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Abstract 
 

The purpose of this essay was to find out educator’s thoughts and experiences regarding 

inclusion for students diagnosed with Asperger syndrome in the early years of elementary 

school. I’m focusing my essay on these issues: What do educators consider to be important 

aspects in the education for students with Asperger syndrome? What obstacles as well as 

opportunities are there for students with Asperger syndrome? To investigate these questions I 

conducted four qualitative interviews with educators experienced in working with pupils with 

Asperger syndrome. 

 

In my interviews I found seven common concepts. I categorized them as: choice, briefing, 

timeplan, special class, adapted education, differences and learning goals. In my results the 

teachers experiences are to be found within these categories. My results show obstacles and 

opportunities in the classroom when educating pupils with Asperger syndrome.  

 

The results of my survey are quite consistent with the literature and research results in the 

subject indicate. Educators are obligated to find solutions that make inclusion possible. One 

important conclusion is that everyone is an individual with a personality, every student with 

Asperger syndrome is unique and educators must get to know the person and have knowledge 

of Asperger syndrome. Another conclusion is, if one strategy works for one student with 

Asperger syndrome, it’s not safe to say it works for another. 

 

Key words: Asperger syndrome, inclusion, teaching, qualitative interviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats var att ta reda på pedagogers erfarenheter av och tankar kring 

inkludering för elever med diagnosen Aspergers syndrom i grundskolans tidiga år. Jag 

koncentrerar min uppsats till frågeställningarna: Vad ser pedagoger som viktiga aspekter i 

undervisningen för elever med diagnosen Aspergers syndrom? Vilka hinder respektive 

möjligheter finns för inkludering av elever med funktionsnedsättningen Aspergers syndrom? 

För att försöka få svar på dessa frågeställningar så genomförde jag kvalitativa intervjuer med 

pedagoger som har erfarenheter av elever med Aspergers syndrom. 

 

Vid analysen av mina intervjuer återkom sju viktiga aspekter gällande undervisning som 

kategoriserades som följande: val, genomgångar, schema, särskola, anpassad undervisning, 

olika och kunskapsmål. I mitt resultat finner man pedagogernas erfarenheter inom dessa 

kategorier av elever med Aspergers syndrom. Resultatet visar att pedagogerna har erfarit både 

hinder och möjligheter i klassrumsarbete med elever med Aspergers syndrom, men hittar 

pedagogerna strategier för varje elevs behov så fungerar undervisningen bra. 

 

Resultatet i denna undersökning stämmer i stora drag överens med vad aktuell forskning visat 

och vad litteratur säger. Pedagoger har uppdraget att anpassa sin undervisning för elever i 

behov av särskilt stöd. En viktig slutsats i min undersökning är att alla personer med 

Aspergers syndrom är olika och att man måste känna till funktionsnedsättningen men också 

lära känna och skapa en relation till eleven. En annan slutsats är, att om en strategi i skolan 

fungerar för en elev med Aspergers syndrom så är det inte säkert att det fungerar för en annan 

elev. 

 

Nyckelord: Aspergers syndrom, inkludering, undervisning, kvalitativa intervjuer. 
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1 Inledning 

Sommaren 2008 jobbade jag på ett sommarfritids för barn med olika diagnoser. Innan denna 

sommar hade jag ingen kunskap om funktionsnedsättningar, men valde att tacka ja till jobbet 

för att jag tyckte det verkade vara så lugnt och trevligt klimat att arbeta i. Jag såg framför mig 

en lugn, rolig och mysig sommar tillsammans med en mindre grupp barn. Fem dagar i veckan, 

åtta timmar om dagen hela sommaren var jag tillsammans med en flicka på 7 år med 

diagnosen Aspergers syndrom. Aspergers syndrom förkortas ibland AS, fortsättningsvis i 

denna uppsats kommer jag använda mig av förkortningen. Några forskare inom AS har valt 

att skriva AS utan s i Asperger, alltså Asperger syndrom (till exempel Östman, 2001), medan 

andra skriver med s i Aspergers (till exempel Attwood, 2011). Jag har valt att använda formen 

Aspergers syndrom i denna uppsats. 

 

Idag kan jag säga att mitt sommarjobb inte var särskilt lugnt och det var heller inte roligt alla 

gånger, som till exempel när jag vände ryggen till i några sekunder när vi var ute och 

promenerade och eleven plötsligt var borta. I efterhand kan jag med ett stort leende säga att 

denna sommar var så otroligt intressant och jag ångrar inte en sekund att jag tackade ja trots 

min okunskap. I augusti samma år började jag min lärarutbildning på Karlstad universitet med 

specialisering hinder och möjligheter vilket omfattar 60 högskolepoäng specialpedagogik. 

Sedan första dagen på sommarjobbet som jag nyss berättade om har mitt intresse och min 

nyfikenhet växt för barn med AS. Jag har också under min utbildning på Karlstads universitet 

fått en helt annan förståelse för varför det inte alla gånger gick att sitta på ett fik, ligga på 

stranden, gå en promenad utan att en konflikt uppstod mellan mig och flickan.  

 

Gillberg (1997) förklarar att AS är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och att ungefär 

3-4 av tusen personer uppfyller kriterierna för diagnosen. I Skolverket (2011) kan man läsa att 

elever med funktionsnedsättningar inom autismspektrat, dit AS tillhör, inte längre har rätt att 

söka särskola om de inte också har en utvecklingsstörning. Elever med AS ska alltså gå i 

grundskolan sedan nya Skollagen träde i kraft i juli 2011. Har alla dagens pedagoger kunskap 

om AS i den inkluderade pedagogiken? Efter att jag läst detta växte min nyfikenhet ännu mer 

för funktionsnedsättningen AS och detta är något som jag vill titta närmare på i min uppsats. 

Jag hoppas också att mitt resultat kan bidra med konkreta tips som pedagoger kan använda sig 

av i sin undervisning för elever med AS. 
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Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogers erfarenheter av och tankar kring 

inkludering av elever med diagnosen Aspergers syndrom i grundskolans tidiga år.  

 

Frågeställningar 

 

Vad ser pedagoger som viktiga aspekter i undervisningen för elever med diagnosen Aspergers 

syndrom? 

Vilka hinder respektive möjligheter finns för inkludering av elever med 

funktionsnedsättningen Aspergers syndrom? 
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2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt följer en genomgång av tidigare forskning och litteratur som jag finner 

intressant och relevant för min uppsats. Denna del kommer att fungera som 

bakgrundsinformation gällande mitt valda ämne. Litteraturgenomgången börjar med en 

förklaring av diagnosen AS, som sedan forstätter med tidigare forskning om AS i skolan och 

pedagogers förhållningssätt. Slutligen kommer jag att gå igenom vad styrdokumenten säger 

om barn i behov av särskilt stöd och ge en förklaring på centrala begrepp. 

 

Vad är Aspergers syndrom? 

 

AS tillhör autismspektrat och är en medfödd funktionsnedsättning. Man kan säga att AS är en 

form av autism hos normalbegåvade människor (Riksförbundet Attention, 2011). Till skillnad 

från klassisk autism så har människor med AS ingen tydlig försening eller avvikelse i den 

tidiga språkliga och kognitiva utvecklingen (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Attwood (2011) säger att barn med AS har försenad social mognad och social förståelse. De 

har outvecklad empati, svårigheter att få kamrater samt att kommunicera och kontrollera 

känslor. De har också svårigheter att koncentrera sig i klassrummet, kan ha avvikande 

inlärningsförmåga och de behöver stöd och hjälp med att planera och organisera. Många har 

en ovanlig språklig förmåga med avancerat ordförråd och fascination för ett ämnesområde. 

Människor med AS kan vara överkänsliga för vissa ljud, dofter, konsistenser eller beröring.  

 

För att bli diagnostiserad med AS så måste man uppfylla vissa kriterier. Idag finns två 

diagnosmanualer för att diagnostisera AS. Den första är DSM-IV (bilaga 1) och den andra 

heter ICD-10 (bilaga 2). Även värt att nämna är Gillberg, forskare inom Aspergers syndrom, 

som har utformat en egenskriven manual på kriterier som han anser stämmer överens med 

diagnosen AS (bilaga 3) (Attwood, 2011). Gillberg utarbetade manualen innan kriterierna i 

DSM-IV och ICD-10 hade offentliggjorts. Den stora avvikelsen manualerna emellan är i 

synnerhet punkten tal- och språkproblem: sen talutveckling. Gillberg berättar att det är ett 

kriterium medan det inte finns med i ICD-10 och DSM-IV (Autismforum, 2011).    
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Aspergers syndrom i skolan 

 

Gillberg (1997) berättar att det finns en ökad risk för skolproblem för elever med AS. Många 

elever har svårigheter att engagera sig för och koncentrera sig på de uppgifter som skolan 

anser är viktiga. Ungefär hälften av alla personer med AS klarar skolgången utan stora 

svårigheter, åtminstone om toleransen för avvikare är stor på skolan. Attwood (2011) säger att 

barn med AS har en ovanlig förmåga att tänka och lära. Vissa barn har studieförmågor som 

befinner sig över genomsnittet redan när de börjar skolan. Många barn har mycket lätt att 

knäcka koden för läsning, stavning eller matematik, men det finns också många barn som 

visar förseningar i akademiska färdigheter och som ligger betydligt efter när det gäller social 

mognad.  

 

Gillberg & Peeters (2001) skriver att elever med Aspergers syndrom kan uppnå goda 

akademiska resultat eller till och med utmärkta resultat. Dahlgren (2007) säger att personer 

med AS ofta har svårigheter att rätta sig efter en grupp, vilket ofta skapar samarbetsproblem. 

Det kan då lätt uppstå konflikter i klassrummet. Många elever med AS har också svårt att 

lyssna och tenderar att samtala om saker som de själva är intresserade av och som egentligen 

inte hör till ämnet och många avbryter klasskamrater som pratar. Detta leder till konflikter 

eleverna emellan och osämja i gruppen. I en rapport av Skolverket (2009) kan man läsa att de 

undersökt skolsituationen gällande elever med AS i några utvalda grundskolor. Det 

framkommer i rapporten att flera av elever med AS på skolorna kommer att kunna läsa vidare 

på nationella program efter avslutad grundskola.  

 

Hellberg (2007) har i sin forskning intervjuat elever med AS. Elevernas huvudsakliga minnen 

från skolan är studierna och relationsproblem med andra människor och då i första hand 

skolkamraterna. Hellberg (2007) säger att det synliggjordes en upplevelse av utanförskap och 

utsatthet under hela skolgången hos eleverna hon intervjuat. I utanförskapet framkom 

framförallt få kamrater men även dålig kontakt med vuxna inom skolan. När det gäller 

minnen från studier så är det i synnerhet segregerande undervisningsmetoder som har använts. 

I intervjuerna så förklarar eleverna sig själva som elever som har haft problem och svårigheter 

i relation till de krav som ställdes på dem under skoltiden.  

 

 



5 
 

Pedagogers förhållningsätt  

 

I en studie av Lock och Bullard (2004) kan man läsa om hur pedagoger kan inkludera elever 

med AS i klassrummet. Elever med AS känner trygghet när de vet vad som kommer hända 

härnäst, så ett schema i klassrummet som dessa elever kan titta på underlättar mycket. Elever 

med AS har ofta specialintressen för något särskilt och ett bra arbetssätt i början av ett läsår 

kan då vara att avsätta tid för intresset även i klassrummet för att eleven ska inkluderas och 

känna trygghet. Pedagoger som har elever med AS i sin klass bör vara relativt tålmodiga 

berättar Lock och Bullard. Dahlgren (2007) säger att talet ofta är mycket exakt och 

grammatiskt korrekt hos elever med AS så det händer ofta att personer runtomkring eleven 

tror att språket är mycket välutvecklat. Pedagoger missbedömer då lätt elevens kompetens 

eftersom de hör det perfekta talet, men förståelsen är sällan på samma nivå.  

 

Östman (2001) berättar att man måste tänka på vilka ord man väljer när man samtalar med 

elever med AS. För en elev med AS så är ingenting självklart och eleven kan många gånger 

tolka det pedagogen säger bokstavligt. Som pedagog ska man använda sig av enkla och 

tydliga ord. När man vill ge information till eleven så ska den vara kort och koncis. 

Författaren berättar vidare att man också kan skriva ner det som sagts för att eleven ska kunna 

se informationen framför sig. 

 

Attwood (2011) berättar att elever med AS uppnår bäst studieresultat när arbetsmiljön i 

klassrummet är tyst och välplanerad. Pedagogen bör därför försöka skapa en Asperger-vänlig 

omgivning i klassrummet utifrån elevens språkliga och kognitiva förmågor. För att kunna 

skapa det måste pedagogen ha rätt information och expertkunskap om AS och ha genomgått 

en lämplig utbildning. Författaren berättar vidare att pedagoger som har en empatisk 

förståelse för eleven gör störst framsteg, och en sådan pedagog är flexibel i sina 

undervisningsstrategier, bedömningar och förväntningar. Vidare skriver Attwood (2011) att 

man som pedagog aldrig får glömma att det inte finns två elever med AS som fungerar exakt 

på samma sätt, utan alla elever har olika personligheter och förmågor. Betts, Betts och 

Gerber-Eckard, (2007) säger att både erfarna och nya pedagoger behöver mer handledning för 

att undervisa elever med AS. Det är viktigt att pedagoger förstår, att bara för att de anpassar 

undervisningen till eleven med AS så ska eleven inte bedömas annorlunda än de andra 

eleverna. 
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Falkmer (2009) berättar för att kunna skapa en inkluderad skolmiljö måste förståelse för de 

elever som har till exempel funktionsnedsättningen AS finnas på skolan, både av pedagoger 

och annan skolpersonal. Elever med AS kan behöva speciella anpassade 

undervisningsmiljöer, men man kan inte säga generellt hur det ska utformas utan det måste 

anpassas efter varje individs förutsättningar och behov. Falkmer (2009) berättar vidare att 

fysik integrering inte alltid leder till att eleven blir en del att klassen, eleven kan vara fysiskt 

integrerad men socialt segregerad. Attwood (2011) skriver att undervisningsmetoder som har 

visat sig fungera för en eller två elever med AS kanske inte är lämpligt för en elev som senare 

kommer till samma pedagog, ibland måste nya strategier utvecklas. 

 

Thimon (1998) skriver om fyra olika arbetssätt för att lyckas hjälpa elever med AS i 

undervisningen och dessa är: enskild undervisning, parundervisning, gruppundervisning och 

klassundervisning. Dessa arbetssätt är inte några mål i sig utan endast idéer för pedagogiska 

strategier för att nå elevers personliga mål. Vitsen med arbetsätten är inte att pedagogen ska 

tvinga eleven in i en av dessa grupper, oftast är inte eleverna särskilt intresserade av det och 

det måste pedagogen ha förståelse för. De olika alternativa arbetssätten är däremot förslag på 

hur pedagogen kan lyckas med att hitta elevens utgångsläge i språkförståelse, tankesätt och 

uppfattning om omvärlden. Sedan är det pedagogens skyldighet att hjälpa eleven med 

eventuella hinder som kommer efter vägen. Vidare skriver Thimon (1998) att pedagoger 

måste se till elevens förmågor istället för att se till elevens begränsningar. De måste försöka se 

till det positiva istället för det negativa menar Thimon. Då är framstegen betydligt större hos 

elever med AS. 

 

Attwood (1998) säger att skolan måste uppfylla vissa krav vid undervisning av elever med 

AS. Den viktigaste punkten är pedagogens personlighet och läggning men också vilka 

tillgångar och stöd som erbjuds. Pedagogen ska ha ett lugnt temperament, vara förutsägbar i 

sina emotionella reaktioner, vara flexibel i sin undervisning och se elevens positiva sidor. Det 

spelar ingen roll om pedagogen aldrig förr har arbetat med ett barn med AS eftersom varje 

elev har en egen personlighet och den ene är inte den andre lik. Fungerar en strategi på en elev 

så är det inte alls säkert att det fungerar på en annan med samma problematik. Pedagogens 

största utmaning är att hitta strategier som fungerar för varje enskild individ.  

 

Östman (2001) berättar att när en elev med AS börjar på en skola så ska all berörd 

skolpersonal få information om funktionsnedsättningen. Inom ramen för de berörda hör 
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pedagoger, skolsköterska, rektor, kanslister och kökspersonal som jobbar i matsalen där 

eleven äter. Det är viktigt att pedagoger får en förståelse för att AS yttrar sig på olika sätt hos 

elever. Därför säger Östman (2001) att pedagoger inte bara kan få information om 

funktionsnedsättningen generellt utan måste också få tydlig information om hur det yttrar sig 

specifikt för just den eleven som ska börja skolan. Den bästa information pedagogen kan få är 

från föräldrarna till eleven och det är då viktigt att den informationen ges i god tid så att 

pedagogen kan anpassa sin undervisning. 

 

Skolverket (2009) sammanfattar att det inte spelar någon roll om man har diagnosen AS eller 

inte när det gäller genomförandet av undervisningen, utan det är elevernas olikheter och 

behov som gör att undervisningen måste individualiseras. Det är inte utifrån diagnosen som 

man utformar undervisningen utan utifrån elevernas olika egenskaper. Diagnosen i sig är inte 

ett pedagogiskt redskap när det gäller undervisningsmetoder. 

 

Vad säger Skollagen och Läroplanen?  

 

Skollagen innehåller bestämmelser om hur skolväsendet ska utformas och fungera. 

Läroplanen utgår från bestämmelserna i skollagen. I läroplanen framgår utbildningens 

värdegrund och uppdrag inom skolan och vilka mål och riktlinjer som gäller för utbildningen 

(Skollagen, 2010). 

 

I skollagen (Skolverket, 2010) kan man läsa att alla elever ska få hjälp och stimulans för sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så 

långt det är möjligt enligt utbildningens mål. För de elever som lätt når dessa mål ska 

ytterligare hjälp och stimulans ges för att kunna utveckla sin kunskap på en högre nivå. Om en 

elev av någon anledning inte uppnår målen som ges så ska särskilt stöd erbjudas i den 

omfattning som behövs för att eleven ska få möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås. Vidare kan man läsa att utbildningen ska utformas så att alla elever ska känna 

trygghet i skolans miljö och att alla elever ska känna arbetsro. Utbildningens syfte är att skapa 

förutsättningar för personlig utveckling, samt förbereda elever för livsval och ligga till grund 

för fortsätt utbildning.  

 

I läroplanen (Skolverket, 2011) kan man läsa att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
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anledningar har svårt att klara utbildningens krav, och därför kan undervisningen inte 

utformas lika för alla elever. För att nå målen så finns olika vägar. Vidare i läroplanen kan 

man läsa att läraren ska ta hänsyn till alla elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande. Det står också att läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som 

har svårigheter. Rektorn på skolan har ett särskilt ansvar att undervisningen utformas så att 

eleverna får det särskilda stöd och hjälp de behöver för att klara kunskapskraven.  

 

Centrala begrepp 

Inkludering – Exkludering (Inklusion - Exklusion) 

 

Med inkludering menar man att det finns krav som ställs på skolan, utbildningsväsendet och 

samhället i stort. Dessa krav innebär att man hela tiden anpassar verksamheten så att alla 

elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan. Så att 

ingen elev är utesluten ur det gemensamma. Alla elever ska alltså vara inkluderade i gruppen 

oavsett behov. Talar man istället om exkludering så menar man att en elev inte är inräknad i 

gruppen. Pedagogen anpassar inte undervisningen efter alla individers förutsättningar utan 

bara efter en del av gruppens förutsättningar, eleven är alltså inte inkluderad utan exkluderad 

(Persson, 2001). 

 

Integrering – Segregering (Integration - Segregation)  

 

Med integrering menar man att den vanliga skolan ska öppnas för elever från andra 

skolformer. Målet om en elev är utanför sin tillhörande grupp, är att eleven ska komma 

tillbaka till den tillhörande gruppen. Integrering kan inte ske om eleven inte först har blivit 

segregerad, alltså en gång uteslutits ur gruppen.  Med segregering så menar man att en elev 

står utanför en grupp, eleven har tagits ur gruppen som den tillhörde. Eleven är inte längre en 

del av gruppen och är inte medräknad (Persson, 2001). 
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3 Metod 

När man utför en undersökning så är det viktigt att man noga tänker igenom vad man vill 

undersöka, var man vill undersöka detta och hur man på bästa sätt kan undersöka det man vill 

veta. Man måste också fundera över varför man vill veta detta. När man funderar på hur man 

ska undersöka sina frågeställningar så måste man tänka på vilket metodval som bäst lämpar 

sig för just sin undersökning. Jag kommer i detta kapitel börja med att berätta hur jag valt att 

undersöka mina frågeställningar, sedan kommer jag berätta om förberedelser och urval och 

hur genomförandet såg ut. Slutligen kommer en beskrivning av hur jag bearbetat data samt 

etiska frågor. 

 

Val av metod 

 

Mitt syfte med denna undersökning är att få kunskap om pedagogers erfarenheter av och 

tankar kring inkludering av elever med diagnosen Aspergers syndrom i grundskolans tidiga 

år. Mina frågeställningar är följande: Vad ser pedagoger som viktiga aspekter i 

undervisningen för elever med diagnosen Aspergers syndrom? Vilka hinder respektive 

möjligheter finns för inkludering av elever med funktionsnedsättningen Aspergers syndrom? 

Jag valde att använda mig av pedagoger som har elever med denna funktionsnedsättning i sin 

undervisningsklass. För att jag skulle få fram så mycket erfarenheter som möjligt angående 

detta ämne så valde jag att intervjua pedagogerna. En intervju är utbyte av åsikter mellan två 

personer som samtalar om ett tema som ofta är av ömsesidigt intresse berättar Kvale och 

Brinkmann (2009).  

 

För att försöka få svar på mina frågeställningar så var det pedagogers synvinklar och 

erfarenheter jag behövde. Min önskan var att finna mönster och olikheter. Varför jag önskade 

finna det var för att jag ville få en inblick i klassrumspedagogik som kan fungera och saker 

som fungerar mindre bra i arbetet med elever med AS i klassen. Eftersom endast fyra 

pedagoger medverkade i denna undersökning så är jag fullt medveten om att jag inte kan få 

fram några generella resultat utan endast erfarenheter av hur det kan se ut. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver att kvalitativ forskningsintervju bygger på att förstå något ur en 

intervjupersons synvinkel, som man sedan kan utveckla en förståelse för utifrån dennes 

erfarenheter. Författarna berättar också att forskningsintervjun bygger på vardagliga samtal, 

men det är också ett professionellt samtal där kunskap produceras i samspel mellan 

intervjuaren och den intervjuade. Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer i min 
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undersökning för jag ville försöka förstå intervjupersonernas erfarenheter av AS i 

undervisning. Jag valde också denna metod för att jag kan ha användning av specifika 

metoder som framkommer i resultaten i mitt kommande yrke och för att andra pedagoger kan 

ta del av erfarenheterna och få råd om hur de kan gå till väga om de får en elev med AS i sin 

klass. 

 

Jag formulerade åtta frågor (bilaga 4) med utgångspunkt i pedagogers erfarenheter av elever 

med AS i sin undervisning. Intervjufrågorna var inte styrande, utan var riktlinjer för vad 

intervjun kunde innehålla. Jag valde att ställa en öppningsfråga i början av intervjun som 

handlade om hur många elever med AS som pedagogen stött på under sina verksamma år 

innan denna intervju. Detta gjorde jag för att mjukstarta intervjuerna och för att pedagogerna 

skulle komma igång tankemässigt i ämnet som intervjun behandlade.  

 

Ryen (2004) berättar att det är enklare att få med en hel intervju om man spelar in samtalet. 

Det är också bra att anteckna vid sidan av ifall det skulle bli något fel på det som man har 

spelat in. Jag bestämde mig för att spela in intervjuerna om intervjupersonerna godkände det, 

för att jag då skulle kunna lyssna på intervjuerna i efterhand och istället koncentrera mig på 

vad varje intervjuperson sade. Jag gjorde det också för att jag skulle kunna vara mer delaktig i 

samtalet mellan mig och intervjupersonen, så att jag inte skulle behöva anteckna ord för ord 

vad intervjupersonen berättade. Det skulle då också vara enklare för mig att omvandla 

intervjuerna till löpande text efteråt. Jag antecknade istället endast ord och korta meningar i 

ett block vid sidan av. Varje intervju genomfördes i klassrum, där det var tyst och där vi inte 

blev störda av andra personer. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är en förutsättning 

att det inspelade är hörbart, intervjuaren måste alltså tänka på att försöka undvika 

bakgrundsljud för att inspelningen ska vara hörbar för den som senare ska transkribera 

intervjun.  

 

Urval och förberedelser  

 

Genom att kontakta en skolsköterska som jag tidigare under min utbildning har stött på kom 

jag i kontakt med fyra pedagoger som har elever med diagnosen AS i sin undervisning. Efter 

detta samtal så pratade jag med rektorerna på skolorna och fick ett godkännande att det var 

okej att intervjua pedagogerna. 
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För att de utvalda pedagogerna skulle veta vem jag var och för att jag ville förklara syftet med 

min undersökning så besökte jag skolorna och pedagogerna en eftermiddag när eleverna 

slutat. Jag träffade dem en och en och gav dem en presentation av mig själv och av mitt 

examensarbete. Jag frågade dem sedan om de var intresserade av att medverka som 

undersökningspersoner genom personlig intervju. Alla fyra pedagoger svarade direkt och ville 

gärna ställa upp. Jag frågade dem sedan hur jag på enklast sätt kom i kontakt med dem för att 

boka ett datum för intervju. Alla tyckte att e-post var det bästa sättet, så jag skrev ner var och 

ens e-postadresser. Efter några dagar e-postade jag dem om alternativa datum och vi bokade 

in dag och tid för intervjuerna.  

 

När datum var bokat så e-postade jag även mina intervjufrågor till var och en av 

intervjupersonerna. Min tanke var från början att de inte skulle läsa frågorna innan intervjun. 

Detta var för att jag inte ville att de skulle fundera så mycket på svaren innan själva intervjun 

utan det skulle vara spontana svar som de inte hade tänkt ut. Jag tänkte att intervjupersonerna 

skulle fundera ut svar på frågorna som de trodde att jag sökte och kanske inte svara på hur de 

egentligen tänkte. Nu var det så att en av intervjupersonerna bad om att få frågorna för att 

hinna titta på dem och förbereda sig inför samtalet. Jag kände då att jag inte kunde neka henne 

detta och lämnade ut frågorna. För att alla skulle ha samma förutsättningar så bestämde jag 

mig för att de andra tre intervjupersonerna också skulle få möjlighet att läsa igenom frågorna 

innan intervjun.  

 

Genomförande 

 

Torsdagen den 22 september utfördes den första intervjun. Alla intervjuer genomfördes på 

eftermiddagar i pedagogernas klassrum, där vi satt ostört. Detta bestämde jag och 

pedagogerna tillsammans för att inte behöva bli avbrutna av exempelvis elever eller kollegor 

till pedagogen. Då hade vi också gott om tid för eventuella diskussioner.  

 

I början av varje intervju så frågade jag om det var okej att jag spelade in hela intervjun med 

hjälp av min mobiltelefon. Detta förklarade jag var för att jag skulle slippa tänka på att skriva 

ned hela samtalet och istället kunna fokusera på ett givande samtal mellan mig och den som 

blev intervjuad. Jag tyckte att det kändes mer respektfullt om jag kunde titta intervjupersonen 

i ögonen samtidigt som jag intervjuade än om jag skulle sitta och titta ner i ett papper och 

stressa med massa skrift. Jag kände även att jag ville spela in intervjun för att kunna lyssna på 
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intervjun efteråt. Jag berättade innan varje intervju att jag utgick från de fyra huvudkraven 

gällande etiska principer och gav en förklaring av dessa (se nedan). 

 

Jag förklarade sedan för intervjupersonen att intervjufrågorna som vi hade framför oss endast 

var riktlinjer för vad intervjun kunde komma att handla om, att vi alltså inte var tvungna att 

tala om just de frågorna till punkt och pricka. Jag berättade även att om någon ny fråga eller 

fundering skulle dyka upp under intervjun så var det bara positivt för ytterligare diskussion. 

Jag öppnade alla intervjuer med att fråga hur många elever med diagnosen AS pedagogen 

hade stött på under sina verksamma år. Denna öppningsfråga gjorde att vi snabbt kom in i 

ämnet. Samtliga intervjuer genomfördes på samma sätt och varade i tidsintervallet 30-50 

minuter beroende på hur mycket diskussion som uppstod. Inom loppet av tre veckor så hade 

alla fyra intervjuer genomförts på samma sätt. 

 

Databearbetning 

 

Att transkribera innebär att omvandla text från en form till en annan form berättar Kvale och 

Brinkmann (2009). Att skriva ut en intervju från muntligt tal till text är ingen lätt uppgift 

berättar författarna, detta är en tolkande process som tar tid (Kvale & Brinkman, 2009). I mitt 

fall handlade det om att omvandla det muntliga språket i intervjuerna till skrivet språk, som 

jag sedan skulle forma till en löpande text. Efter intervjuerna så transkriberade jag alla 

intervjuer ordagrant på detta sätt. Under min transkribering tog jag inspelningarna till hjälp 

för att lätt kunna spola tillbaka och lyssna på samma sak igen. 

 

Jag bearbetade sedan texterna en och en som Johansson och Svedner (2006) föreslår. Vidare 

sökte jag återkommande teman som rubricerades för att användas i resultatdelen. Rubrikerna 

på de teman som återkom under intervjuerna är inte skapta efter mina intervjufrågor utan efter 

de svar som jag fick utifrån intervjuerna.  

 

Etiska aspekter 

 

När man intervjuar någon så finns det fyra forskningsetiska huvudkrav som man måste rätta 

sig efter. Dessa krav har till syfte att ge normer för förhållandet mellan intervjuaren och den 

som blir intervjuad (Vetenskapsrådet, 2011). Till exempel om en konflikt skulle uppstå 

mellan intervjuaren och den som blir intervjuad eller om det skulle hända någonting annat 

under undersökningens gång som gör att den som blir intervjuad inte längre vill medverka. 
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Jag har i mina intervjuer utgått från dessa fyra huvudkrav. Innan varje enskild intervju började 

informerade jag intervjupersonerna tydligt om de fyra forskningsetiska huvudkraven som är 

följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

För att följa de etiska principerna gav jag intervjupersonen tydlig information om mitt syfte 

med min undersökning (informationskravet), jag berättade att intervjupersonen själv har rätt 

att bestämma över sin medverkan och att intervjupersonen kunde dra sig ur när som helst 

(samtyckeskravet). Sedan berättade jag att intervjupersonen skyddas från att de som läser 

undersökningen får veta vilka personer intervjun handlar om (konfidentialitetskravet) och 

med det menar jag att jag använder mig av fingerade (påhittade) namn. Slutligen berättade jag 

att all insamlad information endast kommer att nyttjas till mitt forskningsändamål 

(nyttjandekravet).  
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4 Resultat 

Jag har valt att sammanfatta de fyra intervjuerna och sedan kategoriserat delar utifrån 

återkommande teman som visade sig i analysen av intervjuerna. Utifrån dessa teman har jag 

rubricerat följande sju delar: val, schema, genomgångar, anpassad undervisning, olika, 

kunskapsmål och särskola. Jag börjar med att presentera de fyra pedagoger som jag intervjuat. 

Sedan följer en redogörelse över resultatet anknutet till mina frågeställningar: Vad ser 

pedagoger som viktiga aspekter i undervisningen för elever med diagnosen Aspergers 

syndrom? Vilka hinder respektive möjligheter finns för inkludering av elever med 

funktionsnedsättningen Aspergers syndrom? 

  

Personbeskrivning 

 

Pedagog 1. 

Katrin, 37 år och har varit verksam i 8 år. Har en klass med 20 elever. Hennes utbildning är 

grundskollärare 1-7 med ämnena Sv/So. Intervjuperson 1 har mött ungefär fem elever med 

AS under sina verksamma år 

 

Pedagog 2.  

Tina, 39 år och har varit verksam i 6 år. Har en klass med 19 elever. Hennes utbildning är 

grundskollärare i de tidiga åren F-5 och fritidspedagog. Intervjupersonen 2 har mött ungefär 

fem elever med AS under sina verksamma år. 

 

Pedagog 3. 

Kristina, 55 år och har varit verksam i 15 år. Har en klass med 24 elever. Hennes utbildning är 

grundskollärare 1-7 med ämnena Sv/No. Intervjuperson 3 har träffat på ungefär tio elever med 

AS under sina verksamma år.  

 

Pedagog 4. 

Anna, 31 år och har varit verksam i 7 år. Har en klass med 24 elever. Hennes utbildning är 

grundskollärare 1-7 med ämnena Ma/No. Intervjuperson 4 har stött på runt tio elever med AS 

under sina verksamma år. 
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Hinder och möjligheter 

  

Val 

 

Pedagogerna i mina intervjuer berättar att valsituationer inte fungerar för eleverna med AS. 

Eleverna har svårt med val eftersom det då inte finns någon struktur i vad de ska göra. Det 

kan vara när eleverna får välja mellan saker som att spela spel, pyssla eller måla. Kristina 

berättar att det inte fungerar för eleven med AS, eleven blir bara sittande vid sin bänk och får 

ingenting gjort. Ibland låter Kristina eleven bara sitta och titta på vad de andra gör, men 

ibland så går hon fram till eleven och tar upp något i elevens bänk som till exempel en läsbok. 

Kristina säger att det känns dumt att välja åt eleven eftersom det då inte blir elevens val, men 

hon menar att det känns bättre om hon ser att eleven pysslar med något än om eleven bara 

sitter och tittar på de andra. Tina berättar att de egentligen inte skulle ha fritt val på schemat 

eftersom det inte fungerar för eleven med AS, samtidigt som de andra eleverna i klassen 

behöver det ibland. Det är en avvägning om man ska ha med val på schemat eller inte. Ser 

man till eleven med AS så skulle inte val finnas med på schemat, men ser man till resterande 

elever i klassen så skulle det finnas med. 

 

Katrin berättar att varje elev har en egen planering för svenskarbete i klassen, i planeringen 

ingår läsa bok, arbetsbok eller att skriva. Eleverna styr själva över detta och väljer vad de vill 

jobba med under svensklektionen. Det är något som inte fungerar för eleven med AS, utan här 

hjälper Katrin till och berättar för eleven varje lektion vad eleven ska göra just den lektionen. 

Då fungerar det bra säger Katrin. Anna berättar att så fort som det handlar om val så skriver 

hon upp valen på tavlan, eleven med AS gör alltid dessa val i följd medan de andra eleverna 

kanske gör det som står sist först o.s.v. Saker som det inte finns struktur i fungerar inte för 

eleven säger hon.  

 

Schema 

 

Pedagogerna berättar att det är viktigt för eleverna med AS att ha schemat tydligt i 

klassrummet. Alla pedagoger skriver på morgonen upp dagens schema tydligt på tavlan i 

klassrummet. Kristina och Tina berättar att de också har bilder bredvid schemat som visar vad 

som står. Om det till exempel står lunch på schemat så sitter en bild med en tallrik med mat på 

bredvid. Kristina säger att hon är väldigt noga med att plocka bort lapparna allt eftersom 
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dagen går, så att hon inte krånglar till det för eleven. Vidare berättar hon att eleven med AS 

har en mapp i sin bänk med dagens planering och i den kan eleven följa alla moment under 

dagens lopp. Kristina berättar om en elev med AS som hon tidigare har haft i skolan som hade 

schema på bänken, Kristina har testat det till eleven som hon har nu men eleven gillade det 

inte och ville inte ha det så. 

 

Anna berättar att hon varje morgon läser schemat tydligt innan de börjar arbeta, detta gör hon 

för att det ibland sker förändringar som de ska göra men som inte sker varje vecka och 

förändringar är något som inte fungerar för hennes elev. Anna säger att om eleven inte får 

veta förändringen i god tid innan det sker så kan det bli jobbigt för eleven och då fungerar det 

inte att göra förändringen. Ett exempel är om eleverna ska till badhuset på idrotten och ska 

samlas vid bussen istället för i idrottssalen, vet då eleven inte om detta innan så fungerar det 

kanske inte att åka till badhuset den dagen.  

 

Katrin berättar också om förändringar och säger att när det inträffar något som gör att 

dagsschemat förändras, så kan det ske låsningar hos hennes elev. Med låsningar så menar hon 

att eleven inte kan göra det som ska göras, alltså att kroppen låser sig. Vidare säger hon att 

den tydliga strukturen är så viktig för hennes elev. I situationer när det sker låsningar så är det 

viktigt att hon behåller lugnet och pratar sansat med eleven, då fungerar det oftast bra. 

Kunskapsmål  

 

De intervjuade pedagogerna har svårt att yttra sig om elevers prestationer sett utifrån de 

kunskapsmål som finns. De kommer inte på några generella mål som de inte tror att eleverna 

kommer kunna uppfylla. Anna säger att alla individer är olika och har olika svårigheter 

oavsett om eleven har en diagnos eller inte.  

 

Katrin säger att de elever med AS som hon har undervisat har varit väldigt olika, ingen har 

varit precis lik den andre. Vidare säger hon att det är individuellt för varje enskild individ. 

Tina säger att hon tror att det kommer att visa sig längre fram i elevens skolgång, hennes elev 

med AS går just nu i årskurs 2 och än så länge så fungerar det bra, men hon är inte säker på 

hur det kommer att fungera i årskurs 3 när kraven ökar.  

 

Kristina nämner att övningsämnen som musik, bild och idrott ibland kan bli rörigt för eleven 

eftersom de ämnena ofta inte är tillräckligt strukturerade. Detta märker hon när eleven 



17 
 

kommer tillbaka till klassrummet efter en lektion i dessa ämnen. Eleven har då svårt att 

komma igång med annat arbete och eleven presterar ofta väldigt lite efter dessa 

lektionstimmar. Kristina berättar att hon har deltagit under musiken och idrotten ett par 

gånger och sett att eleven inte alltid vill vara med på det som klassen ska göra under 

lektionen. Hon säger senare att det är svårt att säga något om kunskapsmålen i dessa ämnen 

för att det inte är hon som har den undervisningen.  

 

Viktiga aspekter i undervisningen 

Genomgångar 

 

Genomgångar är något som är viktigt att vara tydlig i berättar pedagogerna. Pedagogerna går 

alltid fram till eleverna med AS efter en genomgång och berättar för dem vad de ska göra 

under lektionen. Pedagogerna berättar att de säger - DU gör det här nu. Tina förklarar att hon 

först säger - nu gör DU det här, när DU har gjort det här så säger DU till mig. När eleven 

sedan har gjort det så berättar hon vad eleven ska göra efter det. Hon berättar alltså en sak i 

taget. Om Tina ger eleven för mycket information på en gång så fungerar det inte och 

ingenting blir gjort. Det är hela tiden klara och tydliga instruktioner som gäller säger hon.  

 

Anna berättar att hon alltid ger eleven med AS en extra genomgång vid elevens bänk efter 

genomgången med klassen, sedan skriver hon ett schema på tavlan på vad de ska göra just den 

lektionen och då numrerar hon sakerna som ska göras. Exempelvis såhär: 

1. Ordboken s.10.  

2. Svenskboken s. 12.  

3. Läsa bok.  

 

Detta är för att eleven med AS behöver tydliga ramar på vad som ska göras under lektionen 

och för att eleven själv ska kunna läsa på tavlan och veta vad som gäller. Anna säger att hon 

försöker följa samma princip med att anteckna på tavlan i andra ämnen också. Så att eleven 

känner igen det. Kristina säger att hon jobbar mycket med sig själv och sitt verbala tal. Hon 

säger att hon talar gärna och mycket och detta har hon märkt inte är till fördel för eleven med 

AS. Hon säger att hon hela tiden måste tänka på att korta ner sina meningar när hon har 

genomgångar. Hon försöker hela tiden korta ner informationen och inte tala med för många 

ord. Hon märker annars att eleven med AS faller bort efter en stund och inte lyssnar på 
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genomgången alls. Detta har pedagogen vid ett flertal tillfällen märkt av då eleven efter en 

genomgång inte har en aning om vad den ska göra trots att pedagogen just har berättat det. 

 

Anpassad undervisning 

 

Pedagogerna som jag intervjuat anpassar inte klassundervisningen endast för eleven med AS 

utan de planerar lektionerna utifrån förutsättningar i hela klassen. Undervisningen är alltså 

inkluderande även för eleverna med AS berättar de. Pedagogerna säger att 

klassundervisningen fungerar bra för eleverna med AS. Endast det individuella arbetet under 

lektionerna anpassas efter varje elevs förutsättning. Kristina berättar att undervisningen 

fungerar väldigt bra gentemot eleven med AS, men eleven behöver bara en extra start efter 

genomgångar.  

 

Anna får förenkla mycket individuellt arbete medan Katrin har fullt upp med att hitta mer 

material för att hennes elev behöver mer stimulans i sitt lärande än de andra. Eleven ligger på 

en högre kunskapsnivå än sina klasskamrater och blir oftast fort klar med arbetet under en 

lektion. Tina berättar att hon tycker det fungerar bra att förenkla till exempel matte och 

svenska, men när det kommer till generella saker såsom ämnena samhällskunskap och 

naturkunskap så är det väldigt svårt att förenkla. Tina säger att hon till slut hittar förenklingar 

av nästan allting men att det ibland tar väldigt lång tid. Hon berättar också att hon har börjat 

med att försöka få in andra sinnen i de ämnen som hon tycker är svåra att förenkla. Hon har 

till exempel börjat med att ibland visa en film som handlar om det som lektionen ska 

innehålla. Hon hoppas på att det ska öka elevens förståelse, men detta har hon ännu inte fått 

svar på. 

 

Olika 

 

Under mina intervjuer så hör jag ordet olika många gånger. Pedagogerna säger ett flertal 

gånger att elever med AS är så olika. Bara för att en sak fungerar med en elev, så är det inte 

alls säkert att detta fungerar för en annan elev med AS säger både Anna och Kristina. 

 

Tina säger att hon just nu har en elev som hon måste förtydliga och förenkla allt till, medan 

hon förra läsåret hade en elev med AS som hon var tvungen att hitta extra material till för att 

elevens kunskapsnivå var betydligt högre än de andra eleverna i klassen. Katrin berättar att 
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man kan läsa på hur mycket som helst om en diagnos innan man får en elev i klassen, men när 

eleven sedan börjar så inser man att det inte handlar om diagnosen i sig utan om individens 

personlighet. Hon säger att det är så individuellt vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

Sedan förklarar hon att hon tror att personkemin och tilliten mellan pedagogen och eleven 

med AS spelar en stor roll för hur skolarbetet fungerar. Man måste lära känna individen och 

inte diagnosen säger en av de andra. Kristina säger att varje individ är olika, men de går under 

samma diagnos. Detta kan kännas märkligt ibland, men diagnosen AS är ju väldigt bred säger 

hon. 

 

Särskola 

 

De intervjuade pedagogerna tycker att de elever som tillhör deras klasser inte skulle passa i en 

särskola, det är inte ett tänkbart alternativ utifrån de elever som de har just nu säger de. Anna 

säger att hon inte förknippar AS med särskola och att man inte kan sätta en elev i särskola 

bara för att eleven har AS.  

 

Katrin berättar något liknande och hon säger att bara för att man har diagnosen AS så ska man 

inte gå i särskola. Vidare berättar hon att det fungerar så bra med eleven som hon har just nu 

att särskola aldrig funnits i hennes tankar. Tina säger ungefär samma sak och hon säger att 

hon inte tror att eleven skulle fungera bättre i en särskoleklass. Hon säger att kunskapen hos 

eleven är i samma nivå som de andra i klassen så varför skulle eleven tillhöra en särskola. 

Kristina säger ”Anpassar man sig till dessa elever så fungerar det bra tycker jag, det är bara vi 

som pedagoger som måste lära oss hur vi ska hantera det”. 
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5 Diskussion 

Efter att man har undersökt ett bestämt ämne som man finner intressant så är det ofta givande 

att diskutera det som har visat sig under resans gång. Det kan exempelvis handla om varför 

man tror att man fick fram just ett resultat eller vad som kunde ha visat sig om man hade 

använt sig av en annan metod än vad man gjorde. Vidare tycker jag att det är intressant att 

läsa om vad tidigare forskning säger inom ämnet och hur det förhåller sig till det resultat som 

man fått fram.  

 

I den här undersökningen är framförallt resultatet av intervjuerna mycket intressant då detta 

kan vara ett lärotillfälle för oss pedagoger. Genom mitt resultat och genom min 

litteraturgenomgång så kommer jag att reflektera och analysera över vad som visade sig i min 

studie. Denna del börjar med en diskussion av mitt resultat som följs upp av en diskussion av 

min metod, uppsatsen avrundas sedan med en slutdiskussion.  

 

Resultatdiskussion 

 

Mitt syfte var att undersöka pedagogers erfarenheter av och tankar kring inkludering av elever 

med diagnosen Aspergers syndrom i grundskolans tidiga år. Jag vill med detta synliggöra 

pedagogers strategier och förhållningssätt, men jag hoppas också att jag och andra pedagoger 

kan dra lärdom av deras erfarenheter i vårt kommande yrke när det gäller elever med AS. Jag 

utgick från följande frågeställningar:  

Vad ser pedagoger som viktiga aspekter i undervisningen för elever med diagnosen Aspergers 

syndrom?  

Vilka hinder respektive möjligheter finns för inkludering av elever med 

funktionsnedsättningen Aspergers syndrom? 

 

De pedagoger som jag intervjuade berättade för mig att de tycker att elever med AS fungerar 

väl i undervisningen och de berättade att de arbetar på ett inkluderande sätt. Ingen av 

pedagogerna ansåg att eleven med AS skulle byta skolform eller att eleven skulle exkluderas 

ur klassundervisningen. Det visade sig också att pedagogerna inte planerar undervisningen 

efter eleven med AS utan efter alla elever i klassen oavsett om någon har diagnosen AS eller 

inte. I rapporten av Skolverket (2009) kan man läsa att det inte ska spela någon roll om man 

har diagnosen AS eller inte när det gäller pedagogisk planering av undervisning. Vidare skrivs 

det att det inte är utifrån diagnosen som undervisningen utformas utan den ska formas utifrån 
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elevers olika egenskaper. Jag anser att alla elever i en klass ska vara inkluderade i 

undervisningen oavsett funktionsnedsättning eller inte, och jag tycker att man som pedagog 

ska anpassa undervisningen efter alla elevers behov i klassrummet som styrdokumenten säger. 

 

Pedagogerna som jag intervjuade talade om för mig att de arbetar på ett sätt som främjar 

inkludering. Men att jobba på ett inkluderande sätt och att vara inkluderad skiljer sig mycket 

åt. Som Falkmer (2009) skriver så kan en elev vara fysiskt integrerad men socialt segregerad. 

Pedagogerna berättade också att de planerar undervisningen för alla elever och inte enbart för 

några elever, de gör alltså inga ändringar i planeringen för att de har en elev med AS i klassen 

eftersom pedagogerna tycker att det fungerar bra. Vad är då det viktigaste: Att man som 

pedagog vet att man jobbar på ett inkluderande sätt eller att eleverna känner sig inkluderade i 

undervisningen? Detta är något som vi i denna undersökning inte kommer att kunna få svar på 

eftersom jag endast intervjuade pedagogers syn och inte elevernas syn på inkludering. I min 

undersökning tycker jag dock att det visar sig att pedagogerna tänker på ett inkluderande sätt 

och att de försöker skapa en god undervisningsmiljö för att det ska fungera och för att 

eleverna ska må bra. Dock tycker jag att pedagoger ska tänka över inkludering av alla elever 

mer i sin undervisning. Och framförallt fundera över vem inkluderingen är för, för elevers 

skull eller för att det ska låta bra när pedagoger berättar att de arbetar för att främja 

inkludering? Säger pedagoger bara det eller är det verkligen så att alla elever är inkluderade?  

Detta begrepp är idag väldigt omtalat och då i synnerhet när det gäller undervisning utanför 

klassrummet. Men begreppet handlar inte bara om elever som inte är i klassrummet, det kan 

som i detta fall handla om elever i klassrummet. I min litteratur så finner jag genom Persson 

(2001) att verksamheten i skolan ska anpassas så att alla elever får möjlighet att känna 

gemenskap, delaktighet och meningsfullhet. Vidare skriver författaren att alla elever ska vara 

inkluderade i klassen oavsett behov. Jag håller med Persson (2001) och anser att pedagoger 

måste jobba hårt för detta. Pedagoger måste kämpa för att möta elevers olika behov i 

klassrummet och för att alla i klassen ska känna delaktighet, gemenskap och meningsfullhet. 

Redan i dessa unga år så formas människor till de individer de senare blir i livet.   

 

I mitt resultat så kan man läsa att den individuella undervisningen anpassas efter varje elevs 

förutsättningar, men inte de gemensamma genomgångarna. Jag tror att det kan vara väldigt 

svårt att individualisera gemensamma genomgångar i ett klassrum eftersom alla elever har 

kommit olika långt rent kunskapsmässigt, men så länge som det enskilda arbetet 

individualiseras så kan alla elever få den stimulans de behöver. Jag tror att det är viktigt att 
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pedagogen tar sig tid för detta som pedagogerna i min undersökning gör och inte ser detta 

som något jobbigt och betydelselöst. 

 

Resultatet visar att det förekommer en del hinder i klassrummet, men som ofta blir 

möjligheter när pedagogerna finner strategier som fungerar. Gemensamma hinder som 

pedagogerna talade om var bland annat val, schema och genomgångar. Framförallt uppstår 

hindren när eleven med AS inte tydligt vet vad den ska göra och vilka krav som ställs på 

eleven. Ett exempel är när eleven ska välja mellan att spela spel, måla eller något annat. 

Eleven blir då sittande och får ingenting gjort. Eller när schemat förändras och inte följer det 

mönster som det brukar göra under en dag så kan det ske låsningar hos eleven som den inte 

kan ta sig ur. Ett annat exempel på hinder som pedagogerna ofta möter är genomgångar som 

inte riktigt fungerar. Eleverna behöver hela tiden tydliga ramar och informationen måste vara 

kortfattad med få ord. Eleverna behöver ofta också en extra genomgång vid sin bänk där 

pedagogen berättar vad eleven ska göra under lektionen. Thimon (1998) skriver att det är 

pedagogens skyldighet att hjälpa eleven med eventuella hinder efter vägen i undervisningen. 

Vidare skriver Attwood (1998) att pedagogens största utmaning är att hitta strategier som 

fungerar för varje enskild invid. I läroplanen (2011) står det att pedagoger har ett särskilt 

ansvar för att elever ska nå målen och för att kunna nå till dessa mål så finns det olika vägar. 

Jag tycker att dessa hinder som uppstår i klassrummet är utmaningar för oss pedagoger.  Jag 

anser att vi pedagoger inte ska se det som något betungande utan som ett lärotillfälle. Hur 

utvecklas vi annars som pedagoger om vi inte stöter på hinder i vår undervisning? Jag tycker 

att det är genom hindren som vi blir bättre pedagoger, och de som vi ska vara öppna för och 

vilja lära oss mer av.  

 

Attwood (2011) berättar att elever med AS har en ovanlig förmåga att tänka och lära. När 

barn med AS börjar skolan så har många studieförmågor som befinner sig över genomsnittet i 

klassen och har väldigt lätt med läsning, stavning eller matematik. Vidare berättar Attwood 

(2011) att det är långt ifrån alla, det finns också många barn med AS som visar tydliga 

förseningar i skolan. I Skollagen (2011) kan man läsa att elever som lätt når målen ska ges 

ytterligare hjälp och stimulans för att de ska kunna utveckla sina kunskapar på en högre nivå. 

I min undersökning så får jag fram samma resultat som Attwood (2011) berättar om. 

Pedagogerna i undersökningen berättar att de får förenkla material medan någon får hitta 

ytterligare material. Elever med AS ligger inte på samma kunskapsnivå utan de är alla olika 

individer med olika färdigheter säger Kristina. Tina jobbar hårt med att förenkla arbete men 
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känner en viss svårighet med förenkling av ämnen som samhällskunskap och naturkunskap. 

Jag kan förstå om pedagogen känner en oro för att det är svårt att förenkla generella saker, 

såsom samhällskunskap eller naturkunskap. Som pedagog får man aldrig ge upp. Hittar man 

inte material som fungerar så kan man även ta hjälp av kollegor, skolsköterska, 

specialpedagog eller varför inte ringa specialpedagogiska skolmyndigheten och be om 

handledning och fortbildning.  

 

Man måste hela tiden se till möjligheterna och inte till svårigheterna och man ska aldrig känna 

sig otillräcklig som pedagog om man inte hittar lösningar på problem på en gång. Det kan ta 

tid och det får det göra anser jag. Min åsikt är att saker aldrig är omöjliga. I detta fall berättar 

Tina att hon nu har testat att få in andra sinnen i undervisningen för eleven med AS och 

hoppas på att detta kan ge ökad förståelse eftersom olika sinnen aktiveras. Min uppfattning är 

att det är precis på ett sådant sätt pedagoger med dessa elever måste jobba, prova nya idéer 

som kan fungera.  

 

Alla fyra intervjuade pedagoger talade om schema och hur viktigt det var att skriva det på 

tavlan i klassrummet varje dag. Någon elev hade också sin egen planering i en mapp i sin 

bänk som eleven kunde titta på. Anna berättar att hon läser alltid dagens schema tydligt på 

morgonen för eleverna, för att eleven med AS ska ha chansen att tidigt veta vad som komma 

skall om det skulle ske någon förändring. Anna berättade att det annars kanske inte fungerar 

för eleven att göra förändringen och då kan det bli jobbigt för eleven. Lock och Bullard 

(2004) menar att elever med AS känner trygghet när de vet vad som ska hända härnäst. Vidare 

skriver författarna att ett schema i klassrummet som eleven med AS hela tiden kan se 

underlättar mycket för eleven. Att skriva dagens schema på tavlan i klassrummet tycker jag är 

en bra idé. En så enkel sak för pedagogen men som visar sig betyda så mycket för elever med 

AS. Detta underlättar inte bara för elever med AS utan jag tror att det även underlättar för alla 

som vistas i klassrummet under en skoldag.  

 

Under mina intervjuer så återkom meningen: ”alla är så olika”. Under skrivandets gång så har 

jag många gånger tänkt på meningen och dess innebörd för pedagogerna. Ofta kom meningen 

en stund efter att en pedagog hade berättat något om eleven med AS. Attwood (2011) berättar 

att man som pedagog aldrig får glömma att det kanske inte finns två elever med AS som 

fungerar på samma sätt, alla elever har egna personligheter och förmågor. Författaren berättar 

att bara för att en strategi fungerar på en elev med AS så är det inte alls säkert att det fungerar 
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på en annan. Östman (2001) berättar också att det är viktigt att pedagoger förstår att AS yttrar 

sig på olika sätt hos elever. Författaren skriver att det därför är viktigt att pedagogen inte bara 

får information om diagnosen utan den viktigaste informationen ligger i elevens personlighet.  

Jag tycker att det är viktigt att alla pedagoger förstår att elever med AS inte behöver vara lika 

varandra. Man kan lätt tro det eftersom de har samma diagnos och uppfyller samma kriterier. 

Detta kan man tycka är väldigt märkligt och man kan fundera över varför det inte finns olika 

kategorier inom AS eftersom symptomen yttrar sig på så många olika sätt. Jag tycker därför 

att det är viktigt att pedagoger både läser om diagnosen och får en personbeskrivning av 

eleven långt innan eleven börjar i klassen. Jag håller med Östman (2001) om att man som 

pedagog ska träffa eleven innan eleven börjar i klassen så att man kan se hur eleven fungerar i 

sitt dåvarande klassrum och dra lärdom av detta. Detta tror jag är bra för att pedagogen ska få 

en förståelse för elevens behov i sitt kommande klassrum, men framförallt för att eleven ska 

trivas och att det ska fungera.  

 

Metoddiskussion 

 

Mitt mål var att genomföra fyra kvalitativa intervjuer med pedagoger som har erfarenhet av 

elever med AS i sin undervisning. Jag är i efterhand nöjd med mitt resultat, dock kan man 

alltid fundera på vad man kunde ha gjort för att få fram ytterligare kunskap inom ämnet. Jag 

kan också i efterhand säga att jag är glad över att jag använde mig av Ryens (2004) råd om att 

spela in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon. Utan dessa inspelningar så hade jag inte fått 

med allt som sades under intervjuerna. Det är ingen lätt uppgift att skriva och lyssna eller att 

skriva och prata samtidigt.  

 

Min undersökning ger inte svar på hur det ser ut i verkligheten, utan den visar några 

pedagogers tankar och erfarenheter och deras tolkningar. Hur eleverna i dessa klasser ser på 

detta vet vi inget om. Om jag hade haft mer tid på mig hade jag även valt att observera dessa 

klasser under lektioner, för att få ytterligare förståelse för elever med AS. Jag hade då också 

kunnat jämföra vad pedagogerna sade under intervjuerna med det som blev synligt under 

observationerna. Som Johansson och Svedner (2006) skriver bidrog detta till att jag nu inte 

kan jämföra mitt resultat med den praktiska verkligheten. 

 

I min metoddel så berättade jag att jag egentligen inte ville att pedagogerna skulle läsa igenom 

intervjufrågorna innan intervjuerna för att jag ville få spontana svar som de inte innan 
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intervjun hade funderat ut. Detta kan man analysera fram och tillbaka, alltså vad jag 

egentligen kunde ha fått fram om jag låtit dem läsa eller inte. Vem kan säga att svaren som 

pedagogerna skulle ha gett mig om de inte hade läst frågorna innan är de mest trovärdiga eller 

vem kan säga att svaren är trovärdiga om de skulle ha läst frågorna innan. Min tanke var att 

om pedagogerna skulle ha läst frågorna innan så skulle de tänka ut vad jag som intervjuare 

ville höra och kanske inte svara hur deras tankar egentligen är kring ämnet. Men å andra sidan 

så kanske dessa svar hade varit mer genomtänkta och mer sanningsenliga än de spontana 

svaren. Detta kan jag som intervjuare bara spekulera i och inte finna något som är rätt eller 

fel. 

 

Jag berättade också i mitt metodavsnitt att jag efter intervjuerna valde att transkribera 

materialet. Jag skrev alltså ner intervjuinspelningarna i löpande text och rubricerade delar. 

Tankar som slår mig är: Hade resultatet sett annorlunda ut om någon utomstående analyserat 

materialet som inte visste vad undersökningen handlade om? Värderade jag texten som 

intervjuare när jag analyserade? Valde jag ut det jag ville höra? Det finns många tankar kring 

detta. Min tolkning är att man aldrig kan veta det om man inte testar att någon objektiv person 

analyserar texten och att man sedan jämför resultatet. Jag tror dock inte att det påverkade 

resultatet angenämt mycket i denna undersökning eftersom det var pedagogernas tankar och 

erfarenheter jag sökte. Skulle jag inte transkriberat materialet noga så skulle inte jag eller 

andra pedagoger kunna dra någon lärdom av resultatet. 

 

Vidare kan man fundera på om mina resultat är trovärdiga? Jag tycker att mitt resultat är 

trovärdigt eftersom mycket litteratur stödjer det som pedagogerna sagt. Det är dock viktigt att 

förstå att denna uppsats inte är någon generalisering gällande elever med AS i undervisning, 

utan endast ett resultat av fyra pedagogers erfarenheter av elever med AS i sin undervisning. 

Jag tror att uppsatsen kan bidra till att pedagoger får ett och annat tips och råd på vad som kan 

fungera gällande elever med AS i sin undervisning.  

 

Slutsats 

 

Genom denna undersökning så får man veta att pedagoger tycker att elever med diagnosen AS 

är olika. Man får också veta att det är pedagoger till dessa elever som måste förstå att elever 

med AS är olika, och att det är pedagogerna som måste hitta strategier för att det ska fungera 

för varje enskild elev i skolan. Det är ingen lätt uppgift, men en stor utmaning för varje 
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pedagog som möter elever med AS. Som jag skrev tidigare i diskussionen så är mitt resultat 

endast pedagogers syn kring elever med AS i skolan, vi får genom min undersökning aldrig 

veta hur eleverna känner. Dock tycker jag att min undersökning visar på att pedagogerna hela 

tiden försöker skapa en god undervisningsmiljö för eleverna. Hade jag haft mer tid för fortsatt 

arbete så hade jag även observerat eleverna med AS i klassrummet, detta är ett förslag till 

vidare forskning inom ämnet. 

 

Genom litteratur som jag har använt mig av i denna undersökning så kan man få bred kunskap 

av diagnosen AS, men också en förståelse för hur människor med AS tänker och lever sina 

fullt fungerande liv. Jag avslutar denna uppsats med ett citat från en av intervjupersonernas 

tänkbara ord. ”Anpassar man sig till dessa elever så fungerar det bra tycker jag, det är bara vi 

som pedagoger som måste lära oss hur vi ska hantera det”. 
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Bilaga 1 

Diagnoskriterierna för Aspergers syndrom enligt DSM-IV (Attwood, 2011). 

 

A. Kvalitativt nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande 

sätt: 

 

1. påtagligt bristande förmåga att använda varierande icke-verbala beteenden såsom 

ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala 

interaktionen 

2. oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån 

3. brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (t ex visar 

inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse) 

4. brist på social eller emotionell ömsesidighet 

 

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter vilket 

tar sig minst ett av följande uttryck: 

 

1. omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

abnorma i intensitet eller fokusering 

2. oflexibel fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer 

3. stereotypa och upprepade motoriska manér (t ex vifta eller vrida händerna eller 

fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen) 

4. enträgen fascination inför delar av saker 

 

C. Störningen orsakar 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. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Bilaga 2 

 

Diagnostiska kriterier för Aspergers syndrom enligt ICD-10 (Autismforum, 

2011-10-17). 

 

A. Ingen kliniskt signifikant allmän försening av språklig eller kognitiv utveckling. För 

diagnos krävs att enstaka ord skall ha uttalats vid två års ålder eller tidigare och att 

kommunikativa fraser har använts vid tre års ålder eller tidigare. Förmåga att klara sig 

själv, adaptivt beteende och nyfikenhet på omgivningen under de första tre åren skall ligga 

på en nivå som överensstämmer med normal intellektuell utveckling. Den motoriska 

utvecklingen kan emellertid vara något försenad och motorisk klumpighet är vanlig (dock 

inget nödvändigt diagnostiskt kriterium). Isolerade specialförmågor, ofta relaterade till 

onormala intressen och sysselsättningar, är vanliga, men krävs inte för diagnos. 

 

B. Kvalitativa avvikelser i ömsesidig social interaktion (samma kriterier som för autism. För 

att underlätta användningen är dessa kriterier även inlagda nedan). 

 

 

 (1) Kvalitativa avvikelser i ömsesidigt socialt samspel tar sig åtminstone två av 

följande uttryck: 

(a) oförmåga att adekvat använda blickkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och 

gester för att reglera det sociala samspelet; 

(b) oförmåga att etablera kamratrelationer med jämnåriga (på ett åldersadekvat sätt 

och trots rikliga möjligheter därtill) som innefattar ett ömsesidigt utbyte av intressen, 

aktiviteter och känslor; 

(c) bristande modulering av socio-emotionell ömsesidighet som visar sig genom 

nedsatt eller avvikande gensvar på andra människors känslor, eller bristande 

anpassning av beteendet till det sociala sammanhanget, eller en dålig integration av 

sociala, emotionella och kommunikativa beteenden; 

(d) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra 

människor (till exempel visar inte för andra, lämnar inte fram eller pekar på sådant 

som är av intresse). 

 

C. Individen uppvisar ett ovanligt intensivt, avgränsat intresse för något område eller 

begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter (samma 

kriterium som för autism; men det torde vara mindre vanligt att dessa innefattar motoriska 

manér eller att man sysselsätter sig med delar av objekt eller leksakernas icke-funktionella 

delar. För att underlätta användningen är dessa kriterier även inlagda nedan). 

 

 (3) Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter tar 

sig åtminstone ett av följande uttryck: 

(a) omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa och begränsade intressen som är 

överdrivna eller onormala i intensitet och fokusering; eller ett eller flera stereotypa och 

begränsade intressen som är överdrivna i intensitet och snäva i sin natur men inte till 

innehåll eller fokusering; 

(b) till synes tvångsmässig fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller 

ritualer; 

(c) stereotypa och repetitiva motoriska manér som inbegriper endera att vifta eller 



 

 

 

 
 

vrida med händerna eller fingrarna, eller komplicerade rörelser med hela kroppen; 

(d) fascination inför delar av föremål eller icke-funktionella delar av leksaker (såsom 

deras lukt, hur materialet de är gjorda av känns, eller ljudet eller vibrationer som de 

avger). 

D. Störningen går inte att hänföra till andra varianter av genomgripande 

utvecklingsstörningar: schizofreni av simplexform (F20.6), schizotyp störning (F21), 

tvångssyndrom (F42.-), anankastisk personlighetsstörning (F60.5), reaktiv störning i 

känslomässig bindning under barndomen (F94.1) eller distanslöshet hos barn (F94.2).  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Bilaga 3 

 

Diagnoskriterier för Aspergers syndrom enligt Gillberg och Gillberg. (Gillberg, 

1997) 

 

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social interaktion: (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 alla 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 inklusive 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 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Bilaga 4 

 

Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för erfarenheter av elever med Aspergers syndrom? 

 

2. Vilka situationer i undervisningen fungerar bra/mindre bra? 

Hur hanterar du situationer som fungerar mindre bra? 

 

3. När du planerar din undervisning, vilka faktorer påverkar? Har du några strategier för 

planeringen? 

 

4. Ser du några svårigheter i planeringen? I så fall vad? 

 

5. Hur tänker du gällande inkludering av elever med Aspergers syndrom i undervisningen? 

 

6. Finns det uppnående mål som du anser verka svåra att uppnå generellt gällande elever 

med Aspergers syndrom? 

 

7. Har du goda kunskaper gällande inkluderad undervisning gentemot elever med diagnosen 

Aspergers syndrom? 

 

8. Visste du att elever med Aspergers syndrom inte längre har rätt att söka särskola sedan 

den nya skollagen träde i kraft i juli? Vad tänker du om detta? 

 


