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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie har undersökt hur elever med Aspergers syndrom upplever att det är att 

gå i en särskild undervisningsgrupp. Fyra tonåringar som samtliga har gått i en särskild 

undervisningsgrupp, för elever med Aspergers syndrom, under sin grundskoletid intervjuades. 

Syftet med studien är att öka förståelsen för elevernas upplevelser. Intervjuerna var öppna och 

eleverna fick fritt berätta om sina upplevelser från skoltiden. Analysen av intervjumaterialet 

resulterade i fyra teman: Skolarbetet, kompisar och relationer, diagnos och självbild samt val av 

skolverksamhet. Eleverna berättade om både positiva och negativa upplevelser som de haft 

under sin skoltid. Generellt sett så upplevde de att det positiva med att gå i en stor klass är att 

det finns många kompisar att välja mellan. Samtidigt  har de haft svårt med kompisrelationerna, 

varit ensamma på rasterna och blivit retade. Kompisar verkar i alla fall vara av stor betydelse. 

Det positiva med att gå i en liten grupp är att det är mer lugn och ro och lättare att få hjälp med 

skolarbetet. Det är elevernas mammor som verkar ha varit styrande för elevernas skolplacering. 

Eleverna verkar på det stora hela nöjda med att gå/ha gått i en liten grupp. Samtliga verkade ha 

accepterat sina diagnoser. En elev uttrycker att det var skönt att få en diagnos för att han då 

förstod varför han var annorlunda. 
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Bakgrund 

Allmänt specialpedagogiskt 

I den utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning som regeringen lade fram våren 1997 

beskrivs innebörden av begreppet en skola för alla på följande sätt: 

En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers 

erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov och 

krav (SOU 1998:66, s.43). 

Alla elever ska få möjlighet att känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö (Persson 

2001, s. 20). Skolan har således ett ansvar att ge särskilt stöd och hjälp till de elever som behöver 

det. I Grundskoleförordningen står det att särskilt stöd ska i första hand ska ges inom den klass eller 

grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl får dock sådant stöd ges i en särskild 

undervisningsgrupp (Persson 2001, s. 18).  

Haug (1998, s.20) skiljer mellan de två mest aktuella riktningarna av integrering inom 

specialpedagogiken, segregerande integrering och inkluderande integrering. Inom den segregerande 

integreringen är målet att eleven ska få undervisning i en (för individen) optimal miljö. Det kan 

innebära att få sin undervisning, eller delar av den, utanför den skola som ligger närmast hemmet. 

Det finns många alternativ till hur detta kan lösas, t.ex. att eleven får enskilda undervisningstimmar 

eller får undervisning i mindre grupper utanför klassen. En sakkunning person ska ställa en diagnos 

på eleven och utvärdera vilka behov eleven har. Grundsynen är att individen ska anpassas till 

skolan och samhället genom kompensatorisk träning och därigenom kunna delta i det vanliga 

samhällslivet. Specialpedagogiken skiljer sig därigenom från pedagogik.  

Inom den inkluderande integreringen ska undervisningen av eleven i behov av särskilt stöd ske 

inom den klass som eleven tillhör (Haug 1998, s. 21). Argumenten för inkludering är att alla elever 

har lika rätt till deltagande och att det är det mest rättvisa och bästa, både för eleven som är i behov 

av särskilt stöd och för samhället. Genom att alla får en gemensam undervisning läggs en grund för 

att alla ska fungera tillsammans i det vanliga samhällslivet. Vikt läggs på social träning samt 

gemenskap och undervisningen ska vara individuellt tillrättalagd för alla elever i samma klassrum. 

Detta ska ske utan att eleverna blir stigmatiserade och utstötta. Enligt detta synsätt så finns det 

ingen skillnad mellan specialpedagogik och pedagogik då alla lärare ska ha de kunskaper som 

behövs för att undervisa alla barn. Att tala om att vissa elever är ”i behov av särskilt stöd” är då inte 

heller aktuellt utan detta begrepp är bara en social konstruktion som skapats på grund av att skolan 

inte har varit konstruerad för att alla ska kunna fungera där (Haug 1998, s. 21).  
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Synsättet på integrering har förändrats från att funktionshindrade elever skulle integreras i en 

oförändrad skola, till att skolan ska förändra sitt traditionella arbetssätt efter elevernas behov. 

Tidigare anpassades eleverna till skolan, nu är det tvärtom. För att skapa en skola för alla ska skolan 

anordnas så att den är lika ändamålsenlig för alla elever. Alla ska ges likvärdiga förutsättningar för 

att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker deras förmåga att anpassa sig 

till och delta i samhället (SOU 1998:66, s. 59).  

Haug (1998, s. 60) skriver att det i Sverige har funnits en uttalad intention att skapa en inkluderande 

skola som är baserad på de värden som har sitt ursprung i en orientering mot demokratiskt 

deltagande. Haug anser dock att den praktiska utvecklingen ser ut att gå i motsatt riktning, att 

svensk specialundervisning ligger närmare den segregerande än den inkluderande integreringen.  

Haug (1998, s. 60) skriver att en förutsättning för en inkluderande integrering är att skolan 

förändras så att den enskilde individen respekteras. För detta behövs resurser och professionellt stöd 

för att det ska fungera optimalt för alla elever plus att de specialpedagogiska kunskaper och insikter 

som den segregerande skolan har haft behövs. Haugs uppfattning är att det krävs delvis andra 

insikter än idag och att de utnyttjas på andra sätt. Risken är i annat fall att inkludering blir 

detsamma som osynliggörande och avsaknad av individuell anpassning. 

Björk-Åkesson (2001, s. 17) skriver att:  

I en skola för alla kan inte miljön vara lika överallt eftersom olika elever behöver olika miljöer 

som matchar deras förutsättningar och behov. För att alla barn ska få vad de behöver behövs 

variationer i vardagsmiljön. Det finns ingen standardmiljö lika lite som det finns en 

standardmetod.  

Politisk strävan 

I den utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning, som regeringen lade fram 1997, står 

det att om målet om en integrerad, likvärdig och sammanhållen skola ska kunna uppnås måste 

skolan anpassa sin organisation och undervisning så att alla barns förutsättningar tas tillvara (SOU 

1998:66, s. 44). Det står dock att det finns en mindre grupp elever som med svårighet kan erbjudas 

en optimal skolsituation i vanliga undervisningsgrupper. Om det finns särskilda skäl kan en elev i 

grundskolan ges stöd i en särskild undervisningsgrupp. Särskilda undervisningsgrupper bör dock 

endast etableras då elever har mycket speciella behov som inte kan tillgodoses inom ramen för 

skolans ordinarie organisation (SOU 1998:66, s. 124).   

Läsåret 1996/97 fick ca 12 procent av grundskoleelever med funktionshinder sin undervisning i 

särskilda undervisningsgrupper. Med funktionshindrade elever avser Skolverket elever som är 

synskadade, döva och hörselskadade, dövblinda samt rörelsehindrade. Till detta kommer att det 

även förekommer särskilda undervisningsgrupper för elever med ADHD, DAMP, Aspergers 
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syndrom m.fl. (SOU 1998:66, s. 124). I princip alla stora och medelstora kommuner uppger att de 

har särskilda undervisningsgrupper, medan förekomsten är ovanlig i de mycket små kommunerna. 

Vanligast är grupper med inriktning mot DAMP. Kommunerna uppger även att förekomsten av 

särskilda undervisningsgrupper har ökat något eller kraftigt under de senaste fem åren. Detta kan 

enligt Skolverket bero på att besparingar gjort att de ordinarie klasserna har blivit större och att 

antalet oroliga och utagerande barn har ökat (SOU 1998:66, s. 125). Utredningen understryker dock 

att skolans organisatoriska frihet i dag ger möjligheter att möta behoven hos alla elever. Genom att 

ta fasta på denna frihet bör elever med funktionshinder i högre grad än tidigare kunna erbjudas 

lösningar inom ramen för skolans ordinarie organisation. En elev med funktionshinder kan många 

gånger utan svårighet följa undervisningen i stor grupp i vissa ämnen, medan han eller hon kan ha 

behov av en annan lösning i andra. Många elever med funktionshinder har behov av en stabil 

studiesituation. Det kan handla om ett behov av tydliga rutiner varje dag eller av att antalet kamrat- 

eller vuxenkontakter begränsas (SOU 1998:66, s. 125).  

Undervisning i särskild undervisningsgrupp bör vara pedagogiskt motiverad och erbjuda en, utifrån 

elevernas behov, särskilt anpassad studiemiljö. För många bör placeringen syfta till att eleven med 

tiden skall kunna övergå till undervisning i ordinarie undervisningsgrupp (SOU 1998:66, s. 126). 

SOU (1998:66, s. 126) konstaterar att skolsituationen för många elever med funktionshinder 

fungerar väl i de lägre årskurserna i grundskolan medan de högre årskurserna ofta innebär stora 

problem. En orsak till detta är, enligt utredningen, att eventuella svårigheter att nå skolans 

uppnåendemål blir tydliga i och med att betyg sätts från och med hösten i åttonde årskursen. 

Lärostoffet blir dessutom alltmer abstrakt. En annan orsak som utredningen lägger fram till att de 

äldre eleverna i grundskolan har det besvärligt är att många skolor fortfarande arbetar enligt den 

”gamla högstadiemodellen” – en modell som innebär att eleven har många lärare och ofta saknar 

hemrum. 

På Skolverket finns det ingen statistik över hur många elever som går i särskilda skolverksamheter 

för elever med Aspergers syndrom. Det finns heller ingen statistik över hur många elever med 

Aspergers syndrom som går i vanliga skolan1. Således finns det heller ingen statistik om hur 

trenden är, om antalet elever som är inkluderade i den ordinarie skolverksamheten ökar eller 

minskar. 

                                                      
1 Ingrid Nordman, Skolinspektionen, personligt samtal 2008-12-05 



 4

Aspergers syndrom 

Autismspektrum är ett paraplybegrepp som täcker in flera diagnoser, till exempel Aspergers 

syndrom. I många sammanhang föredrar man numera denna term för att understryka att autism 

finns i många olika svårighetsgrader och skepnader. Det som vi idag kallar Aspergers syndrom 

beskrevs första gången i den vetenskapliga litteraturen på 1920-talet och därefter mer ingående av 

Hans Asperger 1944. Men det var inte förrän 1981 när forskaren Lorna Wing tog upp Hans 

Aspergers tankegångar som begreppet Aspergers syndrom etablerades. Ända sedan dess har en 

debatt pågått huruvida Aspergers syndrom och autism (autistiskt syndrom) är olika eller 

överlappande funktionshinder. Först på 1990-talet kom den första internationellt accepterade 

definitionen på Aspergers syndrom (Västerbro, 2008).  

Fyra huvudsakliga kriterier används för att diagnostisera autistiskt syndrom (Västerbro, 2008): 

1. Allvarlig begränsning i förmågan till ömsesidigt socialt samspel. 

2. Allvarlig avvikelse i kommunikationsutvecklingen (inklusive språket). 

3. Begränsade, repetitiva och stereotypa beteendemönster, intressen och aktiviteter. 

4. Tidig debut (senast kring tre års ålder). 

Aspergers syndrom påminner i viktiga avseenden om autism men ger inte samma svåra störning i 

utvecklingen av talat språk och är oftast förknippat med normal eller hög begåvning (SOU 1998:66, 

s. 77). En person med Aspergers syndrom kan ha genomlevt sina första skolår som ett något 

excentriskt och tillbakadraget barn men utan några signaler som ger anledning till att misstänka en 

diagnos och inleda en utredning. I tonåren kan personen bli mer medveten om sin sociala isolering 

och försöka bli mer socialt aktiv men dess försök blir förlöjligade av skolkamraterna och personen 

blir exkluderad. Detta kan leda till att personen blir deprimerad och att tonåringen blir remitterad 

till en barnpsykiater som snabbt kan se att depressionen är en konsekvens av att personen har 

Aspergers syndrom (Attwood 1997, s. 25).  

Många unga med Aspergers syndrom lider även av ångest, panikattacker eller utvecklar 

tvångssyndrom som att tvätta händerna upprepade gånger, vilket i sin tur kan leda till att behandling 

blir nödvändig och Aspergers syndrom upptäcks (Attwood 1997, s. 26).  

I vuxen ålder kan personen gå tillbaka till sin inre värld, prata med sig själv och förlora intresset för 

sociala kontakter och sin personliga hygien. Det kan finnas misstanke om att personen håller på att 

utveckla schizofreni men vid noggrann undersökning så upptäcker man att beteendet inte är 

psykotiskt utan en förståelig reaktion på Aspergers syndrom i vuxenlivet (Attwood 1997, s.26).  
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Gillberg (1989, se Attwood 1997, s.28) beskrev två kriterier för socialt beteende för personer med 

Aspergers syndrom. Det första kriteriet är social funktionsnedsättning där barnet har minst två av 

följande: (a) oförmåga att interagera med jämlikar, (b) avsaknad av önskan att interagera med 

jämlikar, (c) avsaknad av förståelse för sociala koder, (d) socialt och emotionellt opassande 

beteende.   

Det andra kriteriet rör icke-verbal kommunikation men ska också spegla nedsättningen i socialt 

beteende genom att barnet har minst ett av: (a) begränsat användande av gester, (b) klumpigt och 

tafatt kroppsspråk, (c) begränsade ansiktsutryck, (d) opassande uttryck, (e) säregen, stirrande blick. 

Samtidigt publicerade Szatmari, Brenner och Nagy (1989, se Attwood 1997, s. 29) diagnoskriterier 

för ovanligt socialt beteende. De understryker andra aspekter än Gillberg som att vara avskärmad 

från, eller ha svårt för att förstå andras känslor; inte se direkt på andra; oförmåga att ”ge signaler 

med ögonen”; och komma för nära andra. Barnet är mindre medvetet om begreppet personlig sfär 

och när denna överskrids, graden av olust som detta kan medföra.   

WHO (världshälsoorganisationen) publicerade diagnoskriterier för Aspergers syndrom 1990. Dessa 

trycker på att barnets sociala samspel kan sakna ömsesidigt delande av intressen, aktiviteter och 

känslor och anpassningen av beteende till den sociala kontexten. De senaste kriterierna publicerades 

1994 av American Psychiatric Association i deras fjärde utgåva av ”Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders”. Det första kriteriet är en kvalitativ funktionsnedsättning av sociala 

interaktioner som inkluderar många av de tidigare diagnoskriterierna med tillägget att barnet kan 

sakna social och emotionell ömsesidighet, dvs. barnet dominerar den sociala interaktionen 

(Attwood 1997, s. 28).  

En person med Aspergers syndrom är snarare självcentrerad än självisk. Vissa observerar eller står i 

utkanten när andra leker eller väljer att leka med mycket yngre eller äldre barn. Om de är 

inblandade i gemensam lek så har de tendenser att vilja diktera villkoren för leken. Sociala 

kontakter tolereras så länge som de andra barnen leker på deras villkor. Barn med Aspergers 

syndrom undviker därför ibland social interaktion, inte bara för att de saknar de förmågor som 

behövs vid lek utan för att de vill ha total kontroll över leken (Attwood 1997, s.30). 

Ett barn med Aspergers syndrom kan vara likgiltig inför kompistryck för sådana saker som de 

senaste leksakerna eller kläderna, blir sällan inbjuden till fester och har få riktiga vänner. Yngre 

barn kan vara likgiltiga inför en social isolering och nöjda med att leka med sig själva eller syskon. 

Äldre barn blir varse sin isolering och över tiden genuint motiverade till att socialisera med 

jämnåriga. Det blir dock uppenbart att deras lekfärdigheter är omogna och stela vilket leder till att 

de ofta blir avvisade av andra barn (Attwood 1997, s. 31).   

Ett barn med Aspergers syndrom verkar inte vara medveten om de oskrivna lagar som finns 

gällande uppförande. På grund av detta så säger och gör de oavsiktligt saker som förolämpar eller 
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irriterar andra människor som att till exempel säga pinsamma personliga saker till en annan 

människa (Attwood 1997, s. 32). 

Originallistan på egenskaper som en person med Aspergers syndrom har inkluderar att barnet 

saknar empati. Detta ska inte bli missförstått som att barnet helt saknar förmågan att bry sig om 

någon annan. Det handlar mer om att de kan bli förvirrade och inte förstå andras känslor eller ha 

svårt att uttrycka sina egna känslor (Attwood 1997, s. 56). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur elever med Aspergers syndrom upplever att det 

är att gå i en särskild undervisningsgrupp.   

De frågeställningar som jag har försökt besvara är: 

• Vad tycker eleverna är viktigt i skolan? 

• Vad tycker eleverna är positivt och negativt med att gå i en särskild undervisningsgrupp 

respektive stor klass? 

• Vem tar beslutet om en elev ska gå i en särskild undervisningsgrupp? 

• Vilka för- och nackdelar finns det med att få en Aspergerdiagnos? 
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Metod 

Metodval 

Denna studie är induktiv. Enligt Patel & Davidson (1991, s. 21) så följer då forskaren 

upptäckandets väg och kan studera forskningsobjektet utan att först ha förankrat undersökningen i 

en tidigare vedertagen teori. Utifrån den insamlade informationen, empirin, kan man sedan 

formulera en teori. 

Enligt Widerberg (2002) syftar kvalitativ forskning primärt till att klargöra ett fenomens innebörd, 

karaktär eller egenskaper till skillnad från kvantitativ forskning som handlar om att fastställa 

mängder. Att man använder sig av kvalitativ forskning är snarare för att generera teorier (tankar, 

förståelse och begrepp) än att belägga teorier.  

Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för elevers upplevelser av att gå i en liten grupp 

tillsammans med andra elever med Aspergers syndrom. Den kvalitativa forskningsmetoden passar 

därför bra för att uppfylla syftet.  

Det finns ett flertal kvalitativa metoder som till exempel intervjuer, observationer och text- och 

bildanalyser. Olika metoder ger olika typer av svar och det är därför viktigt att noggrant överväga 

vilken eller vilka metoder som passar bäst för att besvara just den fråga som man ställt sig 

(Widerberg, 2002). I min uppsats så vill jag få en förståelse för hur skolgången upplevts av eleverna 

som jag har intervjuat. Intervjuer innebär att forskaren använder samtalsformen för att få fram 

andras muntliga uppgifter, berättelser och förståelser (Widerberg, 2002). Intervjuer, som metod, 

passar därför bäst för att besvara mina frågeställningar.  

En intervju kan vara mer eller mindre genomtänkt och styrd. Enligt Svensson & Starrin (1996) 

brukar man skilja mellan olika typer av intervjuer i litteraturen. Den vanligaste distinktionen är 

mellan standardiserade och ickestandardiserade intervjuer. En helt standardiserad intervju, med ett 

formellt strukturerat schema blir en kvantitativ intervju. En ickestandardiserad, kvalitativ intervju 

utgår från antagandet att man inte från början kan veta vilka frågor som är viktiga och 

betydelsefulla. Frågorna utvecklas delvis som en följd av tidigare frågor och svar. Till sin hjälp vid 

en intervjusituation kan en forskare använda sig av en intervjuguide med frågor eller frågeområden 

som tas upp under intervjun. Intervjuaren försöker under intervjuns gång att få information om alla 

punkter som är upptagna i intervjuguiden (Svensson & Starrin 1996). En kvalitativ intervju 

förutsätter att frågorna till en början ska vara så öppna som möjligt på grund av att man vill erhålla 
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spontan information om företeelser, attityder osv. (Svensson & Starrin 1996). Det som utmärker en 

kvalitativ intervju är att man följer upp de delar av intervjupersonens berättelse som kan kasta ljus 

över personens förståelse av temat i fråga (Widerberg, 2002).  

Urval och genomförande av intervjuer 

Jag började med att genomföra intervjuer med fyra elever, en som går i årskurs 8, två går första året 

på gymnasiet och en går andra året på gymnasiet, samtliga var pojkar. Dessa fyra elever har 

gemensamt att de under sin grundskoletid haft delar av sin undervisning i en särskild 

undervisningsgrupp, i en resursverksamhet med små grupper för elever som har Aspergers syndrom 

och som jag har valt att kalla Björkskolan. Jag valde att intervjua dessa elever dels för att jag har 

arbetat med eleverna innan och att eleverna på grund av detta känner sig trygga med mig. Jag valde 

även ut de elever som jag trodde skulle ha lätt för att utrycka sina upplevelser i ord. 

Jag har följt de forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som är 

antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Jag började med att fråga elevernas föräldrar om jag fick intervjua deras barn och när föräldrarna 

godkänt detta frågade jag eleverna om de ville medverka. Jag berättade för föräldrarna och eleverna 

att elevernas identitet inte skulle avslöjas och att elevernas berättelser enbart skulle användas i min 

uppsats. Intervjuerna genomfördes i de lokaler där eleverna haft sin undervisning under tiden som 

de gick i den särskilda undervisningsgruppen. Intervjuerna var öppna och eleverna berättade om sin 

skolgång. Jag har använt mig av en öppen intervjuguide som stöd för de intervjuer jag har 

genomfört (se bilaga 1).  

Eleverna fick berätta fritt om hur de har upplevt sin skolgång, från årskurs ett och framåt. Ibland 

ställde jag frågor för att få ett förtydligande av det eleverna berättade om och ibland ställde jag 

frågor utifrån de teman som jag skrivit upp i min intervjuguide. Intervjuerna spelades in på band 

och varje intervju tog mellan 20 och 40 minuter. 
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Analys och tolkning 

Varje intervju är transkriberad ordagrant. Jag har sedan sökt och funnit mönster eller teman i 

materialet. Detta gjorde jag genom att först läsa igenom hela materialet för att bekanta mig med 

materialet och få en översiktlig bild. Jag läste sedan noggrant igenom varje intervju och markerade 

de intressanta delarna av materialet med ett beskrivande begrepp (tema) som syftade till vad delen 

handlade om. När jag gjort detta på alla intervjuutskrifterna gick jag igenom materialet en gång till 

för att se vilka teman som återkom flera gånger. De teman som återkom i materialet var: 

Skolarbetet, Kompisar och relationer, Diagnos och självbild  samt Val av skolverksamhet. Jag har 

valt att sammanställa en livshistorieberättelse om varje elev i resultatdelen för att ge en helhetsbild 

av personerna. Namnen i berättelserna och skolornas namn är fingerade. Dessa berättelser är 

fokuserade runt de teman som jag hittade i materialet. Senare i resultatavsnittet redovisar jag en 

sammanställning av vad eleverna berättar om respektive tema. 

Kvalitativ forskning handlar om analyser och därmed tolkningar (Widerberg, 2002). Den tematiska 

analys som jag har gjort av materialet är alltså mina tolkningar av elevernas berättelser och 

upplevelser.  
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Resultat 

Livshistorieberättelser 

Här redovisar jag de fyra elevernas berättelser utifrån de teman som jag har funnit. 

Intervjuutskrifterna var på 6-8 sidor och jag har koncentrerat dem till ca en sida per intervju. 

Kalle 

När Kalle började ettan var han den första eleven i en nystartad resursverksamhet för elever med 

Aspergers syndrom, Björkskolan. Innan skolstarten hade han gått på ett vanligt dagis. Kalle fick en 

Aspergerdiagnos och ADHD-diagnos redan innan han skulle börja skolan. De första veckorna var 

Kalle ensam elev i verksamheten och sedan började tre andra pojkar i gruppen. Två lärare jobbade 

med eleverna, en förskolelärare och en speciallärare. På den tiden tänkte inte Kalle på att han gick i 

en speciell klass utan tyckte bara att det var spännande att börja skolan.  

Björkskolan hade lokaler i en vanlig skola, skola A, och efter ett par år så flyttade verksamheten in i 

en annan skolas lokaler, skola B. Efter flytten började Kalle och hans klasskamrater att gå in skola 

B:s klasser för att ha vissa lektioner. Kalle tyckte inte att det var så stor skillnad på dessa lektioner, 

bara stökigare. På rasterna var Kalle och hans klasskamrater ute och lekte med eleverna från den 

vanliga skolan. Under denna period så utökades resursverksamheten med en ny grupp yngre elever. 

Kalles grupp hade samlingar etc. tillsammans med de yngre eleverna men undervisning för sig. 

Efter ytterligare några år så flyttade Björkskolan tillbaka in i skola A:s lokaler igen i väntan på att 

deras nya lokaler, belägna i skola C, skulle bli klara. Nu började även en ny tjej i Kalles grupp. 

Efter flytten till skola C så började en ny högstadielärare att arbeta med Kalles grupp och det kom 

även in andra högstadielärare som hade andra ämnen i gruppen. Undervisningen blev nu svårare 

och det gick inte så bra för Kalle till en början men han lärde sig ganska fort, då det var en liten 

grupp och lärarna hade mycket tid för att hjälpa eleverna. Det började även fler elever i 

verksamheten, 16 elever totalt uppdelade i mindre grupper.  

Kalle umgicks mest med de elever som gick i hans grupp men det var svårt att få en plats i gruppen 

då Kalle hade andra intressen än de andra, främst datorer, han anser själv att han är en ”datanörd”. 

För att passa in anpassade sig därför Kalle efter de andra och började intressera sig för det som de 

andra tyckte var kul och hade sedan kul med de andra de sista åren.  
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Efter nian började Kalle på ett IT-gymnasium i en teknikerklass med 30 elever, där han nu går 

andra året. Det var en ganska bråkig klass och flera elever har blivit ”utkickade” från skolan. Kalle 

säger att de andra i klassen såg att han var annorlunda än de andra och inte passade in. Han blev 

trots det accepterad och det visade sig senare att det var flera elever i hans klass som hade ADHD. 

Från början umgicks Kalle mest med de stökiga eleverna för att sedan börja umgås med 

”datanördarna”. Nu är han lite mittemellan och umgås med alla. Det var en ny upplevelse för Kalle 

att ha så många klasskamrater och han tycker att det är roligt. Skolämnena går också bra och han 

har godkänt i alla ämnen även om svenskan inte gick så bra till en början. Kalle tycker att det är kul 

på gymnasiet och att det gick bra att anpassa sig till att gå i en stor klass. Under grundskoletiden 

föreslog både Kalles lärare och mamma att han skulle prova på att gå i en stor klass men Kalle 

tyckte inte att det var nödvändigt, han tyckte inte att det var så stor skillnad. Kalle tror själv att han 

aldrig skulle ha klarat att gå i en stor klass när han var mindre på grund av att han då var väldigt 

”speedad” och behövde mer lugn och ro.  

Daniel 

Daniel började ettan ett år för tidigt och gick då i en vanlig klass i skola D. Där gick han sedan i två 

år, han gick om ettan en gång och flyttade sedan till skola E där han började tvåan. Daniel gick 

sedan i denna skola tills han skulle börja sexan, då fick han flytta tillbaka till skola D igen eftersom 

skola E inte hade något högstadium. Daniel började få problem under den här tiden, han fick yrsel 

och kunde inte gå upp för trappor. Han fick också diagnosen Aspergers syndrom. Han fick då sitta 

med en assistent i biblioteket på bottenvåningen och kunde bara vara med sin klass under de 

lektioner som klassen hade på bottenplanet. Daniel tyckte om sina klasskamrater, som han umgicks 

med på rasterna, men tyckte att det var trevligt att sitta med sin assistent. Två av sina klasskamrater 

hade Daniel känt sedan de gick tillsammans i tvåan men vänskapen tog sedan slut. Daniel tror att de 

inte ville vara kompis med honom längre och han blev ledsen för detta men anser att han själv 

också hade något att göra med att det blev som det blev. Daniel blev även lite retad men trivdes 

ändå ganska bra. Skolprestationerna sjönk under den tid som Daniel satt i biblioteket, det var 

ganska stökigt där med mycket folk och på grund av detta svårt att koncentrera sig.  

Daniels mamma ville att Daniel skulle byta skola till resursenhetens verksamhet för elever med 

Aspergers syndrom, Björkskolan, och Daniel gick med på att prova detta trots att han tyckte att det 

var tråkigt att lämna sin gamla klass. Björkskolan har lokaler i skola C. När han kom till 

resursenheten var det tre elever som gick i niondeklassen som Daniel började i. De eleverna hade 

gått tillsammans i flera år och var en tajt grupp. Daniel försökte att komma in i gruppen men det 

gick inte så bra. Han var även ganska rädd för allt det nya och skolarbetet gick segt till en början 

men blev sedan bättre. Daniel gick sedan om nian i denna verksamhet på grund av att han behövde 

mer tid för att träna på sociala situationer och träna bort sina problem med yrseln.  
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Daniel går nu på gymnasiet i en liten grupp på 10 elever i en skola för ungdomar med Aspergers 

syndrom. Där trivs han bra och har bra kontakt med de andra i klassen och några som han är bra 

kompis med. Daniel ville gå på Aspergergymnasium för att det är mer anpassat och lugnare. Han 

tycker att det är positivt med liten grupp för att det är lugnare men att det är tråkigt för att det finns 

färre kompisar och tjejer att välja på. 

Anders 

Anders började ettan i en vanlig klass i skola F. Han trivdes i skolan och tyckte att det var roligt, 

han hade också mycket kompisar i klassen. När Anders skulle börja femman fick han byta skola då 

skola F bara hade verksamhet upp till år fyra. Han kom då till skola G och gick sedan där till och 

med årskurs 7. I sjuan blev det tuffare för Anders att passa in i klassen, han tyckte att det var lättare 

att umgås med de elever som gick i femman och sexan. Anders säger själv att han var en av 

”töntarna” och att han ibland blev lite mobbad. Det blev även svårare att hänga med i skolan och 

Anders gjorde aldrig sina läxor och tyckte att det var svårt att få hjälp ibland. Ibland fick han gå och 

ha extralektioner utanför klassen.  

Anders undrade ofta vad det var för fel på honom och när han under sjuan fick diagnosen Aspergers 

syndrom så kändes det som en lättnad. Hans mamma föreslog att han skulle börja i resursenhetens 

Aspergerverksamhet, på Björkskolan. Han var först lite rädd för att börja på den nya skolan och 

lämna sin gamla klass men tyckte sedan, när han hade vant sig, att det var roligt i den nya skolan. 

Anders tycker att han fick mera hjälp, att lärarna var roliga och att det fanns mer att göra på 

rasterna. Från början var det lite svårt att hitta kompisar men sedan fick han ganska bra kompisar, 

han träffade till exempel en kille som är hans bästa vän nu. Anders tycker dock att det var lite 

tråkigt att det inte fanns så många tjejer på Björkskolan. Trots att lokalerna fanns i skola C, så 

umgicks inte eleverna på resursenheten med eleverna på skola C.  

Anders går nu första året på ett Aspergergymnasium i en liten klass på 10 elever. Han ville gärna gå 

på ett vanligt gymnasium men han och hans mamma tyckte att det skulle bli svårt. Från början var 

det svårt för honom att hitta kompisar och passa in men tycker nu att det går bättre men han sitter 

ofta för sig själv och skriver sagor på rasterna.  

Nils 

Nils började ettan i en vanlig klass på en friskola, skola H. På denna skola blev Nils ofta retad av en 

klasskamrat men hade några bra vänner. Där gick han i två år men sedan lade skolan ner och Nils 

fick flytta till en annan skola, skola I. Där gick han sedan i två år och fick även en extralärare som 

han tyckte mycket om. På skola I fick Nils många nya vänner. I fyran började han på skola J där 

han sedan gick till och med sexan. Skolarbetet gick bra för Nils och han hade några kompisar men 
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det gick allt sämre och de lekte mindre och mindre. Nils var oftast för sig själv på rasterna, lekte 

eller satt och läste.  

När Nils gick i sexan så fick han diagnosen Aspergers syndrom och när han skulle börja sjuan 

tyckte hans mamma och det skulle vara bra för honom att börja i en liten grupp varpå han började 

på resursverksamheten för elever med Aspergers syndrom, Björkskolan. Idag går han där i åttan. 

Han saknar ofta sin gamla skola men tror inte att han skulle orka byta tillbaka. Nils tycker att det 

positiva med Björkskolan är att det händer färre saker som involverar honom, som att han inte blir 

retad längre men det är tråkigt att han har förlorat många vänner från sina gamla skolor. Han är 

dock nöjd med sin situation idag, det går bra i skolan och han har kompisar. Nils tycker dock att 

han har det lite jobbigt ibland. På gymnasiet vill Nils gå på någon datalinje och han hoppas att han 

fortfarande har kompisar då. 

Teman 

Nedan följer en sammanställning av vad eleverna berättat kring de fyra teman (skolarbetet, 

kompisar och relationer, diagnos och självbild samt val av skolverksamhet) som jag har hittat i 

materialet. 

Skolarbetet 

Kalle tycker inte att det var så stor skillnad med att gå in i en stor klass för att ha lektion jämfört 

med att vara i en liten grupp. Han tyckte bara att det var stökigare. Kalle tycker att undervisningen 

blev svårare då några högstadielärare började jobba med Kalles grupp på Björkskolan men han 

lärde sig ganska fort då det var en liten grupp och lärarna således hade mycket tid för att hjälpa 

vardera eleven. 

Daniels skolprestationer sjönk då han var tvungen att sitta i biblioteket med en assistent och det var 

stökigt där. Han vill gå på Aspergergymnasium för att det är mer anpassat och lugnare. 

Anders tyckte att det blev svårare att hänga med i skolarbetet i högstadiet då han gick i en stor klass 

och tyckte att det var svårt att få hjälp ibland. Han tycker att han fick mer hjälp när han gick på 

Björkskolan. 

Nils hade inte några problem med skolarbetet då han gick i vanlig klass utan bytte till en mindre 

grupp av sociala skäl. 

De positiva aspekterna med att gå i liten grupp som eleverna berättar om är att det är mindre stökigt 

och att det är lättare att få hjälp. 
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Kompisar och relationer 

Kalle hade svårt att komma in i kompisgruppen på Björkskolan då han hade andra intressen än de 

andra men han anpassade sig och ”lade” till deras intressen till sina egna och hade sedan kul. Kalle 

tyckte att det var roligt med många klasskompisar då han började i stor klass på gymnasiet och 

umgås nu med alla. Han berättar även att de andra märkte att han var annorlunda när han började på 

gymnasiet och inte passade in men blev ändå accepterad.  

Daniels bästa kompisar ville inte längre vara med honom och han blev lite retad när han började på 

ett vanligt högstadium men trivdes ändå i sin stora klass. Daniel hade svårt att komma in i den tajta 

kompisgruppen när han började på Björkskolan. Han tycker att det är tråkigt att det finns färre 

kompisar och tjejer att välja på när man går i en liten grupp. 

Anders berättar att det i sjuan blev tuffare att passa in i den stora klassen som han gick i och han 

blev ibland mobbad. Han umgicks mest med de i femman och sexan. Det var svårt att hitta 

kompisar till en början på Björkskolan men han fick sedan ganska bra kompisar. Det var dock 

tråkigt med få tjejer.  

Nils gick i en stor klass där han hade några bra vänner upp till sexan då det började gå sämre, han 

satt ofta själv på rasterna. Han bytte sedan till Björkskolan och han tycker att det var tråkigt att byta 

till liten grupp då han har förlorat många vänner. Nils hoppas att han fortfarande har kompisar i 

gymnasiet. Nils blev retad av en klasskamrat i ettan och tvåan. Det bra med Björkskolan är att han 

inte blir retad längre.  

Eleverna pratade mycket om kompisar, det verkar som om den aspekten är den viktigaste för dem 

när det gäller vilken skolverksamhet som är bäst. De tre elever som har gått i en vanlig skola 

berättar även om att de blev retade eller mobbade någon gång under sin skoltid. En negativ aspekt, 

med att gå i en liten grupp, som kom upp under intervjuerna är att det finns färre kompisar och 

tjejer att välja på och att det kan vara svårt att komma in i de kompisgrupper som finns när man 

kommer som ny elev. 

Diagnos och självbild 

Kalle fick diagnoserna Aspergers syndrom och ADHD innan han började skolan. Han anser att han 

är en datanörd, annorlunda och inte passar in i en stor klass. 

Anders säger att han var en av ”töntarna” när han gick i en vanlig skola och undrade vad det var för 

fel på honom. När han fick diagnosen Aspergers syndrom i sjuan så kändes det som en lättnad för 

Anders.  

Nils fick sin Aspergerdiagnos när han gick i sexan och Daniel fick sin när han gick i sjuan. 
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Tre av eleverna fick sina diagnoser när de gick i sexan-sjuan. En elev upplevde att det var positivt 

att få sin diagnos för att han då förstod varför han var annorlunda än de andra. Några av eleverna 

pratar om sig själva som annorlunda, nördar och töntar.  

Val av skolverksamhet 

Kalle har gått i en liten grupp under hela grundskolan. Under grundskoletiden föreslog både hans 

mamma och lärare att han skulle pröva på att gå i stor klass men Kalle tyckte inte att det var 

nödvändigt. Han tror inte att han skulle ha klarat av att gå i stor klass när han var liten på grund av 

att han var för ”speedad”.  

Daniels mamma ville att han skulle byta från stor klass till Björkskolan när han skulle börja nian. 

Anders mamma ville att han skulle byta från stor klass till Björkskolan när han skulle börja åttan. 

Han ville börja på vanligt gymnasium men hans mamma trodde att det skulle bli svårt. 

När Nils skulle börja sjuan tyckte hans mamma att det skulle vara bra för honom att börja i liten 

grupp så då började han på Björkskolan. 

Enligt eleverna är det deras mammor som vill att de ska börja i en särskild undervisningsgrupp. 

Eleverna själva tyckte att de hade det ganska bra i sina stora klasser men gick med på att prova att 

gå i en liten grupp och trivdes sedan bra med detta. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer passade bra för mitt syfte på grund av att eleverna då fritt fick berätta vad de 

tyckte var det viktiga med sin skolgång och jag på så sätt fick fram deras upplevelser. På detta sätt 

fick jag t.ex. fram att kompisar och kamrater var av stor vikt. Om jag istället använt slutna 

intervjuer hade jag eventuellt inte frågat så mycket om just det eller kanske begränsat deras 

talutrymme om ämnet.  Intervjuaren i öppna intervjusituationer ska inte styra personerna som man 

gör med riktade frågor. Det var svårt att inte styra eleverna och samtidigt försöka få dem att prata 

om olika aspekter av deras skolgång. I efterhand har också flera frågeställningar väckts hos mig 

som jag hade velat undersöka närmare, t.ex. hur de känner inför sina diagnoser. Det hade därför 

varit bra om jag hade haft möjlighet att träffa eleverna igen under skrivandets gång. Då jag tidigare 

hade arbetat med eleverna så kände jag dem. Detta kan vara en fördel eftersom de känner sig 

trygga, har förtroende, kan öppna sig och vågar prata. Detta kan också vara en nackdel för att vissa 

kanske inte vågar öppna sig i känsliga frågor (vissa saker kan det vara lättare att prata med 

främlingar om) och jag kan även vara påverkad av mina förväntningar och min tro på hur de 

upplevt sin skolgång när jag ställt frågor och analyserat materialet. I detta fall tror jag dock att det 

har varit en fördel då personer med Aspergers syndrom har svårt för sociala situationer och speciellt 

när de träffar okända människor. 

Resultatdiskussion 

Skolarbetet 

Björkskolan är en resursverksamhet för elever i år 6-9 som har diagnosen högfungerande autism 

eller Aspergers syndrom. Den övergripande målsättningen för verksamheten är att, utifrån elevernas 

behov och förutsättningar, erbjuda stöd och hjälp så att varje elev ges möjlighet till en optimal 

skolgång. Undervisning sker i kärnämnena svenska, matematik och engelska samt i SO- och NO-

ämnena och följer de mål som kursplanerna i LPO-94 anger. Eleverna får även undervisning i bild, 

idrott, hemkunskap och sy-/träslöjd. Stor vikt läggs vid tydlig undervisningsstruktur och god 

framförhållning där varje elev har ett individuellt arbetsschema. Eleverna tränas i socialt samspel 

och kommunikation. Möjlighet ges att arbeta enskilt eller i mindre grupper. Resursverksamheten 
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erbjuder en anpassad studiemiljö med färre elever, fler lärare per elev och mer struktur med 

avseende på tydligare schema, hemklassrum, hyllor vid bänken för skolmaterial osv.  

Eleverna som jag har intervjuat tycker att det positiva med att gå i en liten undervisningsgrupp är att 

det är mindre stökigt än i stora klasser och att det är lättare att få hjälp. Denna uppfattning stämmer 

överens med målsättningen som resursverksamheten har, att erbjuda stöd och hjälp för varje elev 

och att eleverna ska ges möjlighet att arbeta enskilt eller i mindre grupper. Ingen av de intervjuade 

eleverna berättar något om att de har fått träning i socialt samspel och kommunikation. Denna 

träning skulle kunna vara en integrerad del av undervisningen och på grund av detta något som 

eleverna inte tänker på. Jag har inte heller ställt någon specifik fråga om detta område så det går 

inte att dra några slutsatser utifrån detta. 

Björk-Åkesson (2001, s. 17) skriver att:  

I en skola för alla kan inte miljön vara lika överallt eftersom olika elever behöver olika miljöer 

som matchar deras förutsättningar och behov. För att alla barn ska få vad de behöver behövs 

variationer i vardagsmiljön. Det finns ingen standardmiljö lika lite som det finns en 

standardmetod.  

Jag anser att om eleverna erbjuds olika skolformer, med varierande miljö kan detta tillgodoses och 

är kanske enklare än att erbjuda olika miljöer i den traditionella skolan. Lärarna är en del av 

elevernas miljö och på resursverksamheten får lärarna kontinuerlig fortbildning om vad diagnosen 

Aspergers syndrom innebär och hur man bäst bemöter och undervisar dessa elever. Detta borde 

innebära att förutsättningarna för att varje enskild elev ska få sina behov tillfredsställda är stora. 

Stainback och Stainback (se Persson 2001, s. 24) anser att kunskapen att möta barns varierade 

behov har gått förlorad i många fall då specialundervisningen fungerat som ett parallellt system. 

Speciallärarna var ”experter” på barn med särskilda behov och klasslärarna har inte behövt ta 

hänsyn till dessa barn i sin undervisningsplanering. Frågan jag ställer mig är om det är bra att 

speciallärare får vara specialister på dessa elever och att de ordinarie lärarna inte behöver engagera 

sig eller om det är bättre att det finns en generell kunskap bland lärare om hur man ska möta elever 

i behov av särskilt stöd. Som skolan ser ut idag har lärare i den ordinarie skolan många elever med 

skiftande behov och begränsat med tid. Är det då realistiskt att dessa lärare ska ha de speciella 

kunskaper som behövs för att möta alla elever på bästa möjliga sätt? Eller används skolans resurser 

bättre om dessa kunskaper är koncentrerade till vissa lärare? 

Kompisar och relationer 

Det alla eleverna pratade mest om var kompisar och de tyckte att det var negativt att det fanns färre 

kompisar att välja mellan när man går i liten grupp. Tre av eleverna hade även blivit retade och 

mobbade innan de började på Björkskolan och tyckte att det var skönt att slippa det. Min tolkning 

är att fungerande kompisrelationer är en viktig komponent för elevernas trivsel i skolan. Enligt 
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Attwood (1997, s. 50) kan en person med Aspergers syndrom bli akut medveten om bristen på 

riktiga vänner och utfrysning från sociala aktiviteter under tonåren. Detta kan vara en orsak till att 

de intervjuade eleverna pratade så mycket om kompisar.  

Skolsituationen för många elever med funktionshinder fungerar bra i de lägre årskurserna men 

eleverna får ofta problem när de blir äldre. Enligt SOU (1998:66, s. 126) så kan en orsak till detta 

vara att eventuella svårigheter med att nå skolans uppnåendemål blir tydliga när eleverna ska få 

betyg, att lärostoffet blir mer abstrakt och att vissa skolor slutar med hemklassrum. En annan orsak 

till detta skulle enligt elevernas berättelser kunna vara att kamratrelationerna försvåras i de högre 

åldrarna. Att det blir ett tuffare klimat där det är viktigt att umgås med ”rätt” människor och där den 

bristande sociala förmågan hos många personer med Aspergers syndrom blir ett hinder för dem.   

Maud Ihrskog (2006) har skrivit en avhandling om vad det innebär för barns identitetsskapande och 

socialisationsprocess att ha kompisar. Studien visar att relationer med andra barn är mycket viktiga 

för detta. Ihrskog anser att skolan har en viktig uppgift genom att ta detta relationsskapande på 

allvar då barnen spenderar så stor del av sin tid där. Avhandlingen visar också att det finns en 

distinktion mellan kompisar och kamrater. En kompis är någon barnen har en närhet, tillit och 

ömsesidighet till. Någon de anförtror sig åt och som de känner sig bekräftade av och till och med 

känner sig älskade av. Kamrater däremot har de inte samma intimitet med. Kamratrelationerna är 

också fler, som t.ex. klasskamrater. Kamratrelationer behövs för att kunna skapa identifikation med 

flera och eventuellt för att kunna skapa nya kompisrelationer. 

I en studie av Carrington, Templeton och Papinczak (2003) intervjuades fem stycken ”secondary 

school” elever med Aspergers syndrom  i Australien. Dessa intervjuer gav en indikation på att 

eleverna hade svårigheter med att veta vad vänskap innebär och även svårt med att veta skillnaden 

på en vän och en bekant. Jag märkte också av detta i mina intervjuer och elevernas berättelser är 

inte helt konsekventa när de pratar om detta tema. Några av eleverna pratade om de riktigt bra 

vännerna som de hade i lågstadiet och mellanstadiet, samtidigt som de sa att de ofta var ensamma 

på raster etc.  

I en annan studie, där 40 elever med Aspergers syndrom följdes genom sin skolgång, så hade de 

flesta eleverna, när de kommit upp i fjortonårsåldern, en meningsfull kompisrelation med någon i 

deras egen ålder (Church, Alisanski & Amanullah, 2000). Trots detta så föredrog de flesta att 

umgås med sina familjer eller andra vuxna. Min tolkning är att detta skulle kunna bero på att de 

kompisrelationer eleverna har inte är på något djupare plan, att kompisarna i skolan har mer en 

karaktär av en bekant och som man inte träffar på sin fritid.  Det skulle också kunna vara så att det 

för en person med Aspergers syndrom är ansträngande att umgås med andra på skolan, att försöka 

förstå de sociala reglerna etc. och att de därför väljer att vara hemma med sin familj på fritiden.  

Church, Alisanski & Amanullah (2000) och Carrington, Templeton och Papinczak (2003) såg i sina 
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studier att många tonåringar med Aspergers syndrom hade kompisrelationer som cirkulerade kring 

datorer och tv-spel. Detta är ett enkelt sätt att umgås på då denna aktivitet inte kräver en direkt 

kommunikation och man är mer anonym. 

Diagnos och självbild 

Tre av de elever som jag har intervjuat fick sina diagnoser i sexan samt sjuan och bytte 

skolverksamhet till resursverksamheten snart efter det att de fått sina diagnoser. Enligt Attwood 

(1997, s. 25) kan en person med Aspergers syndrom ha genomlevt sina tidiga skolår utan några 

signaler som ger anledning till att misstänka någon diagnos. När de sedan kommer upp i tonåren så 

blir personens sociala problem oftast större och detta leder till att en diagnos ställs. Detta skulle 

kunna vara anledningen till att de elever jag har intervjuat fick sina diagnoser i den tidiga tonåren. 

Enligt en studie av Church, Alisanski & Amanullah (2000) fick många av de 40 studerade eleverna 

med Aspergers syndrom sina diagnoser när deras brister i sociala färdigheter blev mer framträdande 

under den tidiga tonåren.     

Forskare från olika discipliner har i media och vetenskapliga artiklar uttalat sig om diagnosens 

betydelse för individen och belyst diagnoser utifrån olika synsätt och från olika ståndpunkter. 

Gravander och Sauli (1998) skriver att experter oftast ser barnets diagnos som ett medicinskt 

konstaterande, med målet att garantera vård och terapi samt berättiga till olika ekonomiska och 

sociala stödformer. Förutom rätt vård och olika förmåner kan barnet och dess familj genom 

diagnosen få förståelse för barnet och dess beteende och det hamnar i en kontext. Barnet själv kan 

också få förklaring och förståelse för omvärlden. För att få en plats på resursenhetens skolform för 

elever med Aspergers syndrom, Björkskolan, krävs en Aspergerdiagnos. För eleverna är diagnosen 

då en fördel eller snarare en nödvändighet för att få det stöd och den hjälp som resursverksamheten 

ger. En av de intervjuade eleverna uttrycker även en lättnad med att få en diagnos som en förklaring 

till att han är annorlunda. Gravander och Sauli (1998) skriver också att det kan finnas en fara med 

diagnostisering genom att det fäster för mycket uppmärksamhet vid barnets funktionshinder och 

därigenom gör barnet oansvarigt för sina egna handlingar med hänvisning till diagnosen.  

Hallerstedt (red. 2006, s. 66) skriver att: 

Genom att ställa lägre krav på normalbegåvade barn som fått diagnos som impulsstyrda eller 

okoncentrerade och ge dem färre skolämnen kan de helt enkelt aldrig hålla jämn takt med sina 

odiagnosticerade kamrater. Möjligheten att i efterhand korrigera en felaktig diagnos blir därmed 

små. 

Om man följer detta resonemang är det således viktigt att elever som går i en särskild 

undervisningsgrupp ges samma möjligheter att läsa alla ämnen och att lärare och andra vuxna som 

finns i skolan ställer samma krav på dem som på elever i den vanliga skolan. Resursverksamheten 
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erbjuder eleverna att läsa de flesta skolämnena, eleverna säger inget om vilka krav som lärarna på 

resursverksamheten ställde på dem.  

I en avhandling av Jakobsson (2002) konstaterades att diagnosen sannolikt inte har någon 

framträdande roll för att förklara skolsituationen eller för att ge pedagogisk vägledning, det är 

viktigare med samarbete och kommunikation. Det är också viktigt att man gör en analys av hela 

skolsituationen. Det kan finnas stora skillnader mellan elever som har samma diagnos och mellan 

olika skolsituationer. Detta gör det svårt att genom diagnos ge specifik pedagogisk vägledning. 

Jakobsson konstaterar att det är viktigare med kommunikation och samarbete, särskilt mellan 

skolan och elevens hem. I detta avseende har resursverksamheten en fördel då lärarna har färre 

elever och på så sätt större möjligheter att hålla en tät kontakt med elevernas hem. 

Flera av eleverna pratar om sig själva som annorlunda, nördiga osv. men min känsla är att de inte 

verkar skämmas för det och att alla fyra elever hade accepterat sina diagnoser. En elev uttrycker att 

det var skönt att få en diagnos för att han då förstod varför han var annorlunda. Min tolkning är att 

eleverna märker att de i vissa avseenden är annorlunda än andra tonåringar och att de genom att få 

en diagnos eller genom att sätta en stämpel på sig som till exempel ”nörd” skapar sig en identitet 

istället för att bara vara konstig. 

Val av skolverksamhet 

Enligt eleverna var det deras mammor som ville att de ska börja i en särskild undervisningsgrupp. 

Initiativet till detta kan ju även ha kommit från deras skolor utan att eleverna vet om det och att det 

är mammorna som har varit budbärarna. Eleverna själva tyckte att de hade det ganska bra i sina 

stora klasser men gick med på att prova att gå i en liten grupp och trivdes sedan bra med detta. 

Eftersom jag inte har intervjuat mammorna till eleverna så vet jag inte vad som initierat flytten. Det 

skulle vara intressant att höra hur de ser på sina barns skolgång och vilka anledningar som gav 

upphov till skolflytten. De tre eleverna som gått i vanlig klass berättar alla att de hade vissa 

problem med kompisrelationer innan de flyttade till Björkskolan. Var det av sociala skäl eller av 

undervisningsmässiga skäl (eller något annat) som familjerna beslutade om en flytt? I diskussions-

avsnittet om kompisar och relationer så skriver jag att elevernas berättelser inte är helt konsekventa 

när de pratar om detta tema. Dels säger de att de trivdes bra när de gick i stora klasser, att de hade 

en del bra vänner men de säger även att de blev mobbade och retade samt att de ofta var själva på 

rasterna. Det är svårt att veta vad detta betyder men min tolkning är att det kan vara svårt för 

eleverna att erkänna att man inte har haft några kompisar, både för sig själv och även för en 

utomstående (i detta fall jag som intervjuare). Elevernas mammor skulle därför kunna komma med 

en mer realistisk bild över hur elevernas sociala situation var och om det var denna som gav upphov 

till byte av skolverksamhet. 
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Slutsatser 
Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur elever med Aspergers syndrom upplever att det 

är att gå i en särskild undervisningsgrupp. För att göra detta har jag försökt besvara fyra 

frågeställningar. Den första är ”Vad tycker eleverna är viktigt i skolan?”. Under intervjuerna så 

pratade eleverna mycket om kompisar och om sociala relationer med klasskamrater. De berättar 

både om positiva minnen från bra vänner som de haft men berättar även om att de blivit retade, om 

kompisrelationer som tagit slut, om oro över att inte ha några kompisar i framtiden, om svårigheter 

att hitta kompisar etc. Min tolkning är att kompisar och att ha fungerande sociala relationer i skolan 

verkar vara av stor betydelse och är viktigt för eleverna. Gillberg (1989, se Attwood 1997, s.28) 

beskrev två kriterier för socialt beteende för personer med Aspergers syndrom. Det första kriteriet 

är social funktionsnedsättning där barnet har minst två av följande: (a) oförmåga att interagera med 

jämlikar, (b) avsaknad av önskan att interagera med jämlikar, (c) avsaknad av förståelse för sociala 

koder, (d) socialt och emotionellt opassande beteende. Enligt mitt resultat så saknas ingen önskan, 

från elevernas sida, av att interagera med jämlikar. Däremot kan elevernas svårigheter med att få ett 

fungerande socialt liv i skolan vara en konsekvens av en oförmåga att interagera med jämlikar, av 

en avsaknad av förståelse av sociala koder samt socialt och opassande beteende. Eftersom 

kompisar, enligt mitt resultat, verkar vara en viktig komponent för eleverna i skolan blir en slutsats 

att det är en viktig uppgift för skolan att hjälpa elever med Aspergers syndrom att öva på sociala 

färdigheter och stödja eleverna i de sociala relationerna. 

Den andra frågeställning som jag försökt besvara är ”Vad tycker eleverna är positivt och negativt 

med att gå i en särskild undervisningsgrupp respektive stor klass?”. Eleverna som jag har intervjuat 

berättar om både positiva och negativa upplevelser som de haft under sin skoltid. Generellt sett så 

tycker de att det positiva med att gå i en stor klass är att det finns många kompisar att välja mellan 

och tvärtom att det negativa med att gå i en liten undervisningsgrupp är att det finns få kompisar att 

välja mellan. För att utöka det sociala urvalet för elever som går i en liten undervisningsgrupp är då 

en slutsats att det är viktigt att gruppen inte är isolerad från övriga skolvärlden utan att man 

exempelvis samarbetar med övriga skolor. Det positiva med att gå i en liten grupp säger eleverna är 

att det är mer lugn och ro och lättare att få hjälp och det negativa med stora klasser är att det är 

stökigt och svårt att få hjälp. Slutsatsen jag drar av detta är att resursverksamheten lyckas med sitt 

mål att ge eleverna en möjlighet till en optimal skolgång genom att ge eleverna stöd och hjälp efter 

deras behov och förutsättningar.  

Den tredje frågeställningen som jag hade var ”Vem tar beslutet att en elev ska gå i en särskild 

undervisningsgrupp?”. Enligt mina resultat är det elevernas mammor som enligt eleverna har varit 

styrande för elevernas skolplacering. Det är dock svårt att dra några slutsatser av detta då jag inte 

har pratat med elevernas mammor och således inte vet vem som tagit initiativet till bytet av 
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skolverksamhet och vilka anledningar som låg till grund för beslutet. Eleverna som jag har 

intervjuat säger att de inte hade något emot att prova på att gå i en särskild undervisningsgrupp, 

vilket borde vara viktigt för hur de senare upplever denna skolform. 

Den sista frågeställning som jag har haft som syfte att besvara med denna studie är ”Vilka för- och 

nackdelar finns det med att få en Aspergerdiagnos?”. En elev uttrycker att det var skönt att få en 

diagnos för att han då förstod varför han var annorlunda. Flera av eleverna pratar om sig själva som 

annorlunda, nördiga osv. men de verkar inte skämmas för det och känslan jag fick var att alla fyra 

elever hade accepterat sina diagnoser. För att en elev ska få en plats på resursenhetens verksamhet 

krävs att de har en diagnos så på detta sätt är diagnosen till fördel för eleverna. Resultaten av denna 

studie räcker inte för att dra några slutsatser av denna stora och komplicerade frågeställning. Till 

detta behövs ett större underlag men det är en intressant fråga som behöver diskuteras i samhället. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Bilden ovan illusterar den intervjuguide jag använde mig av. Syftet var att intervjuguiden skulle 
fungera som ett stöd för mig under intervjuerna och att eleverna skulle prata om de områden som 
finns i cirklarna.   


