:800) 

Detta tolkar jag som att alla barn och ungdomar har rätt till det stöd de behöver i skolan oavsett om de 

har diagnos eller ej. De ska alltså inte behöva ha diagnos för att få detta stöd. I och med att många av 

de elever jag talat med diagnostiserats sent och dessutom inte fått den hjälp de behövt innan 
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diagnosen, är det ännu mer angeläget att fundera på hur man i större utsträckning kan upptäcka och 

hjälpa dessa flickor i tid. Detta behöver inte nödvändigtvis ske genom diagnostisering, speciellt med 

tanke på att det inte bör krävas diagnos för att elever ska få den hjälp de behöver. Det kanske hade 

varit mer fördelaktigt att sätta en ”pedagogisk” diagnos. Med ”pedagogisk” diagnos menar jag att man 

som lärare tar hänsyn till elevers individuella förutsättningar genom att skaffa sig kunskap om hur man 

rent pedagogiskt kan underlätta för att de ska lära sig på ett för dem optimalt sätt.  

Om det är så att de neuropsykiatriska diagnoserna trots allt kommer att leva kvar och betyda mycket i 

vårt samhälle, är det av största vikt att diagnoserna sätts rätt och sätts i tid. Därför är det viktigt att 

fundera över varför flickor med Aspergers syndrom inte upptäcks i lika stor utsträckning som 

pojkarna. När Hans Asperger (Gillberg, 2010) först redogjorde för sitt symptom beskrevs det utifrån 

hur de visar sig hos män och även diagnoskriterierna är baserade på forskning om män. För att 

flickorna i större utsträckning ska kunna upptäckas kanske man bör vidga diagnoskriterierna eller göra 

egna kriterier för flickor? Tallberg-Broman (2002) menar att vi fortfarande i dagens samhälle påverkas 

starkt av vår olika syn på män, kvinnor och våra könsroller. Man kan tänka sig att detta kan medföra 

att flickorna inte i lika stor utsträckning som pojkar blir upptäckta och får hjälp. Att en flicka är blyg 

och tillbakadragen ses inte som någonting konstigt, om en pojke däremot är det väcker det större 

uppmärksamhet och det är troligare att det kommer att utredas.  

Andra orsaker till att flickorna inte upptäcks i lika stor utsträckning är enligt många forskare 

(Attwood, 2006a, 2006b; Gillberg, 2011; Kopp, 2010; Nordin-Olson, 2010; Simone, 2010; Wagner, 

2006) att de har ett större intresse av att skapa sociala relationer, samt att deras specialintressen inte är 

lika utstickande som pojkarnas. I min undersökning är detta tydligt. De intervjuade har beskrivit att de 

har kompisar och att de är mycket intresserade av sociala relationer. De har även poängterat att 

kompisar är viktiga för att man ska må bra. De intressen som flickorna beskrivit för mig hade kunnat 

gälla för vilken tonårstjej som helst.  

Många av de forskare som håller på med Aspergers syndrom (Gillberg, 2011; Nordin-Olson, 2010 

m.fl.) beskriver något som Attwood (2006a) benämner som ”social language”. Attwood poängterar att 

det är viktigt att man lär personer med Aspergers syndrom att använda sig av detta för att de ska kunna 

lära sig förstå sin omvärld och andra människor i och med att de redan, enligt theory of mind, har 

svårigheter med detta. Många av informanterna poängterar att deras favoritämnen i skolan är språk och 

samhällsorienterade ämnen. Dessa intressen handlar, som sagt, mycket om att nå ut och göra sig 

förstådda, samt förstå sin omvärld och detta skulle kunna ses som ett försök att förstå sig på ”social 

language”. Många av flickorna uttrycker att de utvecklats mycket av att gå på det specialutformade 

gymnasieprogrammet, kanske beror detta på att programmet hjälpt dem att utveckla sitt ”social 

language”? 

Inkludering? 

Många av dagens forskare inom pedagogik förespråkar inkludering och det som kallas en skola för 

alla (Assarsson, 2009; Haug, 1998; Hjörne & Säljö, 2008; Börjesson, 2001; m.fl.). Detta kan förenklat 

tolkas som att alla elever har rätt att slippa bli exkluderade från sin vanliga klass. Men är det verkligen 

en skola för alla om vissa av barnen och ungdomarna varken trivs eller kan ta in information i skolan? 

Eleverna i studien har framhävt att det är mycket jobbigt att gå i stor klass. Vad man dock kan läsa 

mellan raderna är att det inte är eleverna i den stora klassen som är problemet. De flickor jag pratat 

med är mycket intresserade av att skapa relationer och få vänner – en del av dem har t.o.m. en önskan 

om att få mer kontakt med elever från den övriga skolan. Problemet med stor klass är alltså inte andra 
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elever utan snarare ljudnivån. Flickorna kan helt enkelt inte koncentrera sig när det är många som 

pratar samtidigt. I och med att klasser kan bestå av upp till 30 elever är höga ljud ett vanligt inslag i 

dagens skola. Detta är troligen försvårande för alla – för väl lärare som elever – men i synnerhet för 

elever med perceptionssvårigheter.  

En intressant sak som många av informanterna i studien nämner är att det gått relativt bra i skolan 

ända tills högstadiet, då de största problemen uppstod. De trivs även i nuvarande skolform med 

gymnasieprogram som är speciellt anpassat för Aspergers syndrom. Man kan fråga sig vad som 

kännetecknar de verksamheter som fungerat bra? På låg och mellanstadiet har man ofta ett 

hemklassrum och en klasslärare. Intervjuerna tyder på att hemklassrum är av stor betydelse för dessa 

elever i och med att det utgör en trygg bas i deras skoltillvaro. En annan sak som mitt resultat visar är 

att relationen mellan lärare och elev är viktig för att eleverna ska kunna lära sig på ett konstruktivt sätt. 

På låg och mellanstadiet har alla haft tillgång till hemklassrum och en klasslärare – som man kunnat 

utveckla en närmare relation till – vilket varit gynnsamt för dessa elevers lärande. När de sedan kom 

till högstadiet innebar det många förändringar – vilket de inte heller tycker om. På högstadiet hade de 

inte längre hemklassrum och de hade olika lärare i nästan alla ämnen. Klasserna var dessutom ofta 

stora och stökiga vilket medförde att flickorna, enligt intervjuerna, periodvis valde att stanna hemma 

från skolan. När de sedan kom till ett gymnasieprogram specialanpassat för Aspergers syndrom 

återkom hemklassrummen och nu istället för klasslärare – mentorer. Detta gör att cirkeln sluts, de har 

återigen fått en för dem gynnsam studiemiljö. Får eleverna tillgång till – en för dem – bra miljö, så kan 

de utvecklas framåt på ett optimalt sätt.  

I dagens mångfacetterade samhälle skulle det behövas nya skollösningar. Assarsson (2009) menar att 

vi har en skola som egentligen skulle passa i början av 1900talet. Skrtic (1991) pratar om ett 

organisatoriskt paradigm och anser att skolan som organisation måste ändras i grunden för att man ska 

kunna ha en utbildning som omfattar och passar alla barn och ungdomar. Gustafsson (2001) talar om 

något han kallar DLM – Dysfunktionell Lärande Miljö. Detta innebär att man istället för att 

diagnostisera eleven ser till lärandemiljön och hur den kan behöva förändras för att gynna eleven. Om 

inkludering ska kunna fungera i verkligheten – för de elever som har Aspergers syndrom – måste man 

omorganisera skolan genom att diagnostisera lärandemiljön så att den passar även dessa elever. För 

dessa elever hade det varit gynnsamt att ha hemklassrum och mindre klasser även på högstadiet, samt 

att ha någon vuxen att skapa en bra relation med. Detta skulle kunna underlättas av att eleven hade 

tillgång till det litteraturen benämner som ”viktiga vuxna” (Skolverket, 2009). Det skulle också 

underlätta om lektionerna var strukturerade och hade tydligt upplägg. Det som gynnar och är 

nödvändigt för de elever jag talat med är egentligen fördelaktigt för alla elever. Ingen elev gynnas 

egentligen av att det är stökigt i klassen och det som anses som bra lärare för elever med Aspergers 

syndrom skiljer sig inte från vad som anses som en bra lärare för barn och ungdomar utan diagnos. 

Inkludering borde alltså rent teoretiskt fungera om man omstrukturerar lärandemiljön så att den även 

passar barn och ungdomar som behöver ha en lugn miljö. Detta kan underlättas genom att minska 

elevantal i klasserna alternativt att ha fler lärare/mentorer per elevgrupp. 

Olika eller Lika? 

Vad som är normalt respektive onormalt bestäms utifrån samhällets syn på och konstruktion av 

normalitet (Hjörne & Säljö, 2008). Utifrån detta synsätt finns det egentligen inga diagnoser. Vi 

människor tycker om att kategorisera varandra och diagnosen Aspergers syndrom är ytterligare en 

kategori. Problemet med neuropsykiatriska diagnoser som t.ex. Aspergers syndrom, är att personen 



35 

 

ofta förknippas med sin diagnos – en person med diagnosen Aspergers syndrom kan av vissa kallas 

”Aspergare”. Om du däremot brutit benet, finns det ingen som skulle påstå att du är ett ”benbrott”. 

Andra diagnoser som man som individ får leva med och hantera varje dag som t.ex. astma genererar 

inte samma typ av identifikation som de neuropsykiatriska diagnoserna gör. Det är t.ex. inte så vanligt 

att människor beskriver en person som har astma som ”Astmatikern”.  

Vad en diagnos gör med individens subjektskapande, och därmed även syn på sin inlärningsförmåga, 

är svårt att säga och säkerligen mycket individuellt. De flesta av de flickor jag intervjuat har 

genomgått en kris när de fick diagnosen Aspergers syndrom. Denna diagnos är väldigt fyrkantig i och 

med att den består av vissa förutbestämda kriterier som man måste uppfylla för att få diagnosen. Den 

kris de genomgår kan ha att göra med att de inte vill bli fast i en onyanserad och fyrkantig diagnos 

som kommer att göra att många har förutfattade meningar om hur och vilka de är. 

Jag har pratat med nio unika individer och fått intrycket av att de egentligen är väldigt olika, trots att 

de på pappret har samma diagnos. De är fångade i en väldigt fyrkantig diagnos, men de är inte 

fyrkantiga som personer. Jag tillhör den kategori av människor som vissa av dessa flickor benämnt 

som NTV:are – Normal Tills Vidare. När de intervjuade eleverna talar om sitt lärande slår det mig att 

vi är mycket mer lika än vad man först kan tro. Mycket av det som dessa flickor nämnt som 

förutsättningar för konstruktivt lärande och en bra skolsituation skulle även gynna andra elever som ej 

fått diagnos. Jag menar, vem vill inte ha en bra lärare och en lugn och strukturerad klassrumsmiljö? 

Vi människor koncentrerar oss mycket på att hitta skillnader oss emellan och placera varandra i 

kategorier. Trots att vi är olika i många avseenden, är och förblir vi varelser av arten Homo Sapiens 

Sapiens – Människan som vet att hon vet. Det faktum att vissa fått en diagnos och andra kan räknas till 

kategorin ”dussinmänniskor” gör ingen skillnad i detta avseende. Vi har trots våra olikheter även saker 

som förenar oss. Det är viktigt att vi kan mötas i våra likheter och inte bara bli varse våra olikheter. 

Detta är viktigt att tänka på i dagens skolvärld. 
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Konklusion 

Mitt syfte med denna studie har varit att ta reda på vad flickor med Aspergers syndrom tänker om sitt 

eget lärande och sin skolsituation. Det som kommit fram under studiens gång är att de inte fått 

tillräckligt med hjälp och stöd i skolan innan de fått sin diagnos. Annat som kommit fram är att det är 

betydelsefullt att lärandet upplevs som meningsfullt och att deras intresse väcks. Det är också viktigt 

att det sociala sammanhanget är välfungerande, samt att skolmiljön är organiserad på att bra sätt. 

Lärandet ska vara välstrukturerat och det är betydelsefullt att det inte är allt för mycket ljud omkring 

dem när de ska lära sig. Mycket av det jag kommit fram till i denna studie stärks av tidigare forskning 

(Attwood, 2006a; Attwood, 2006b; Falkmer, 2009; Gillberg, 2011; Hellberg, 2009; Kopp, 2010; 

Nordin-Olson, 2010; Westling-Allodi, 2010; m.fl.). Min studie på nio individer är för liten för att man 

ska kunna dra generella slutsatser om vad som passar alla flickor med Aspergers syndrom. Det jag 

kommit fram till är dock att det eleverna i studien nämnt som förutsättningar för lärande skulle kunna 

vara gynnsamt för de flesta elever. Vi är trots allt inte bara olika, vi är alla människor, om än med 

olika förutsättningar.  

I min studie har det visat sig att det är viktigt att de elever jag intervjuat befinner sig i ett, för dem, 

meningsfullt sammanhang för att de ska kunna lära sig. Jag har, utifrån flickornas uttalanden förstått 

att de trivts under de tidiga skolåren, samt på gymnasiet. Högstadiet har av olika anledningar varit en 

jobbig tid då de periodvis haft hög skolfrånvaro. Det hade därför varit intressant att jämföra grad av 

KASAM under grundskolans tidiga år jämfört med grundskolans senare år och sedan jämföra detta 

med gymnasiet. Denna undersökning skulle kunna göras med Antonovskys (1991) KASAM-formulär. 

Detta består av flera frågor som genom att besvaras kan mäta känsla av KASAM.  Det hade varit 

intressant att undersöka detta för att närmare ta reda på kopplingen mellan deras lärande och känsla av 

KASAM.  

Många av informanterna poängterar att de utvecklats mycket sedan de började på det specialutformade 

gymnasiet. Man kan fråga sig om denna utveckling har att göra att de nu hamnat i rätt sammanhang 

eller att de helt enkelt mognat som individer i och med att de blivit äldre. För att undersöka detta 

skulle man behöva jämföra med elever, som även de har Aspergers syndrom, men går på ett vanligt 

gymnasieprogram för att ta reda på hur de eleverna uppfattar sitt lärande och sin skolsituation. För 

framtida studier skulle detta kunna vara ett intressant forskningsområde. 

Forskningen om Aspergers syndrom är – som redan nämnt – i dagsläget till stor del baserad på män. 

Det är viktigt att även flickor och kvinnor får göra sina röster hörda i detta sammanhang, då deras 

symptom av diagnosen avviker något från männens. Det är av största vikt att mer resurser läggs på 

forskning om kvinnor med Aspergers syndrom, då det i min undersökning visat sig att dessa elever 

inte fått tillräckligt med stöd innan de fått sin diagnos. Det är dock viktigt att komma ihåg att 

diagnosen inte ska vara en förutsättning för att få stöd i skolan, då alla som behöver hjälp ska få det 

stöd de behöver enligt SFS 1985:1100 och SFS 2010:800. Jag hoppas att denna studie kan bidra till att 

flickor i allmänhet och i synnerhet flickor i behov av extra stöd, uppmärksammas mer i skolan.  
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Bilaga 1 

Dessa diagnoskriterier är hämtade ur Gillbergs (2011) bok: Aspergers syndrom: Normala, geniala, 

nördar?  

Tabell 1: Gillbergs Diagnoskriterier för Aspergers syndrom  

  

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation:    

(minst två av följande) 

a) nedsatt förmåga till kontakt med jämnåriga  

b) likgiltighet ifråga om kontakt med jämnåriga  

c) nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler  

d) socialt och emotionellt opassande beteende  

2.  Monomana, snäva intressen:  

(minst ett av följande)  

a) som utesluter andra sysselsättningar  

b) som stereotypt upprepas  

c) med inlärda fakta utan djupare mening  

3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen: 

(minst ett av följande)  

a) som påverkar den egna personens hela tillvaro  

b) som påtvingas andra människor  

4. Tal- och språkproblem:  

(minst tre av följande)  

a) sen talutveckling  

b) ytligt sett perfekt expressivt språk  

c) formellt pedantiskt språk  

d) egendomlig röstmelodi: rösten entonig, gäll eller på annat sätt avvikande  

e) bristande språkförståelse inkl missförstånd ifråga om ordens bokstavliga/ 

underförstådda innebörd  

5. Problem ifråga om icke– verbal kommunikation: 

(minst ett av följande)  

a) begränsad användning av gester  

b) klumpigt tafatt kroppsspråk  

c) mimikfattigdom  

d) avvikande ansiktsuttryck  

e) egendomlig, stel blick  

6. Motorisk klumpighet: 

       dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning  

 

 

 

Tabell 2: Diagnoskriterier för Aspergers syndrom (DSM– IV) 

 

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av 

följande sätt:  

1)  påtagligt bristande förmåga att använda varierade ickeverbala beteenden såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 

interaktionen  

2) oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån  

3) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex visar 

inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse)  
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4) brist på social eller emotionell ömsesidighet  

 

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter 

vilket tar sig minst ett av följande uttryck:  

1) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering  

2) oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer  

3) stereotypa och upprepade motoriska maner (t ex vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen)  

4) enträgen fascination inför delar av saker  

 

C. Störningen orsakar kliniskt signifikant nedsättning av funktionsförmågan i arbete, 

socialt eller i andra viktiga avseenden. 

 

D. Ingen kliniskt signifikant försening av den allmänna språkutvecklingen  

(t ex enstaka ord vid två års ålder, kommunikativa fraser vid tre års ålder).  

 

E. Ingen kliniskt signifikant försening av den kognitiva utvecklingen eller i utvecklingen 

av åldersadekvata vardagliga färdigheter, adaptivt beteende (utöver social interaktion) 

och nyfikenhet på omgivningen i barndomen.  

 

F. Kriterierna för någon annan specifik genomgripande störning i utvecklingen eller för 

schizofreni är inte uppfyllda.  
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Bilaga 2 

Till Elever och Föräldrar 

Hej! 

  

Jag heter Cecilia Bergholtz och går på lärarprogrammet med inriktning Biologi och Kemi på 

Stockholms Universitet. I samband med mitt examensarbete har jag valt att inrikta mig på flickor som 

fått diagnosen Aspergers syndrom och ta reda på mer om hur de själva tycker att de lär sig på bästa 

sätt. Eftersom jag tycker att det är viktigt och intressant att bli mer insatt i hur eleverna själva tänker 

om sitt lärande, kommer jag att använda mig av intervjuer. 

Jag hoppas att just du ska vilja delta i en intervju för att bidra med dina erfarenheter och kunskaper och 

därigenom medverka till att detta kan komma andra till del. Jag är intresserad av att veta mer om just 

dina tankar.  

Medverkan är frivillig och alla som deltar i intervjuerna är helt anonyma. Uppgifter som lämnas under 

intervju kommer att behandlas så att inga enskilda individer kommer att kunna identifieras i det 

färdiga materialet. Intervjuerna kommer att spelas in på mp3, men efter att materialet är 

färdigbehandlat kommer all ljudupptagning att raderas. 

Intervjuerna ska hållas under vecka 14 till 15 på din skola. Tid för intervju bestäms individuellt, 

beroende på när du har tid just dessa dagar.  

  

Om ni har några funderingar kan ni nå mig på mailadress: cebe3102@student.su.se  

  

Din underskrift:    Namnförtydligande:  

  

Målsmans underskrift:   Namnförtydligande:  

  

  

Tacksam för svar senast vecka 14, men gärna tidigare! 

Detta papper lämnas till din lärare på skolan när det är ifyllt.  

  

Med vänliga hälsningar Cecilia Bergholtz 

 

 

 

mailto:cebe3102@student.su.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide  

 

 Trivs du i skolan?  

1. Ja – beskriv vad du trivs med. 

2. Nej – beskriv vad du inte trivs med. 

 

 Hur gammal är du? 

 

 Hur gammal var du när du fick diagnosen Aspergers Syndrom? 

 

 Vad betydde det för dig när du fick diagnosen Aspergers Syndrom? 

 

 Berätta lite om din skolbakgrund, hur var det t.ex. på grundskolan? 

 

  Blev det någon skillnad i skolan efter att du fått din diagnos? 

 

 Har du någon person som du kan vända dig till på skolan om du behöver hjälp eller stöd i 

något?  

1. Vem? 

 

 Hur tycker du att en bra lärare ska vara? 

 

 Hur ska klassrummet vara utformat för att det ska bli så bra som möjligt för dig? 

 

 Beskriv en situation när du tycker att du lär dig bra. 

 

 Beskriv en situation då det är svårt att lära sig. 

 

 Vad är det som är bra med din skola? 

 

 Finns det något du skulle vilja ändra med din skola? 

 

 Vilket är ditt favoritämne i skolan? 

1. Varför 

 

 Har du några fritidsintressen? 

1. Berätta. 

2. Ja – Får du använda dig av detta/dessa intresse/intressen i skolan? 

3. Nej –   

 

 Är det något mer du vill tillägga? 
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