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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka hur några elever som har Aspergers syndrom upplever 

trä- och metallslöjdsundervisningen samt deras tankar och erfarenheter av ämnet. 

Övergripande syfte är att, ur ett inifrånperspektiv, ta del av upplevelser, tankar och erfarenheter 

från elever samt författare vilka själva har Aspergers syndrom. 

Bakgrunden startar med en sammanfattning av studien Kniven flyger – hur några trä- och 

metallslöjdslärare utformar sin undervisning för elever som har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar(Jakobsson Löfgren, 2010). Vidare beskrivs Aspergers syndrom ur ett 

utifrån samt inifrånperspektiv. Därefter redogörs för begreppen en skola för alla, delaktighet, 

diagnosens vara eller icke vara, följt av Lpo94 och kursplanen i slöjd. Avsnittet avslutas med att 

beskriva kreativitet och skapande samt begreppet KASAM. 

Metoden har varit en tolkning utifrån respondenternas skriftliga svar, med en hermeneutisk 

fenomenologisk ansats. Totalt har 13 elever från två olika skolor svarat på fjorton frågor med 

öppna svarsalternativ. Då studien sökt svar på deltagarnas egna upplevelser av 

undersökningsområdet, föll det sig naturligt att inta ett elevperspektiv.  

Resultatet visar att upplevelsen av slöjd är övervägande positiv. Några elever upplever ljud från 

maskiner som påfrestande, dock verkar drivkraften för slöjd vara starkare än det obehag som 

maskinernas ljud utgör. Elva av tretton elever arbetar helst ensamma, samtidigt finns nyfikenhet 

hos några till att ingå i grupparbete. Eleverna från skola B beskriver att de inte får den hjälp de 

vill ha. Däremot känner eleverna från skola A sig sedda och får hjälp. Eleverna i studien 

efterfrågar bland annat en lärare som är positiv, sätter eleven i fokus, är tydlig och har tålamod. 

Lärarens roll och hur denne kan stå i vägen för ämnet har blivit tydlig i resultatet. En slutsats av 

studien är att upplevelsen av slöjden hos eleverna är beroende av det förhållningssätt läraren 

har. Vidare kan sägas att beroende av hur förutsägbar och tydlig undervisningen är samt lärarens 

sätt att förmedla sig till eleverna, påverkar hur och om eleven uppfattar slöjden som begriplig, 

hanterbar och meningsfull.  

 

 

Nyckelord 
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Förord 
Den här terminen, vilken också är min sista som lärarstudent, har varit en ensam resa. Likt en 

vandring i snårig skog har jag trevat mig fram och åter, kämpat mot och med mig själv, 

snubblat, famlat, men också haft mycket glädje och spänning på min väg. Med min underbara 

handledare Elisabeth Lundström med på resan har jag lyckats hitta rätt på stigen och nå fram till 

mitt mål, min oas. Tack Elisabeth för att du varit mitt stöd på min resa in i specialpedagogiken, 

både under inriktningen och genom mina två uppsatser!  

 

Stort tack till alla ni elever som låtit mig ta del av era upplevelser, tankar och idéer, utan er hjälp 

hade inte denna studie blivit verklighet. Det har varit en spännande och utvecklande resa, tack! 

Tack även ni verksamma lärare som hjälpt mig i processen! 
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Inledning 

I studien Kniven flyger – hur några trä- och metallslöjdslärare utformar sin undervisning för 

elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar(Jakobsson Löfgren, 2010), framkom 

att deltagande lärare hade olika strategier för hur de utformade undervisningen för denna 

elevgrupp. En lärare beskrev att elever som har Aspergers syndrom ofta har en stor idérikedom 

och kommer med nya spännande lösningar. 

De har ofta projekt som är komplicerade, tekniskt och konstruktionsmässigt sett. Det är 

definitivt en tillgång, alla roliga idéer och infall kommer fram vilket också inspirerar de andra 

eleverna. Beviset på att allt är möjligt, det står de här eleverna för!(Liv i Jakobsson Löfgren, 

2010, s.23). 

Detta väckte frågor som: hur upplever eleverna det? Vilka tankar och erfarenheter har eleverna 

av trä- och metallslöjden? Upplever elever som har Aspergers syndrom att deras starka sidor tas 

tillvara i undervisningen, får de växa och utvecklas på sina villkor utan att behöva förställa sig 

och låtsas vara någon de inte är? 

Larsson Abbad (2007) anser att skolan är en stor faktor i normalisering och särskiljning av 

elever som har Aspergers syndrom och hon menar att det finns behov av forskning kring hur 

denna elevgrupp upplever sin skolgång. 

Sammantaget gjorde detta att jag såg ett behov av att genomföra en studie ur elevperspektiv.  

För att begränsa undersökningen valde jag att fokusera på elever som har Aspergers syndrom 

till skillnad från föregående studie vilken behandlade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

mer generellt. 

 

 

 

 



 

 3 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur några elever som har Aspergers syndrom upplever trä- och 

metallslöjdsundervisningen samt deras tankar och erfarenheter av ämnet. 

Övergripande syfte är att, ur ett inifrånperspektiv, ta del av upplevelser, tankar och erfarenheter 

från elever samt författare vilka själva har Aspergers syndrom. 

Frågeställning 

 Hur upplever elever som har Aspergers syndrom trä- och metallslöjd, avseende miljö 

och undervisning?  

 Hur vill elever med Aspergers syndrom att trä- och metallslöjd skall vara, avseende 

lärare och undervisning? 
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Bakgrund 

Forskning som berör trä- och metallslöjd och Aspergers syndrom går ej att finna utifrån de 

efterforskningar som gjorts. Däremot finns en stor mängd forskning kring diagnosen Aspergers 

syndrom. Detta avsnitt startar med en sammanfattning av studien Kniven flyger – hur några trä- 

och metallslöjdslärare utformar sin undervisning för elever som har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar(Jakobsson Löfgren, 2010). Detta för att delge den förförståelse som 

finns och vad denna studie tagit sitt avstamp ifrån. Vidare beskrivs Aspergers syndrom, därefter 

redogörs för begreppen en skola för alla, delaktighet, diagnosens vara eller icke vara, följt av 

Lpo94 och kursplanen i slöjd. Avsnittet avslutas med att beskriva kreativitet och skapande samt 

begreppet KASAM. 

   

Aspergers syndrom kommer skrivas med förkortningen AS i texten och trä- och metallslöjd med 

ordet slöjd. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med förkortningen NPF. Slutligen bör 

nämnas att information inom [ ] är mina kommentarer för att förtydliga detaljer i texten. 

Kniven flyger 

Studiens syfte var att undersöka några verksamma trä- och metallslöjdslärares erfarenheter, 

tankar och upplevelser kring sin undervisning för elever som har någon form av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, hur denna elevgrupp kan bemötas samt vilka arbetssätt 

som gynnar denna elevgrupp. I Bakgrunden gavs en översikt av begreppet en skola för alla. 

Vidare behandlades de olika diagnoserna med utgångspunkt i medicinska och psykiatriska 

kriterier. Fokus låg på hur problembilden såg ut samt på vilka sätt man kan bemöta denna 

elevgrupp ur ett pedagogiskt perspektiv. Vidare beskrevs synen på diagnoser samt olika 

förhållningssätt och strategier som kan vara användbara för verksamma trä- och 

metallslöjdslärare som arbetar med denna elevgrupp. Ansatsen var kvalitativ där intervjuer 

användes som metod. Resultatet påvisade behov av mer utbildning kring NPF. Det finns en brist 

på kompetens där lärarutbildningen inte lyckats ge sina studenter lämplig utbildning. De 

deltagare som visade på en stor kompetens hade på eget initiativ förvärvat sig kunskap rörande 

elevgruppen i fråga. Dessa deltagare såg också lättare personen bakom diagnosen, vilket kan 

tolkas som förmåga att kunna se alla elever för den de är. Resultatet visade på variationer, allt 

från att inte göra något utöver det vanliga för att anpassa undervisningen, till lärare som hade en 

mycket genomtänkt undervisning. Slöjden är rörlig, med mycket ljud och intryck vilket kan 

innebära problem för elevgruppen i fråga. Samtidigt finns det också fördelar eftersom eleverna 

får gå runt, prata med varandra, hjälpa varandra och ta pauser när det behövs vilket kan 

upplevas som en tillåtande miljö. Studiens deltagare var övervägande positiva gällande 

integrering av dessa elever och menade att undervisningens utformning gör skillnad för hur 

delaktig eleven blir. Mina förväntningar och erfarenheter innan jag startade den studien var att 

slöjdlärare hade för lite kompetens att bemöta dessa elever. Delvis fick jag det bekräftat, men 

också bevisat för mig att kompetens och möjligheter finns så att även dessa elever kan erbjudas 

en kreativ, givande och stimulerande undervisningsmiljö. 
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Hur Aspergers syndrom1 beskrivs och upplevs 

Diagnosen AS kommer att belysas ur ett inifrånperspektiv. Med inifrånperspektiv menas att 

avsnittet utgår från självbiografier samt litteratur där författarna själva har AS. De beskriver sina 

upplevelser av att ha AS, möte med omgivning och upplevelser av olika sammanhang, så som 

skola, undervisning samt mänskligt samspel. 

Utifrån vald litteratur och med relevans för studiens syfte, lyfts upplevelser, tankar och 

erfarenheter från dessa personer som har diagnosen Aspergers syndrom. Först görs ett försök att 

tematisera och utifrån författarna framställa det upplevda och de beskrivna svårigheter som 

finns kring diagnosen AS. Detta för att tydliggöra hur de medicinska diagnoskriterierna som 

beskrivs i ett så kallat utifrånperspektiv kan upplevas ur ett inifrånperspektiv. Slutligen beskrivs 

de styrkor och positiva sidor vilka dessa författare upplever sig vinna genom att de har AS. 

Författarpresentation 

De författare som ligger till grund för nämnda inifrånperspektiv är följande: 

Gunilla Brattberg (2000) har AS och skriver sin bok med förhoppningen att öka kunskapen 

kring hur det är att leva med AS. Boken berör livskampen, ångest, strategier och hur personer 

som har AS kan bygga sig en trygg plattform i tillvaron. 

 

I Ekman (2005) berättar fyra pojkar om hur det är att ha AS, att få diagnosen och hur det är att 

leva med den. Boken startade ursprungligen som en skrivarverkstad, där pojkarna hade 

diskussioner kring texter som de skrivit själva. Efterhand ansåg de och deras handledare att 

innehållet var så bra att de ville dela med sig av texterna och göra det till en bok. Det som är 

skrivet i boken är pojkarnas egna texter och berättelser, alltså deras upplevelser och erfarenheter 

av att ha AS. 

 

I Gravander och Widerlöv (1999) berättar fyra pojkar om sina funderingar och tankar kring sina 

diagnoser. Samtliga pojkar har diagnos inom NPF, bland annat AS. Boken är skriven utifrån 

intervjuer och berättelser av och med pojkarna. 

 

Kenneth Hall (2001) är en pojke som har AS. Han är 10 år när han skriver boken och var 8 år då 

han fick sin diagnos. Han är mycket positiv kring sin diagnos och beskriver en stor vändning då 

han fick veta att han hade AS, genom det förstod han sig själv. Genom boken önskar Hall öka 

förståelsen och kunskapen kring AS för att hjälpa andra.  

 

Luke Jackson (2002) tar upp olika svårigheter och problem unga som har AS kan hamna i. 

Jackson har också diagnosen AS och är 13 år då han skriver boken (vilken är fantastiskt 

underhållande, välskriven och informativ). Han ger råd till andra personer med AS, men också 

till verksamma lärare, pedagoger och omgivning till personer som har AS. 

 

Gunnel Norrö (2006) beskriver också diagnosen AS ur ett inifrånperspektiv. Hon skildrar de 

typiska svårigheter och styrkor som personer med AS har. Norrö fick sin diagnos AS vid 51 års 

                                                      

1 Delvis återanvänt material från Jakobsson Löfgren (2010) rörande den medicinska 

diagnosbeskrivningen, övrigt utbyggt med nytt. 
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ålder. Boken har hon skrivit med förhoppningen att hjälpa andra i sin bearbetning av att få 

diagnosen. Hon menar att få en diagnos innebär ofta en lång omprövning av sin självbild samt 

analys av sitt förflutna.  

 

Ann-Charlotte Sternefält (2010) fick sin diagnos AS vid 29 års ålder Hon beskriver i sin bok hur 

det är att leva med AS, hur det är att missförstå sin omgivning och hur det är att själv 

missförstås vilket leder till frustration och osäkerhet. Sternfält skildrar sin upplevelse av att gå 

genom livet utan att känna sig förstådd av omgivning och utan att få hjälp av professionella. 

Hennes livshistoria och livsvärld blir tydlig och som läsare grips man av Sternfälts sorg och 

besvikelse över att inte bli tagen på allvar av sin omgivning och de konsekvenser det får.  

 

Larsson Abbads (2007) avhandling får också anses ha ett inifrånperspektiv. Det är en 

intervjustudie vilken grundar sig på 33 personer som har diagnosen AS och beskriver hur 

deltagarna upplever sin diagnos, konsekvenser i vardagslivet och nära relationer. 

Upplevelse av mänskligt samspel 

I likhet med övriga diagnoser inom autismspektrumet menar Gillberg och Peeters (2002) att AS 

innebär begränsningar inom områdena ömsesidig kommunikation, social interaktion och 

föreställningsförmåga. Symtomen visar sig senare än vid autism och medelåldern för diagnos är 

8-11år. Men för många som har AS är symtomen diffusa och kan göra att de får sin diagnos i 

vuxen ålder. Egocentrering, med ringa eller inget intresse eller förmåga att interagera med 

jämnåriga är kännetecknande för personer som har AS.  I sociala sammanhang kan personen 

vara väldigt sanningsenlig och ha svårt att tolka oskrivna regler, vilket kan bli provocerande för 

omgivningen och lätt leda till missförstånd (a.a). 

Personer med AS har ofta en omogen eller bristande förmåga till theory of mind
2
/empati vilket 

lätt kan leda till dessa missförstånd. Attwood (2007) beskriver hur personer med AS har svårt 

att förstå känslor hos både sig själva och andra. De kan också ha svårt att uttrycka känslor som 

är passande för den situation som de befinner sig i. Attwood menar att det tyvärr ofta är svårt för 

omgivningen att förstå hur komplicerat det är för personer med AS att leva i den här till synes 

stundtals obegripliga världen, där de förväntas kunna hantera starka känslor som för dem 

upplevs förvirrande och överväldigande. Den känslomässiga mognaden hos personer som har 

AS är ofta fördröjd med minst tre år (Attwood, 2007). Det är också vanligt med dyspraxi, vilket 

innebär en motorisk klumpighet, dåligt samordnade och lite stela rörelser. Perceptionsstörningar 

kan förekomma, vilket innebär att personens förmåga att ta till sig intryck från omgivningen via 

de fem sinnena är störd. Den känsligheten kan påverka personens liv så till vida att det blir svårt 

att vistas i offentliga miljöer eller sociala sammanhang med många människor, mycket ljud och 

synintryck (Gillberg & Peeters, 2002). 

 

Daniel (Ekman, 2005) menar att han har svårt att uttrycka sig bland okända människor. Han 

beskriver hur han är medveten om sina problem, men vill inte träna på att bemästra det heller då 

han inte känner någon motivation. 

                                                      

2 Med den psykologiska termen theory of mind menas förmågan att känna igen och förstå andra 

människors tankar, värderingar, önskningar och avsikter för att förklara deras beteende och kunna 

förutse vad de kommer att göra härnäst (Attwood, 2007, s.131). 
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Det är inte roligt att träna på saker man inte kan, och jag tror att när tiden är mogen börjar man 

själv träna. De flesta saker jag har svårt med är nog en fråga om mognad, så jag tror att det blir 

lättare med tiden. Därför brukar jag inte öva för att bli av med mina problem (Ekman, 2005, 

s.106). 

Norrö (2006) beskriver hur förmågan att avläsa mänskligt samspel är en svårighet. Hon menar 

att det är som att vara socialt blind där hon inte förstår omgivningens ordlösa signaler och 

reaktionen på det blir att omgivningen tror att hon ignorerar dem.  

Vi med AS hör orden, och tror att de betyder precis det som sägs. Ska man kommunicera 

effektivt med oss, får man göra som vi gör: säga vad man menar och mena det man säger, inga 

dolda avsikter och inga förtecken (Norrö, 2006, s.19). 

Många med AS tar ogärna ögonkontakt med den person som de samtalar med. Omgivningens 

reaktion på detta blir ofta att de tror personen som har AS inte lyssnar eller inte menar vad 

han/hon säger (Norrö).  

Det förekommer att omgivningen propsar på ögonkontakt. Resultatet blir, att personen med 

AS blir mycket mindre koncentrerad på själva samtalet, det vill säga på orden som sägs. Det 

blir alltså en sämre kommunikation när detta krav ställs (Norrö, 2006, s.31). 

Sternefält (2010) beskriver också en skräck inför samtal som innefattar småprat och att hon inte 

hade förmåga att föra en konversation vidare, då hon inte alltid visste om motparten pratade 

med henne eller ej och om motparten förväntade sig ett svar.  

I de fall då jag kan prata i stort sett obehindrat är när jag får prata om mina intressen. Får jag 

minsta lilla chans till detta kan jag komma igång och prata massor. Ofta är det också så i 

umgänget med andra att jag förtvivlat försöker komma med i de samtal som andra för. De 

gånger då jag fäller någon kommentar i dessa försök handlar det i 99%  av fallen om mina 

intressen (Sternefält, 2010, s.124).   

Brattberg (2000) skildrar ett utanförskap, både kunskapsmässigt i skolan, men mest av allt 

socialt. En frånvaro av gemenskap. 

Det centrala i mitt helvete förefaller handla om oförmåga till äkta känslor och upplevelser. Det 

leder till utanförskap, glädjelöshet, tankekaos, ångest och depression. Jag tror att varje känsla 

föregås av en tanke. För att processen ska fortgå, dvs. att många tankar bakas ihop till en 

känsla, behövs det någon form av kitt. Detta kitt verkar jag sakna, och då blir det lätt 

förstoppning i tankeapparaten. Jag går sönder (Brattberg, 2000, s. 11). 

Trots att Brattberg (2000) fick 72 poäng av 203 möjliga i Antonovskys livsfrågeformulär
3
 

lyckades hon skaffat sig strategier genom livet för hur hon skall hantera tillvaron. I en tillvaro 

som inte är begriplig, meningsfull och hanterbar, har hon genom de inlärda strategierna övat sig 

i att leva i denna för henne många gånger obegripliga värld (Brattberg). 

Hall (2001) menar att han har svårt att hantera möten med fler barn än ett i taget. Att vara med 

fyra eller fler barn är en kraftansträngning. Då får han svårt att koncentrera sig. 

                                                      

3 Se rubrik KASAM, s.17 
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Att delta i en grupp är mycket svårt för mig. I grupper beter jag mig annorlunda. Jag kan inte 

alls koncentrera mig eller vara vänlig. Jag blir lätt distraherad (Hall, 2001, s.31).   

Vidare beskriver Hall brobygge, den vilja som finns hos andra att bygga broar mellan normala 

människor och personer som har AS eller autism. 

Jag känner mig som ett nytt land i världen, som ingen kan upptäcka, och jag vill inte att man 

bygger en bro ända fram till mig. Jag är inte alls glad att man har börjat bygga denna bro och 

den får aldrig få bli färdig (Hall, 2001, s.80). 

Behov av rutiner och förutsägbarhet 

Behov av strikta rutiner är också kännetecknande för personer som har AS. Detta kan ibland 

utveckla sig till tvångsmässiga handlingar. Om rutinerna ändras leder det till en oro och 

frustration för personen (Gillberg & Peeters, 2002). Även Attwood (2007) beskriver behovet av 

rutiner och förutsägbarhet hos personer med AS. Han menar att rutiner som införs i vardagen 

kan vara ett sätt för personen som har AS att skapa sammanhang och ordning i tillvaron. Vidare 

menar Attwood att det också kan vara ett sätt att dämpa oro och ångest som ofta kan vara hög 

hos personer med AS. 

 

Robert (Ekman, 2005) förklarar hur han måste ha en otrolig disciplin och struktur i tillvaron för 

att undvika att allt faller samman.  

Poängen är helt enkelt att för att livet ska fungera något sånär krävs dels att jag är väldigt 

medveten om mitt handikapp, dels att jag sätter in förstärkningar på särskilda områden som 

jag är sämre än andra på. Annars blir jag väldigt fort deprimerad och uppgiven, vilket leder till 

att jag inte gör någonting alls (Ekman, 2005, s.100).  

Vidare skildrar Robert (Ekman, 2005) när han och hans klasskamrater skulle ha träslöjd för 

första gången. Robert hade stor ångest och oro inför det okända och nya som träslöjden var.  

Faktum var att ångesten och möjligtvis också rädslan inför att ta sig an detta nya var så stor att 

jag var tvungen att gå in på toaletten, stirra i spegeln en stund och tvinga mig själv att andas 

långsamt utan att för den skull sluta andas helt (Ekman, 2005, s.57). 

Den här ångesten satt i inför varje lektion i fyra år. Robert beskriver hur han inte kunde känna 

någon glädje och inte heller någon som helst nytta med slöjden och de kunskaper han fick där. 

Robert beskriver hur han har svårt för nya utmaningar och att det grundar sig i en osäkerhet. 

Han menar att det är mycket starkare hos en person som har Aspergers syndrom (a.a). 

 

Sternefält (2010) beskriver hur hon i skolan behövde veta vad som skulle hända. Alla 

oförberedda situationer skapade en ångest och oro där hjärnan blockeras.  

Man hinner inte få grepp om någon tanke. Den ena avlöser den andra innan man hunnit 

registrera vad den första handlade om. Stress, ångest och frustration. Det är inte långt till ett 

aggressivt utbrott, eller en gråtattack. Jag kan också bli helt förvirrad i sådana här tillstånd. Jag 

hör inte vad andra säger och jag vet inte vad jag höll på med när det oväntade skedde (a.a, 

s.15).  



 

 9 

Oväntade händelser skapade oro i Sternefält. Då omgivningen i sina försök att lugna, sagt att 

hon klarar det, har det istället lett till att hon känt sig lurad när hon sen misslyckats med det hon 

skulle göra. 

Hur kan någon påstå att något ska ordna sig för mig i framtiden? Vet andra hur min framtid 

kommer att bli, eller gissar de bara? Och om de nu inte vet hur det kommer att bli, varför säger 

de då inte som det är, att de inte vet? (Sternefält, 2010, s.98). 

Brattberg (2000) beskriver även hon att oväntade eller ostrukturerade situationer innebär kaos. 

Hon tar upp raster eller pauser i tillvaron. 

På raster ska man vimla, umgås och tala med varandra. För det mesta blir jag över. Så har det 

varit i skolan, i yrkeslivet, och i mitt privatliv. Jag drar mig undan för att inte drunkna i alla 

samtidigt pågående samtal (Brattberg, 2000, s.126). 

Hall (2001) menar att rutiner som bryts kan bli som brutna löften, vilket Hall upplever som 

mycket jobbigt. Det får honom att bli väldigt arg och ofta leder det till vredesutbrott. 

Något jag verkligen hatar är när mamma lovat mig en pyjamasdag
4
 och sedan ordnar något 

annat istället. Jag hatar det, för det förstör hela pyjamasdagen, och också för att det betyder att 

ett löfte har brutits (Hall, 2001, s.25). 

Upplevelse av skola och undervisning 

Begränsade specialintressen är vanligt och ofta har personer med AS lätt för att komma ihåg 

faktakunskap. Språkutvecklingen kan avvika, från att ha varit försenad till att när barnet väl 

börjar prata utvecklas snabbt och kan verka nästan lillgammalt. Ofta är ordförrådet stort, men 

ändå kan personer med AS ha svårt att kommunicera på ett avslappnat och funktionellt sätt. Vad 

som sägs tolkas oftast bokstavligt vilket gör att ironi och metaforer kan bli obegripliga(Gillberg 

& Peeters, 2002) . Attwood (2007) menar att utifrån barnets perspektiv så lär sig barn som har 

AS bäst i ensamhet och i synnerhet om deras specialintresse nyttjas. Problemen uppstår i mötet 

med omgivningen och då barnet måste ingå i en grupp. Alla intryck och krav blir för mycket. 

Larsson Abbad (2007) menar att diagnosen varit ett stöd för många deltagare i hennes studie, då 

de innan diagnostiseringen upplevt ett utanförskap. Genom diagnosen känner deltagarna att de 

får en förklaring på det upplevda utanförskapet. Hon beskriver hur övervägande antal av 

deltagarna som gått i ordinarie skolform upplevt utsatthet och mobbning i skolan. Medan de 

deltagare som gått i specialklasser med anpassning utifrån deras behov upplevt det positivt och 

som en passande skolgång. Hon menar att tydlig struktur skapar förutsättningar för en 

välfungerande skolgång. Vidare påvisar Larson Abbads studie att diagnosen AS innebär vissa 

gemensamma svårigheter, men att det är viktigt att komma ihåg att de ändå är olika individer, 

med olika åsikter, tankar och sätt att reagera och att diagnosen bara är en del av personligheten.   

 

Att vantrivas i skolan menar Norrö (2006) är vanligt för personer som har AS. I skolan är det 

stora krav på att kunna samarbeta i grupp, ofta en hög ljudnivån och otydliga instruktioner samt 

rutiner, detta sammantaget gör det svårt för elever som har AS. I likhet med Sternefält (2010) 

                                                      

4 En pyjamasdag är en dag där Hall får göra vad han vill, bara gå i pyjamas och vara på sitt rum 

och läsa, vilket är det bästa han vet. 
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menar Brattberg (2000) att tiden i skolan var en mycket svår och påfrestande period i livet och 

att hon egentligen inte förstod något av det hon läste. Hennes räddning var hennes förmåga att 

lära sig utantill. Brattberg beskriver vidare hur svårt grupparbete var i skolan. Även Hall (2001) 

beskriver sin upplevelse skolan. I lågstadiet trivdes han inte alls, allt var tråkigt och för lätt. Hall 

menar att grupparbete var det absolut besvärligaste och det han tyckte mest om var när han fick 

enskild undervisning med bara en lärare. Då Hall var knappt 9 år fick han hemundervisning 

istället för att gå i skolan. 

Det bästa med hemundervisning är att man kan jobba i sin egen takt och att det inte finns 

någon som stör, som till exempel andra barn (Hall, 2001, s.17). 

I Ekman (2005) beskriver pojken Daniel hur han under en träslöjdslektion frågar sin lärare efter 

ett verktyg. Han får svaret att han skall gå till den elev som hade verktyget lektionen innan. Den 

eleven var okänd för Daniel och befann sig i ett annat klassrum. För Daniel var detta helt 

otänkbart. Följden av detta blev att Daniel hädanefter tänkte sig noga för då han ställde frågor, 

just för att undvika att historien skulle upprepa sig. 

Norrö (2006) menar att det kan vara stor skillnad på det skrivna och talade ordet för en person 

som har AS. För en del är det lättare att uppfatta det talade och för andra det skrivna ordet. Hon 

menar att lärare borde ta reda på vad som fungerar för en elev som har AS. 

Lärare som har någon elev med AS, gör klokt i att kolla, om det är ljud eller synintryck som 

bäst går hem, samt om eleven kan samordna ljud och synintryck (Norrö, 2006, s.32). 

Att genomföra prov i skolan ledde ofta till ofullständigt ifyllda prov då Sternefält (2010) 

beskriver hur hon måste ta provfrågorna i tur och ordning, något annat sätt var omöjligt. Kunde 

hon inte besvara en fråga fastnade hon och kunde inte arbeta vidare. 

 

I Gravander och Widerlöv (1999) beskriver pojkarna hur tröttsam skolan kan vara, att ena 

stunden vara alert, för att i nästa vara så trött att man bara vill sova. Med de förutsättningarna är 

det inte lätt att klara av de intryck och krav som skolan innebär. Rickard (a.a) beskriver en 

känsla av misslyckande över att ha inlärningssvårigheter. Att hur mycket han än anstränger sig 

och lyssnar i skolan, lyckas han ändå inte ta till sig informationen. Richard beskriver ett 

utanförskap som skapar skuldkänslor, att inte höra till och att skolan är ett stort stressmoment. 

Min högsta önskan är att jag skulle vara helt vanlig, att jag skulle kunna förstå instruktioner 

och därmed kunna studera. Jag skulle slippa tjatet från de vuxna, som hela tiden säger olika 

saker till mig. Varje dag blir det missuppfattningar som leder till konflikter, tjat och svåra 

känslor. Jag önskar att jag skulle få saker bättre förklarat för mig (Gravander & Widerlöv, 

1999, s. 53). 

Jackson (2002) skildrar skolan som ett minfält fullt av utmaningar. Svårigheterna i skolan var/är 

många och en stor svårighet är att allt hela tiden förändras och han beskriver hur det i skolan 

förväntas att alla skall förstå spelreglerna. 

Jag minns inte längre hur många gånger jag blivit tillsagd att välja ett ämne på tavlan och sen 

suttit tålmodigt och väntat på instruktioner medan resten av klassen frenetiskt börjat skriva…// 

Lärare och assistenter, snälla, tala om för den som har AS exakt vad det är som han eller hon 

ska jobba med (Jackson, 2002, s.100). 
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Jackson menar att skolan är arbetssam och påfrestande för de flesta, men för barn som har AS är 

det en ännu större utmaning.  

Ingen förväntar sig att någon med ett ben ska klara av allt som tvåbenta personer kan, men 

ändå förväntas folk med AS klara av allt i skolan och det är sällan man gör några undantag 

(Jackson, 2002, s.111). 

Jackson fick uppleva mobbning i skolan. Redan i förskolan började det och fortsatte genom låg 

och mellanstadiet. Han tror att mobbningen bland annat kan bero på att personer som har AS 

ofta inte följer med strömmen. Att personer som har AS inte låtsas vara någon annan än de är 

eller låtsas tycka om saker som de inte tycker om. Vidare beskriver Jackson (2002) hur det finns 

en förväntan i skolan på att elever skall vara sociala, få vänner och kunna arbeta i grupp. Detta 

är en stor ansträngning för personer som har AS menar Jackson, då skolan innebär många 

utmaningar för den här elevgruppen. 

Jag tror att föräldrar, lärare och vuxna i allmänhet har stora problem med det faktum att barn 

med AS tycker om att vara ensamma och inte umgås så mycket med andra. Mitt svar är – lär 

er att acceptera det! Att en person känner sig olycklig, ensam eller ledsen om det inte finns 

andra i närheten att prata med betyder inte att vi alla är likadana (Jackson, 2002, s.147). 

Styrkan med att ha Aspergers syndrom 

Stor fokus läggs vid brister och svårigheter då AS beskrivs, både från medicinskt håll men även 

genom de inifrånperspektiv som beskrivits.  

I följande avsnitt skildras de positiva egenskaper och förmågor som författarna beskriver. 

Alla har sina unika gåvor. Man kan kanske göra en viss sak väldigt bra. Det jag vill säga är att 

en del människor är kanske bättre på att springa än andra. En del är bättre på att laga mat. Man 

måste arbeta med sina talanger (Hall, 2001, s.68). 

Jackson (2002) beskriver styrkan i att ha specialintressen som många med AS har. Han menar 

att om detta intresse får kanaliseras på rätt sätt kan det användas till något värdefullt. Arbetar 

man utifrån den drivkraft som specialintresset innebär är det mycket lättare för personen med 

AS att fokusera menar Jackson.  

Böcker är min inkörsport till andra världar. De gör mig glad när jag är ledsen; de får mig 

skratta, gråta och skaka av rädsla. En bra bok ska fängsla läsaren ända till slutet (Jakson, 2002, 

s.103). 

Även Norrö (2006) menar att då personer med AS får fokusera på sitt specialintresse så är 

viljestyrkan och uthålligheten stark. Rätt använt kan det utgöra en stor tillgång. Vidare belyser 

Norrö styrkor som självständigt tänkande, sinne för detaljer och gott minne. 

I likhet med Jackson (2002) menar Hall (2001) att en av hans styrkor är att läsa. Genom att läsa 

lär han sig nya saker och det är också då han minns ordentligt.  

Att läsa är inte jobbigt för mig – det är en av de sakerna jag helst vill göra. Jag läser hemskt 

mycket och jag läser snabbt också. När jag testades hade jag en läsålder av sjuton år, vilket är 

mycket ovanligt (Hall, 2001, s.45). 
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Andra styrkor som Hall nämner är ärlighet, han skulle aldrig ljuga och uppskattar direkta och 

ärliga svar från sin omgivning. Hans personlighet anser han också vara en styrka, att gå sin egen 

väg. 

En sak med mig är att jag är fast besluten att vara mig själv, och jag tillåter inte att någon 

försöker ändra mig. Jag vet vad jag vill och jag vill gå min egen väg och göra min grej. Till 

exempel skulle jag verkligen hata om någon försökte göra mig till ett icke-AS-barn. Om de 

försökte skulle jag nog vilja grabba tag i något tungt och kasta det på dem (Hall, 2001, s.51). 
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En skola för alla5 och delaktighet 

Vid införandet av Lgr80 myntades begreppet en skola för alla och Persson (2007) beskriver att 

målet med detta är att alla elever ska få känna gemenskap i en inkluderande miljö. Utmaningen 

för skolan blir att motverka utsortering genom att erbjuda elever möjlighet till utveckling utifrån 

sina förutsättningar. En skola för alla baseras på rättvisebegreppet om allas lika värde där man 

skall fördela resurser efter elevernas förutsättningar och behov vilket är föreskrivet i skollagen:  

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 

främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. (Skollagen, 1985, 1 kap. 2§). 

Ahlberg (2001) anser att det är den enskilda skolans organisation och styrning som påverkar den 

enskilda individens framtid. Men också att individen är beroende av samhälleliga vindar och 

direktiv i form av styrdokument, lagar och förordningar. Vidare menar Ahlberg i likhet med 

Göransson (2004) att frågan om delaktighet inte bara skall vara en problematik inom 

specialpedagogiken och bland elever som har olika typer av funktionsnedsättningar, utan en 

problematik för hela skolsystemet. Elever i behov av särskilt stöd är och skall vara hela skolans 

gemensamma ansvar, vilket gör att det är viktigt med goda möjligheter till kommunikation och 

samarbete kring denna elevgrupp. 

Om målet med en skola för alla är att integrera alla elever blir ökade specialpedagogiska 

kunskaper hos lärare ett måste för att kunna möta alla barn, menar Brodin och Lindstrand 

(2007). Centralt är att finna den lösning som är bäst för den enskilda eleven, målet är 

samhällsintegrering. Brodin och Lindstrands uppfattning om begreppet integrering är:  

En placering av ett barn med funktionshinder i en klass där de flesta inte är funktionshindrade 

innebär inte integrering om barnet inte betraktas som en naturlig del av klassen eller gruppen 

och därmed upplever sig ingå i en gemenskap (s.69).  

Författarna liksom Persson (2007) anser att integrering innebär att den vanliga skolan öppnas 

för de elever som varit exkluderade, medan inkludering är när eleven känner sig delaktig, ingår i 

gemenskapen och känner en meningsfullhet i skolan och inte upplever sig exkluderad. Enligt 

Persson så är det interaktionen mellan lärare – elev eller elev – elev som avgör om en elev blir 

exkluderad eller inkluderad. Avgörande är alltså om läraren kan tillgodose alla elever i klassen, 

finns där brister eller uppenbara svårigheter hamnar fokus oftast på individnivå, alltså eleven 

blir exkluderad. Brodin och Lindstrand (2007) menar att det individuella perspektivet måste 

sättas i fokus och att det krävs en anpassning till varje elevs förmågor och begränsningar. De 

menar att även en funktionsnedsättning måste erkännas och accepteras samt att inkludering av 

dessa elever skall vara en självklarhet.  

 

Molin (2004) formulerar det som att delaktighet uppstår i det sociala samspelet mellan individer 

och deras omgivande miljö. För att finna svaret på hur delaktig en person är, skall observation 

ske av hur interaktionen ser ut för personen och hur denne interagerar med omgivning och 

miljö. Vidare är det viktigt att ta reda på personens upplevelse och känsla av delaktighet (a.a). 

                                                      

5 En skola för alla diskuterades och problematiserades i Kniven flyger (Jakobsson Löfgren, 2010). 
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Detta kan kopplas till handlingsteori. Nordenfelt (2004) ger en kort introduktion till detta, vilken 

handlar om kapacitet och tillfälle. Han menar att en persons egen inneboende möjlighet till 

handling står för personens kapacitet. Denna kapacitet kan antingen hindra eller möjliggöra för 

personen att handla i olika situationer. Det är där tillfälle kommer in i bilden, tillfälle står för de 

yttre omständigheterna. 

Således: allt handlande, även det allra enklaste, sker i en kontext; alla handlingar utförs på 

någon plats i en viss natur och normalt också inom kultur. När en handling utförs finns således 

alltid en fusion mellan kapacitet och tillfälle (Nordenfelt, 2004, s.53). 

Vidare menar Nordenfelt att en persons delaktighet eller brist på delaktighet måste förklaras i 

förhållande till omgivningen och vilka faktorer som tas för givna, istället för att rikta fokus till 

personens oförmåga. Almqvist, Eriksson och Granlund (2004) beskriver att delaktighet blir 

tydlig genom personens samspel med omgivning och den kontext vilken personen befinner sig i, 

men också personens upplevelse av delaktigheten. Alltså, miljön påverkar individen genom de 

möjligheter, förutsättningar eller hinder som finns. Personens upplevelse, inre motivation och 

agerande i situationen, sammantaget utgör detta begreppet delaktighet (a.a). 

Diagnosens vara eller icke vara6 

Persson (2007) anser att specialpedagogiken lägger fokus på avvikelser istället för att se till 

individens förmåga samt att definitionen och diagnosen av individen ofta har sin grund i 

störande beteende som visar sig i vanliga skolsituationer. Problematiken förläggs därmed hos 

individen trots att specialpedagogikens syfte är att fungera välgörande för individen. Däremot 

menar Persson att man kan se att det börjar komma en förståelse för att det inte enbart räcker att 

se till individen och diagnostiserande av denne som underlag för specialpedagogikens 

verksamhet och kompetens, utan även se på miljöns betydelse för individen. Det är också av 

betydelse för individen vilket perspektiv man väljer att lägga fokus på, eftersom det lätt kan 

medverka till att elever stämplas som avvikare om man endast ser till individen och inte 

helheten. 

Brodin och Lindstrand (2007) menar att det är viktigt att reflektera över de olika 

förklaringsmodeller som förekommer i skolvärlden, för att dessa många gånger försöker 

normalisera individen och passa in personen i det som anses normalt eller ej. Dessa 

förklaringsmodeller har fokus på olika faktorer. Det handlar om vilket perspektiv man intar. 

Istället för att anpassa individen till systemet borde man anpassa systemet till de individer som 

faktiskt förekommer där menar Brodin och Lindstrand (2007). Kategorisering av människor 

som avvikande från det normala har alltid funnits och det finns olika sätt att kategorisera elever, 

dels genom medicinska diagnoser av specialister, dels vår egen personliga uppfattning av en 

elev. Men detta menar Brodin och Lindstrand (2007) handlar mer om rådande samhällsklimat 

och lärarens förhållningssätt än elevens egentliga problem. Vi tenderar alltmer att förlita oss på 

medicinska och vetenskapliga diagnoser. 

Vidare menar författarna att med en ökad kompetens hos lärare minskar behovet av 

diagnostisering, vilket gör att läraren kan bemöta eleven och ge det stöd som behövs för att 

                                                      

6 Diagnosens vara eller icke vara diskuterades och problematiserades i Kniven flyger (Jakobsson 

Löfgren, 2010). 
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elevens skall kunna tillgodogöra sig undervisningen ändå. Hjörne och Säljö (2008) menar att 

problemet som blivit är att diagnosen är en förutsättning för att eleven skall få extra stöd och att 

den står som förklaringsmodell för vem barnet är. Dahlgren (2007) beskriver att om problem 

uppstår kring en person som har AS, så finns det en tendens att personen enbart blir förstådd 

utifrån funktionsnedsättningen och dess förklaringsmodeller. Istället menar författaren att det är 

viktigt att titta på olika förklaringsmodeller för varför ett beteende uppstår samt att se på 

problemsituationen utifrån normalitet. 

Widerlöv (2003) menar att det positiva med diagnostisering är att det ger förståelse, kunskap 

och förutsättning för att kunna bemöta det som är annorlunda, det man kanske inte förstår. 

Genom att ha kunskap om bristerna är det lättare för omgivningen att veta vad som behöver 

tillföras. Widerlöv (2003) beskriver det som:  

Det är viktigt att barnet blir utrett och diagnostiserat av flera orsaker. Det kanske viktigaste av 

allt är att förståelsen för barnets behov och beteende kan ökas (s.24).    

Läroplan7 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, LPO94 står 

det att skolans uppdrag är att främja förståelse för andra människor och att ingen skall utsättas 

för diskriminering. Gällande grundläggande värden som skolan skall förmedla till eleverna står: 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (s.3). 

Skolans uppdrag är att forma undervisningen så att individen stimuleras till lärande. Skolan 

skall anpassas till elevernas förutsättningar med utgångspunkt från eleven för att främja det 

fortsatta lärandet och elevens kunskapsutveckling. Skolan skall ge eleven beredskap att möta det 

stora informationsflöde som dagens samhälle innebär, vilket är en komplex verklighet där 

kravet på att hantera förändring och att kunna bearbeta och ta till sig ny kunskap är stort. Eleven 

behöver utveckla ett kritiskt förhållningssätt till informationsflödet och inse konsekvenserna av 

olika alternativ. Skolan måste alltså erbjuda eleven möjlighet till att kommunicera och tro på sin 

språkliga förmåga. Både intellektuella men också praktiska, sinnliga och estetiska aspekter skall 

uppmärksammas där elevens harmoniska utveckling stimuleras.  

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo 94,s.7). 

Rektorn har det övergripande ansvaret för den enskilda skolan för att nå de nationella målen 

samt ett särskilt ansvar att bland annat:  

 – undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd 

och den hjälp de behöver, 

– kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i 

skolan, 

                                                      

7 Återanvänt material från Jakobsson Löfgren (2010) 
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– resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling 

som lärare gör, 

– undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta 

större kunskapsområden som en helhet, 

– personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna 

utföra sina uppgifter,(Lpo 94, s.17). 

Kursplanen i slöjd  

Kursplanen i slöjd för grundskolan (Skolverket, 2000) är gemensam för trä- och metallslöjd och 

textilslöjd, dock är det vanligast med en uppdelning i skolan där eleverna växelvis har trä- och 

metallslöjd ena terminen och textilslöjd den andra.  

Under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen för grundskolan framgår att syftet är att öva 

upp elevens skapande, manuella och kommunikativa förmåga. Slöjdarbetet skall utveckla 

elevens tilltro till sin egen förmåga och ge en beredskap för att hantera uppgifter i 

vardagssituationer. Ämnet skall skapa en lust till nytänkande och nyskapande och tydliggöra 

vikten av miljö- och resurshållning.  Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad beskrivs 

produktionsprocessen, där går att utläsa att man i grundskolan skall inta ett helhetsperspektiv. 

Eleven skall vara delaktig från idé, genom hela processen, fram till färdig produkt. Att eleven 

ges hög grad av självständighet stärker engagemang och allsidig utveckling, där elevens 

förmåga att reflektera och tänka konstruktivt utvecklas. Ämnet slöjd skall bidra till en 

begreppsbildning och begreppsutveckling, både gällande slöjd men även inom andra skolämnen 

såsom matematik och svenska. Timplan för: grundskolan – 330 (Skolverket, 2000). 

Kreativitet och skapande 

I följande avsnitt kommer essensen av slöjd - kreativitet och skapande - beskrivas
8
. Med 

essensen menas att grunden för produktionsprocessen i slöjd ligger i lusten till skapande och 

kreativitet. 

 

I Knutes (2009) avhandling ligger fokus på att skapa förståelse kring det pedagogiska i själva 

skapandet, vad skapandeprocessen innebär för en människa. Hon menar att skapandet av 

konsthantverk står för en uttrycksform, ett språk utan ord. Vidare beskriver Knutes att det är en 

aktivitet som innefattar hela människan, där kropp och psyke är i samspel. Pedagogik beskrivs 

som förändringsprocesser, lärande och utveckling som äger rum i en viss situation, 

förutsättningar vilka kan förstås som en inbjudan till handling (Knutes, 2009).  Vidare beskrivs 

ett meningsskapande som sker på två nivåer, kroppsligt och mentalt. Det kroppsliga står för den 

icke-verbala mening som kroppen upplever i en viss situation, det mentala står för det verbala 

där det talande och tänkande skapandet tas i uttryck. Knutes menar att det alltid sker ett 

                                                      

8 I Kniven flyger – hur några trä- och metallslöjdslärare utformar sin undervisning för elever som 

har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar(Jakobsson Löfgren, 2010) beskrevs slöjdens 

förutsättningar. 
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meningsskapande, antingen kroppsligt, mentalt eller i en samstämmighet. Hon beskriver hur 

tanken kan frikopplas från skapandet, alltså människokroppen är aktiv men mentalt skapas en 

vila i att kroppen upptas av aktiviteten.  

Man ger sig själv en ”frist” från sig själv, i betydelsen att man upplever distans till det som 

stör och distraherar, genom att totalt fokusera på annat (Knutes, 2009, s.185). 

Knutes (2009) menar att det finns olika sorters drivkraft i skapandet. Resultatet av en produkt, 

själva skapandeprocessen, nyttan vilket resultatet genererar eller en lust och glädje i 

samstämmighet där både kropp och psyke engageras. 

I ett konsthantverk är det möjligt att skapa sin egen frizon, eftersom kropp och psyke är 

engagerade och upptagna i ett gemensamt projekt. Man skulle kunna tala om konsthantverket 

som en vila från splittring, som en väg till aktiv fokusering (Knutes, 2009, s.179). 

Simon (2009) belyser också vad som kännetecknar upplevelsen av kreativitet och hur den som 

är kreativ upplever sitt skapande och innebörden av det. Både som individuellt och som 

gruppskapande. Avhandlingen grundar sig på 18 deltagares egna upplevelsebeskrivningar. 

Vid kreativitet enskilt och i grupp finns en samlad drivkraft. För den enskilde är det en inre 

motivation och i grupp att allas viljor och idéer pekar åt samma håll, utan detta kan inte 

kreativitet uppstå menar Simon (2009). I likhet med Knutes menar Simon (2009) att tillstånd av 

kreativitet kännetecknas av en vaken stämning där fokus hamnar på skapandet som utplånar 

eller minskar medvetandet kring individens egna behov. Tiden upplevs som att gå mycket 

fortare och stämningen av utmaning, lekfullhet och att vara på upptäcktsfärd tar vid. Vidare 

beskriver Simon (2009) att det i den kreativa processen uppstår progression. Både individ och 

grupp gör upptäckter i skapandet där de lär sig nytt och förändrar sin syn på skapandet. 

Därigenom upplevs ett växande, en progression menar Simon (2009). Hos individen är den 

kreativa processen präglad av ett personligt innehåll medan det hos gruppen är uttryck för 

samspelet mellan gruppmedlemmarna. Simon (2009) beskriver att den kreativa processen kan 

innebära känslor av oro, ångest, glädje, spänning, trivsel och nyfikenhet. I gruppskapande delas 

dessa känslor av individerna i gruppen. Detta kan i sin tur skapa konflikter i gruppen då det lätt 

blir otydligt vem som gjort vad. Vid individuellt skapande får personliga intressen större 

utrymme, dock får då individen själv bära och bemästra de känslolägen som uppstår i den 

kreativa processen (Simon, 2009). 

KASAM 

Antonovsky (1987) skapade begreppet KASAM, Känsla Av SAMmanhang där han beskrev tre 

faktorer som var avgörande för att handskas med motgångar i livet, nämligen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär att ha en insikt i det som händer inom oss 

och runt omkring och göra det begripligt. På så sätt kan man förstå det jobbiga som händer i 

livet. Hanterbarhet handlar om en känsla av att vi reder oss och inte känner oss som offer för 

omständigheterna. Meningsfullhet handlar om att hitta en mening med livet och på så sätt lättare 

klara oss igenom svårigheter vi stöter på. Med en svag känsla av meningsfullhet försvinner ofta 

tro på framtiden vilket gör det svårt för personen att vilja förändras och utvecklas. Iwarsson 

(2007) menar att det idag är i högre grad upp till individen att skapa en känsla av 

meningsfullhet, vilket förr i tiden var givet av religion och familjetraditioner. 
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Antonovsky konstruerade ett sammanhangsformulär vilket går ut på att värdera 29 olika 

påståenden i ett livsfrågeformulär för att se hur stort KASAM personen som gör testet har 

(Antonovsky, 1987).   
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Metod 

I följande avsnitt redovisas den metod som använts för att uppnå studiens syfte. Vidare beskrivs 

val av studiens deltagare och genomförande av intervjuer, etiska aspekter och bearbetning av 

framkommen data. 

Metodval 

Syftet med studien är att undersöka hur några elever som har Aspergers syndrom upplever trä- 

och metallslöjdsundervisningen samt deras tankar och erfarenheter av ämnet. Således ett försök 

att träda in i en del av deltagarnas livsvärld och tolka denna. Kvale (1997) beskriver livsvärlden 

så som verkligheten är i människors vardag, konkret, oreflekterad och oberoende av 

förklaringar. 

I barnkonventionen står att läsa om åsiktsfrihet och rätten att som barn bli hörd.  

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen, art.12, s.18). 

Det är viktigt att skilja på elevperspektiv och elevens perspektiv menar Halldén (2003). 

Elevperspektiv kan innebära att forskaren verkar i elevens intresse, alltså att ta tillvara barns 

villkor. Elevens perspektiv innebär i sin tur att eleven själv bidrar med data, vilket är aktuellt i 

denna studie (Halldén, 2003). Johansson (2003) menar att närma sig elevens perspektiv är en 

fråga om att ambitionen finns att säga något om elevens liv och göra elevens röst hörd. Det kan 

även ses som ett stöd i pedagogers arbete och i mötet med eleverna. Hon beskriver att detta sker 

ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv där forskaren söker förstå elevens intentioner, 

erfarenheter och meningsuttryck. I likhet med Johansson (2003) och Gustavsson (2004) menar 

Hjörne och Säljö (2008) att lärare skall sätta sig in i elevens perspektiv för att försöka förstå och 

skapa förutsättningar till delaktighet för just den individen. Vidare menar Hjörne och Säljö att 

avsaknaden av elevperspektiv är härskande i skolans värld. Då studien söker svar på deltagarnas 

egen upplevelse av undersökningsområdet, är det relevant att nyttja både elevperspektiv och 

elevens perspektiv.  

Eftersom syftet är att tolka en del av deltagarnas livsvärld är hermeneutik användbart. 

Hermeneutik står för tolkning av texter där syftet är att finna en gemensam förståelseram av 

textens mening (Gadamer, 2002). Den hermeneutiska forskningsprocessen är en ständig växling 

mellan delar och helhet. Från tolkning utifrån delar av en text, till tolkning av texten som helhet, 

böljande fram och åter i princip i en oändlig process. Hermeneutik innebär inte att det finns ett 

rätt sätt att tolka, utan det finns fler sätt att förstå och tolka. Tolkningen görs utifrån olika 

perspektiv och är beroende av vilken inställning forskaren har och hur denne tänkt sig 

tolkningen (Ödman, 2007). 

Vi har alltid en förförståelse av det vi tolkar. En tolkning utförs vid en bestämd tid och på en 

bestämd plats av en människa som befinner sig mitt i historien (Ödman, 2007, s.26). 
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Det finns sju principer för hermeneutisk tolkning menar Gadamer (2002).  I denna studie 

kommer fokus ligga på den fjärde principen, vilket handlar om textens autonomi där texten skall 

tolkas utifrån sin egen referensram. Alltså, forskaren skall söka rätt på vilken eller vilka teman 

som finns i texten, för att i analysen fokusera betydelsen av texten och på så sätt söka djupare 

svar och mening av deltagarens livsvärld. Gällande den fenomenologiska ansatsen motiveras det 

av att forskaren söker träda in i och förstå deltagarnas livsvärld genom att skapa mening av vad 

deltagarna upplever och beskriver i sina berättelser oberoende av upplevelsens ursprung eller 

orsak (Kvale,1997). 

Mitt bias var från början inte neutralt, då jag haft tidigare erfarenheter kring hur slöjdlärare 

anpassat eller inte anpassat sin undervisning samt hur deras kunskap kring denna elevgrupp 

varit mycket varierad. En stor del av min förberedelse har lagts vid frågeformuleringar vilka inte 

skulle vara ifrågasättande eller spegla mina förutfattade meningar samt bli tydliga för eleverna 

att svara på. För att få tillträde till en persons livsvärld används oftast intervju som metod, men 

för att minska min egen påverkan som forskare på eleverna vid direktintervju valdes denna 

metod bort. Istället utformades frågor
9
 med öppna svarsalternativ, vilka eleverna skriftligen fick 

svara på. Antingen direkt på dator eller i pappersform. Formuleringarna av frågorna har gjorts så 

öppna som möjligt för att inte vara ledande utan erfarenhets- och upplevelsesökande, dock med 

forskningsfrågorna i åtanke för att söka svar på dessa.  Vid frågeformuleringen har jag utgått 

från tankesättet kring samtal med elever som Johansson (2003) och Iwarsson (2007) beskriver. 

Johansson menar att man måste utgå från och möta eleven på dennes egna villkor. Iwarsson 

menar att för att skapa möjlighet till barnets berättande kan det vara bra att ställa öppna frågor 

vilket uppmuntrar till utvecklande svar istället för bara ett ja eller nej. Genom att undvika att 

använda ordet varför blir inte frågan anklagande och uppfattas inte lika negativt. Ett bättre sätt 

att formulera sig kan vara att använda sig av hur eller vad formuleringar.  

Iwarsson menar att:  

Vi måste möta barnets berättelse och upplevelse som den är och inte som vi kanske önskar att 

den skulle vara (Iwarsson 2007, s.41).  

Fördelen med att deltagarna får skriva sina svar och ge sina erfarenheter samt tankar kring 

ämnet, gör att forskaren ges möjlighet att urskilja detaljer och få en djupare förståelse för 

deltagarens perspektiv, erfarenhet och upplevelser (Kvale, 1997). Risken för påverkan av 

forskarens närvaro försvinner också, då denna elevgrupp kan ha svårigheter i verbal 

kommunikation. 

Nackdelen och risken är att deltagarna kanske inte svarar så utförligt eller inte förstår frågan så 

som forskaren tänk samt att möjligheten att ställa följdfrågor går förlorad.  

Förhoppningen är att utifrån resultatet både fånga och ge röst åt elevernas upplevelser samt 

tolka elevernas budskap. Detta i sin tur kanske kan förändra verksamma pedagogers sätt att 

tänka samt öka förståelsen och kunskapen kring elevgruppen vilket har möjlighet att ge 

konsekvenser för didaktik och pedagogik.  

Valet av metod blir en tolkning utifrån respondenternas skriftliga svar, med en hermeneutisk 

fenomenologisk ansats. 

 

                                                      

9 Se bilaga 1. 
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Studiens deltagare 

Avsikten var att finna elever med AS både i grundskolan, som studerar efter grundskolans 

kursplan och elever som går i resursskola där endast elever som har AS går, även de efter 

grundskolans kursplan. Detta för att söka jämförelse mellan dessa och se om det utgör några 

likheter och/eller skillnader i hur eleverna upplever sin undervisningssituation. Sökning efter 

deltagare har skett utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) där för mig kända kontakter 

på tre skolor tillfrågats om de hade elever passande för denna studie.  

Förfrågan har även mailats ut till två stödföreningar. Studiens deltagare fokuserades till de två 

skolor som visade intresse. 

Skola A 

Skola A är en fristående alternativ F-9-skola för elever med Aspergers syndrom, ADHD och 

liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Tio elever i studien är från skola A. 

Samtliga med diagnosen AS. Sex elever är flickor och fyra är pojkar, samtliga elever är 15 år. 

Eleverna har sin undervisning i små grupper. Som mest är det sex elever i slöjden. Tillgång till 

resurs finns, men nyttjas sällan då behovet inte finns i slöjden. 

Skola B 

Skola B är en 6-9-skola. Tre elever är från skola B, samtliga pojkar och med diagnosen AS. 

Dessa elever är alla 15år och har klassplacering i grundskoleklass. Dock med olika grad av 

involvering i vanlig klassundervisningen. Ett samarbete med stödcentrum på skolan finns så till 

vida att eleverna kan ta med sig skolarbete dit och sitta på stödcentrum och studera istället för i 

klassrummet. Eleverna har också tillgång till resurs i klassrummet, dock inte i slöjden. Som 

mest är det sexton elever i slöjden. 

Genomförande 

Ett missivbrev
10

 mailades ut till lärare på aktuella skolor.  Lärarna vidarebefordrade förfrågan 

om deltagande till elever som har AS och som går i högstadiet. Eleverna har även de fått ett 

brev
11

 med förfrågan om deltagande. Då eleverna tagit ställning till om de vill delta har kontakt 

skett genom verksam lärare på respektive skola. Jag som forskare har inte haft direktkontakt 

med eleverna, utan all kontakt har skett genom för dem känd lärare. Lärarna fick direktiv om 

hur insamlingen av data skulle ske. I skola A var det elevernas slöjdlärare som gjorde 

insamlingen av data. För att undvika påverkan på eleverna fick de lägga sina svar i ett kuvert, 

slöjdläraren tog aldrig del av svaren i obearbetad form. På skola B var det en för eleverna känd 

lärare, dock ej deras slöjdlärare. 

Två elever på skola B har fått frågorna muntligt upplästa och svarat muntligt, samtidigt som 

läraren skrivit deras svar och fått godkännande av eleverna att det skrivna var korrekt återgivit. 

Övriga deltagande elever har själv läst och svarat på frågorna, antingen på papper eller på dator. 

                                                      

10 Se bilaga 2. 

11 Se bilaga 3. 
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Etiska aspekter 

Studien har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med informationskravet 

tillfrågades och informerades deltagarna på förhand om studiens övergripande syfte samt att 

medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas. För att uppfylla nyttjandekravet 

informerades deltagarna om att insamlad data endast är avsedd för min studie. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att deltagarna skriftligen eller muntligen svarade på frågorna. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet, vilket innebär att studiens deltagare inte skall kunna identifieras vare sig 

av utomstående eller av varandra, tilldelades samtliga fingerade namn i form av A1, A2 

respektive B1,B2 osv. A och B står för de två olika skolorna. Vidare har information utelämnats 

om vilka skolor deltagarna går i samt kommunens namn där skolorna är belägna. Slutligen har 

jag i enlighet med övriga rekommendationer tillfrågat deltagarna om de önskar ta del av 

studiens resultat. 

Bearbetning av data 

Johansson (2003) beskriver hur viktigt det är att presentera resultatet på ett för eleverna 

respektfullt sätt, både i tolkning, beskrivning och diskussion av framkommen data. Att forskaren 

söker kunskap utifrån elevens livsvärld och i mötet med elevens olika perspektiv gör det viktigt 

att söka kunskap utan att värdera. Vidare menar Johansson att ut etisk synvinkel, för elevens 

bästa, måste forskaren problematisera kring vad som görs med den framkomna kunskap utifrån 

det bearbetade materialet och på vilket sätt informationen används. Halldén (2003) menar att: 

Varje barn berättar utifrån en erfarenhet och denna erfarenhet kan leda till både berättelser 

liknande det egna livet och till sådana som utgör motbilder (s.20). 

Johansson (2003) menar att grunden för att närma sig elevens perspektiv ligger i våra egna 

teorier om hur vi kan förstå andra. Hon menar att förståelsen måste finnas för att människor inte 

kan förstå varandra fullt ut och den kunskap som framkommer inte kan ses som fullständig. 

Johansson menar att helheten av den situation eleven befinner sig i måste finnas med i 

tolkningen och att som forskare vara öppen för den tvetydighet som livsvärlden utgör. 

Tolkningen blir på så sätt beroende av vilket perspektiv forskaren anlägger och Halldén menar 

att den hermeneutiska tolkningsmetoden utgör en grund för forskaren att kunna utvinna mer av 

framkommen data än vad deltagaren från början varit medveten om eller tänkt sig förmedla.   

Första steget i bearbetningen har varit att deltagarnas svar skrivits in på dator och redigeras så 

till vida att stavfel korrigerats och svårlästa delar skrivits så att det blir lättläst. Detta för att 

fokus skall ligga i elevernas bild av deras egen livsvärld. Halldén (2003) menar att elevernas 

berättelse annars lätt blir till underhållande inslag, vilket gör att fokus försvinner från det 

väsentliga i texten. En total sammanställning har gjorts, där samtliga deltagares svar lagts in 

under de olika frågorna. Skola A och skola B sammanställdes var för sig. För att förtydliga för 

mig i bearbetningen, vilken deltagare som sagt vad, gjordes en färgkodning utöver de fingerade 

namnen i form av A1, A2 osv. Sammanställningarna har lästs igenom flertalet gånger för att ta 

reda på likheter och skillnader samt finna teman och kategorier. Utifrån de teman i 

bakgrundsavsnittet som är ur inifrånperspektiv, har sedan jämförelser gjorts för att söka 

förståelse och analysera vad elevens budskap är. Detta för att finna relevant information och en 
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djupare mening för studiens undersökningsområde. Av framkomna teman analyserades sen 

konsensus och/eller diskrepans med litteratur och tidigare forskning (Bryman, 2001). 
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Resultat och analys 

Styrkor och förmågor 

Åtta elever från skola A skildrar på olika sätt vad de är bra på i slöjden. Fyra elever menar att de 

är bra på att såga, slipa och bygga på olika sätt. Två elever beskriver att de är kreativa och att 

slöjden är en bra plats för att få utlopp för kreativiteten. 

Jag skulle säga att jag är rätt påhittig/kreativ, så jag har lätt att hitta på vad jag ska göra(A6). 

Två elever kopplar kunskapen till att de fått erfarenhet hemifrån. Den ena eleven beskriver hur 

han/hon hjälpt till att slipa mycket hemma, vilket gjort att han/hon blivit snabb på det.  

Elev A7 menar: 

Jag är bra på att såga, för jag gjorde det mycket på landet. 

En elev från skola A svarar inte på frågan om och i så fall hur han/hon får användning av sina 

starka sidor i slöjden och en elev skriver att han/hon inte vet. 

Samtliga tre elever från skola B upplever inte att deras starka förmågor får komma till uttryck i 

slöjdundervisningen, de beskriver dock inte heller vilka dessa förmågor är. 

Nej, inte vad jag vet(B1). 

En av dessa elever beskriver ändå att han/hon är bra på slöjd, men menar att läraren är dålig: 

Jag är bra, men läraren är dålig (B3). 

Upplevelse av slöjd och undervisning 

Tre elever från skola A beskriver att de tycker det kan vara roligt med slöjd. 

Trä och metallslöjd är kul ibland. Det beror mest på att man kan göra saker själv och det är kul 

(A8). 

 Samtidigt menar en elev att det kan vara en påfrestande miljö att befinna sig i, där ljud/oljud 

från maskiner upplevs som något ansträngande. 

Det är väl helt ok med träslöjd. Men det kan också vara grymt jobbigt ibland, speciellt med 

sågspånen och oljudet från maskinerna (A1).  

Sex elever beskriver att de uppskattar och tycker om slöjden. De beskriver en upplevelse av 

frihet i slöjden där det finns utrymme för att arbeta med kroppen, att inte behöva sitta vid en och 

samma bänk och att få skapa något.  
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Jag tycker om det för man skapar något och arbetar med kroppen 

(A4). 

Jag tycker om trä- och metallslöjd. Man får jobba med många 

olika saker, plus att man får arbeta lite med kroppen och inte 

bara sitta och peta med en penna (A6). 

 

(Elev A5 har illustrerat vad han/hon tycker om slöjd). 

 

Tre elever upplever slöjdmiljön som påfrestande och stressande. 

Jag blir äcklad och störd (A2). 

Ytterligare tre elever upplever det också som störande, men beskriver att de hanterar det 

antingen genom att ignorera eller använda hörselkåpor. 

Jag brukar använda hörselskydd (A9). 

Övriga fyra elever från skola A upplever det inte som störande eller påfrestande. En elev menar 

att det nog är han/hon som gör mest ljud av alla. 

Jag är helt ok med det, ärligt talat är jag nog en av dem som gör mest ljud (A6). 

Gällande hur eleverna skulle vilja att slöjdundervisningen var så är sex elever nöjda med den 

undervisning som är och två vill att slöjden skall vara lugnare. 

Den skulle se ut som den gör idag. Man kommer hit och fortsätter med det man ska göra, till 

lektionen är slut(A3). 

En elev som är nöjd med hur undervisningen som den är nu, skulle ändå gärna få mer paus: 

Jag skulle vilja ha en läspaus i slöjden(A8). 

En elev från skola A tycker inte om slöjden och vet inte heller hur han/hon skulle vilja att 

undervisningen var. 

Upplevelsen av slöjdundervisningen hos eleverna från skola B hamnar i skuggan av deras 

upplevelse av läraren. Två elever ger uttryck för att inte tycka om slöjden, då de anser att läraren 

inte är bra. En elev beskriver dock att det finns en viss upplevelse av att det är roligt i slöjden.  

Ibland, när arbetet går framåt(B2). 

Det går också att utläsa en vilja och lust till att slöjda hos samme elev, om läraren skulle agera 

annorlunda. 

Mer hjälp snabbare, det gör inget vad vi gör(B2). 
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Upplevelse av hur slöjdlärare är och hur eleverna önskar att en 

slöjdlärare skall vara 

Nio elever från skola A är nöjda med sin slöjdlärare och anser att han är hjälpsam, positiv, 

tydlig och beskriver en upplevelse av att bli sedda och hörda av sin lärare. De beskriver en 

lärare som gör att de vill delta i undervisningen.  

Han är positiv, det gör att man vill göra saker med honom(A3). 

Han är trevlig, hjälpsam och tydlig(A5). 

Vår lärare är en bra lärare. Framförallt på grund av hans tålamod (A6, som 

också illustrerat sitt svar med teckningen av sin lärare). 

 

 

Eleverna på skola A beskriver inte något som är negativt med sin slöjdlärare.  

Elevernas tankar om hur en bra slöjdlärare skulle vara återspeglas i deras svar kring hur deras 

egen slöjdlärare är. De vill ha en lärare som är bra på att förklara på ett tydligt och bra sätt, 

hjälpsam och kunna hantera konflikter och problem som uppstår. 

Han/hon ska vara positiv i alla lägen och han/hon ska kunna hantera personers problem 

bra(A3). 

Elev A8 menar att: 

Man ska kunna få hjälp, få veta vad man ska göra och vad man hittar saker(A8). 

En elev från skola A vet inte vad han/hon tycker om slöjdläraren. 

En upplevelse av stort motstånd till sin lärare finns hos samtliga elever från skola B och alla ger 

uttryck för en önskan om att få en ny lärare. De beskriver att de inte får den hjälp som de vill ha, 

att läraren är långsam och ägnar sig åt sitt eget arbete. 

Ropar upp långsamt. Jobbar på sitt arbete. Hjälper nästan bara en elev. Går aldrig runt och 

kollar(B1). 

Tar lång tid på sig att komma och hjälpa mig(B2). 

Eleverna önskar sig en lärare som är mer alert och aktiv, en lärare som är tydlig och berättar för 

dem hur de skall göra. 

Snabb, aktiv, utbildad(B1). 

Komma och hjälpa mig fort och berätta hur jag kan göra rätt(B2). 

En lärare ska vara snabbare än den vi har nu(B3). 

Upplevelse av mänskligt samspel 

Samtliga tio elever från skola A menar att de inte har grupparbete i slöjden. Nio elever beskriver 

att de hjälper varandra på olika sätt i slöjden. 
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Vi hjälper varandra om vi vet hur man ska kunna hjälpa den personen(A3). 

Gällande att ta hjälp av antingen lärare eller klasskamrat så är det en elev som menar att han/hon 

varken tar eller ger hjälp. Fem elever menar att de tar hjälp av läraren. Övriga fyra menar att om 

de behöver hjälp så tar de hjälp av antingen lärare eller kamrat. 

Läraren, men jag ska börja ta ännu mer hjälp av kompisen (A7). 

En elev beskriver att han/hon helst arbetar med sin kompis i slöjden. Åtta elever menar att de 

helst arbetar själva i slöjden. Att arbeta ensam ger eleverna utrymme till att arbeta i sitt eget 

tempo, utan onödiga störningar och ingen som skyndar på dem.  

Ensam. Man kan inte förlita sig på andra hela tiden(A1). 

Jag vill helst jobba själv, för då kan jag göra allt i mitt tempo(A3). 

En av dessa åtta elever beskriver att han/hon aldrig prövat arbeta i grupp och därför inte vet om 

han/hon skulle uppskatta det. Elev A7 uttrycker en nyfikenhet för att vilja pröva grupparbete. 

Jag skulle vilja prova jobba i grupp(A7). 

Samtliga tre elever från skola B beskriver att de inte har grupparbete i slöjden och att de inte 

heller vill arbeta i grupp utan ensamma. En elev menar att han vill det bara för att det känns 

bäst.  

Elev B1 menar att:  

Ensam, man känner sig stolt om man klarar sig själv. 

Två av eleverna beskriver att klasskamraterna hjälper varandra ibland, kanske med tips eller om 

någon behöver hjälp att såga. Den tredje eleven upplever inte att klasskamraterna hjälps åt. 

Två elever från skola B menar att de inte tar hjälp av varken lärare eller kompisar. En av dessa 

två upplever dock att han skulle få hjälp av sina vänner om han frågade. 

Den tredje eleven upplever att han inte får hjälp. 

Ibland, runt bordet
12

, frågar jag läraren, men han kommer aldrig(B1). 

 

 

                                                      

12 Ett samlingsbord i slöjden. 
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Diskussion 

Följande avsnitt inleds med en metoddiskussion, följt av diskussion rörande resultat och 

bakgrund vilket kopplas till studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte var att undersöka 

hur några elever som har Aspergers syndrom upplever trä- och metallslöjdsundervisningen samt 

deras tankar och erfarenheter av ämnet. Övergripande syfte är att, ur ett inifrånperspektiv, ta del 

av upplevelser, tankar och erfarenheter från elever samt författare vilka själva har Aspergers 

syndrom. Frågeställningarna var: hur upplever elever som har Aspergers syndrom trä- och 

metallslöjd, avseende miljön och undervisning?  Och hur vill elever med Aspergers syndrom att 

trä- och metallslöjd skall vara, avseende lärare och undervisning? Avslutningsvis mina 

reflektioner. 

Metoddiskussion 

Denna studie står för min tolkning av deltagarnas svar och det budskap jag fått fram under 

bearbetningen. Det är ingen absolut sanning, utan tolkning av det som framkommit med 

deltagande elever, under rådande förutsättningar vid de tillfällen då insamling av data skett. 

Skulle studien göras en gång till skulle svaren kanske bli annorlunda. Att det från skola A varit 

tio elever och skola B tre elever har funnits med i beaktande vid analys och bearbetning av 

insamlad data. Skolorna har bearbetats både var för sig och som en helhet. Tolkningen har skett 

utifrån den hermeneutiska tolkningsprocessen där jag hela tiden gått från helhet till del och från 

del till helhet av både insamlad data och bakgrundsmaterialet. Då min förförståelse är en del av 

denna process är alltså mina erfarenheter del av tolkningen, då det är jag som tolkar. Strävan har 

dock varit att tolka utan att döma, genom tolkningsprocessen avkläda de teman och kategorier 

och söka elevernas budkap i insamlad data. 

Uppgiften är att vidga den enhetligt förstådda meningen i koncentriska cirklar. Att alla 

enskildheter fogar sig till en helhet är det kriterium man har för förståelsens riktighet 

(Gadamer, 2002, s.137). 

Iwarsson (2007) menar det kan vara bra att ställa öppna frågor vilket uppmuntrar till 

utvecklande svar istället för bara ett ja eller nej. Frågorna till eleverna formulerades därför så 

öppna som möjligt för att inte vara ledande utan erfarenhets- och upplevelsesökande. Norrö 

(2006) menar att det kan vara stor skillnad på det skrivna och talade ordet för en person som har 

AS. För en del är det lättare att uppfatta det talade och för andra det skrivna ordet. Med tanke på 

elevgruppens eventuella svårighet och i samråd med de lärare som var kontaktpersoner på 

skolorna formulerades frågorna så att eleverna fick svara skriftligen. Det bedömdes att två 

elever hade behov av att få frågorna muntligt, läraren som ställde frågorna var noga med att 

endast läsa frågorna och ordagrant skriva ner det eleven sa.  

Under rådande förutsättningar har inte tiden räckt till att göra en förstudie. Hade möjligheten 

funnits, kan jag se en vinst i att på förhand testa ut frågorna mer för att se hur personerna skulle 

svara. På frågan: Beskriv om och i så fall hur du får användning av dina starka sidor (sådant 

som du är bra på) i trä- och metallslöjden, svarade eleverna inte så som jag hoppats. Jag sökte 
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finna svar på om deras personliga styrkor kom till användning, men de svar som eleverna gav 

speglade mer vad de tyckte att de var bra på i slöjden, så som att såga, slipa. Denna fråga skulle 

kunnat förändras om en förstudie gjorts. Skulle jag ställa frågorna idag, skulle jag ställa fler 

frågor kring vad deras starka förmågor är. 

Fördelen med att deltagarna fått skriva sina svar och ge sina erfarenheter samt tankar kring 

ämnet har gjort att jag inte påverkat deras svar. Deras svar har varit deras upplevelser och vad 

de velat delge mig. Jag har också fått ta del av många fina illustrationer till det skrivna. 

Framförallt var det en elev som illustrerade sina skriftliga svar med bilder
13

. Detta har fördjupat 

budskapet och gett en personligare bild av elevens upplevelse, tankar och erfarenheter, vilket 

hade gått om intet om en muntlig intervju gjorts.   

Hur upplever elever som har Aspergers 

syndrom trä- och metallslöjd, avseende miljön 

och undervisning?  

Upplevelsen av slöjd är övervägande positiv hos deltagande elever. De ger uttryck för att känna 

en frihet i slöjden, där kroppen blir en del i skapandeprocessen, så som Knutes (2009) menar att 

denna process innefattar hela människan, där kropp och psyke är i samspel. Kroppen är aktiv 

men mentalt skapas en vila genom att kroppen upptas av aktiviteten. 

Även om det för några elever upplevs som påfrestande med ljud från maskiner, hittar de sätt att 

hantera situationen. Drivkraften för att ha slöjd verkar vara starkare än de motstånd och obehag 

som maskinernas ljud utgör. Knutes (2009)beskriver olika sorters drivkraft i skapandet. 

Resultatet av en produkt, själva skapandeprocessen, nyttan vilket resultatet genererar eller en 

lust och glädje i samstämmighet där både kropp och psyke engageras. Den inneboende 

drivkraften är en del i att eleven trivs, utvecklas och stimuleras till fortsatt lärande. 

Ensam eller grupp 

Resultatet visar på att åtta elever från skola A menar att de helst arbetar själva i slöjden. Att 

arbeta ensam ger eleverna utrymme till att arbeta i sitt eget tempo, utan onödiga störningar och 

ingen som skyndar på dem. Samtliga tre elever från skola B beskriver att de inte har grupparbete 

i slöjden och att de inte heller vill arbeta i grupp utan ensamma. Totalt är det elva av tretton 

deltagande elever som helst arbetar ensamma. Parallell kan dras till bakgrundsavsnittet, där 

samtliga författare beskriver detta som en svårighet för personer som har AS. Så som Attwood 

(2007) menar att utifrån barnets perspektiv lär sig barn som har AS bäst i ensamhet och i 

synnerhet om deras specialintresse nyttjas. Problemen uppstår i mötet med omgivningen och då 

barnet måste ingå i en grupp. Alla intryck och krav blir för mycket. Jackson (2002) beskriver 

hur det finns en förväntan i skolan på att elever skall vara sociala, få vänner och kunna arbeta i 

grupp. Detta är en stor ansträngning för personer som har AS menar Jackson, då skolan innebär 

många utmaningar för den här elevgruppen. Då uppstår frågan: Vad är viktigast, att alla elever 

skall ingå i grupp till den grad att de känner sig kränkta, utanför, mobbade. Eller skall utrymmet 

finnas för alla individer att växa, känna sig trygga och sedda? 

                                                      

13 Se s.25, s.26 och s.34 
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Attwood (2007)  menar att det tyvärr ofta är svårt för omgivningen att förstå hur komplicerat det 

är för personer med AS att leva i den här till synes stundtals obegripliga världen, där de 

förväntas kunna hantera starka känslor som för dem upplevs förvirrande och överväldigande. Är 

det då rätt att till varje pris tvinga in eleven i ett sammanhang som för denne känns helt fel? Jag 

är av den åsikten att skolan skall utgå från individen. Visst skall målet vara att eleven får ett 

livslångt lärande, där sådana kunskaper och förmågor kan utvecklas hos eleven som beredskap 

att möta livet. Men vi alla lever olika liv och alla måste kanske inte ingå i grupp. 

Brattberg (2000), Hall (2001) och Norrö (2006) beskriver alla hur grupparbete utgör en 

påfrestning. Detta är en del av svårigheten att ha AS, att kunna relatera till fler personer på 

samma gång. Hall beskriver att det blir mycket svårt att koncentrera sig om fler än ett barn är 

med i diskussionen. Norrö menar att motståndet till grupparbete beror på att hon inte kan förstå 

omgivningens ordlösa signaler, som ofta leder till missförstånd. 

Som redan nämnts förekommer det inte grupparbete på någon av skolorna. Är detta för att 

slöjden traditionsenligt har varit ett ensamarbete, eller visar det på en förståelse hos lärarna, där 

de möter elevernas behov? Både i resultat och i bakgrund har det blivit tydligt att personer som 

har AS gärna arbetar ensamma. Är det för att de inte fått erfara något annat eller är det faktiskt 

så att de mår bättre och trivs med detta? Utifrån resultatet och med elevens perspektiv i åtanke, 

går det att tolka som så. Samtidigt finns också en nyfikenhet hos några deltagare till att ingå i 

grupparbete. En elev från skola A ger uttryck för att vilja pröva grupparbete. Han/hon borde få 

utforska detta mer. Vidare säger en annan elev: 

Har aldrig jobbat i grupp, så jag väljer ensam (A6). 

Detta går att tolka som att det ändå finns en öppenhet för grupparbete i slöjden, men då ingen 

erfarenhet finns, väljs detta bort. Jag är av den åsikten att om läraren medvetet försöker utforma 

grupparbete utifrån alla elevers styrkor, öppnar undervisningens utformning upp för fler elever 

att upptäcka glädjen och behållningen av samarbete med andra i grupp. På detta sätt får eleven 

chans att själv bilda sig en uppfattning om hur han/hon tycker att det är. 

Utanförskap och vantrivsel 

Sammantaget av avsnittet Hur Aspergers syndrom beskrivs och upplevs får man en negativ bild 

av hur författarna upplevt skolan. Den skola som Rickard (i Gravander & Widerlöv) beskriver 

skapar skuldkänslor, att inte höra till och att skolan är ett stort stressmoment vilket resulterar i 

ett utanförskap. Även Jackson (2002) och Brattberg (2000) skildrar en skola som är fylld av 

utmaningar, vilka hela tiden förändras och där det är stora krav på social gemenskap. Detta leder 

till en känsla av utanförskap. Att vantrivas och känna utanförskap i skolan menar Norrö (2006) 

är vanligt för personer som har AS. I skolan är ljudnivån hög, det finns stora krav på att kunna 

samarbeta i grupp och att kunna förstå instruktioner och rutiner som ofta är otydliga. Detta 

sammantaget gör det svårt för elever som har AS. 

Känsla av utanförskap har inte framkommit i tolkningen av elevsvaren. Detta får anses som 

positivt. Men det kan också bero på denna studies utformning. Ursprungligen var förhoppningen 

att få svar på hur delaktiga eleverna upplevde sig vara. Men utifrån inkomna svar gick det inte 

att utläsa. Det som framkom handlade mer om hur samarbetet såg ut mellan lärare – elev och 

elev – elev, när det gäller att få och ge hjälp. Detta beskriver inte hur elevens upplevelse av 

delaktighet är. Jag anser att elevens upplevelse av delaktighet i slöjden är viktigt att forska 

vidare i. Däremot har en känsla av att som elev inte bli sedd kommit till uttryck, vilket beskrivs 

vidare under nästa rubrik. 
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Inte bli sedd 

Upplevelsen av slöjdundervisningen hos eleverna från skola B hamnar i skuggan av deras 

upplevelse av läraren. De beskriver att de inte får den hjälp de vill ha, att läraren är långsam och 

ägnar sig åt sitt eget arbete. Min tolkning är att läraren inte lyckas skapa en undervisning där 

eleven känner sig inkluderad och sedd som individ.  

Ibland, runt bordet, frågar jag läraren, men han kommer aldrig(B1). 

Då eleverna från skola B ger uttryck för en besvikelse över sin lärare kommer deras tankar om 

slöjdundervisningen alltså inte fram.  Däremot är det glädjande att resultatet från skola A ger en 

bild av att eleverna känner sig sedda, de får den hjälp de behöver och vill ha. Den läraren skapar 

en undervisning där en övervägande del av eleverna ger uttryck för trivsel. Beror detta på att 

läraren på skola A medvetet sökt sig till att arbeta med denna elevgrupp? Är det detta medvetna 

val som gör att läraren har en annan drivkraft och förmåga att se sina elever? Jag tror att det kan 

vara en del av sanningen, men på samma gång kan det vara så att läraren på skola A har ett 

annat förhållningssätt till eleven. Detta diskuteras vidare under Avslutande reflektioner. 

Styrkor 

Norrö (2006) och Jackson (2002) beskriver att personer med AS ofta har specialintressen. Då de 

får fokusera på detta blir det en stor tillgång där personen har större uthållighet och viljestyrka 

än då uppgiften inte berör personens specialintresse. Detta specialintresse utgör allstå en stark 

drivkraft. Nyttjas detta av lärarna på skola A och B? Min tolkning är att läraren på skola A 

medvetet använder sig av denna drivkraft. Det kan vara en av anledningarna till att dessa elever 

är så positiva till ämnet slöjd.  

Vilket redan nämnts i metoddiskussion så gick det inte att utläsa elevernas personliga styrkor 

och förmågor så som önskan ursprungligen var. Dock framkom det att två elever från skola A 

beskrev att deras kreativitet kom till nytta i slöjden. Att forska vidare på vilket sätt elever får 

nytta av sina förmågor och utrymme att växa som individer i slöjden ser jag som mycket 

intressant. 

Hur vill elever med Aspergers syndrom att trä- 

och metallslöjd skall vara, avseende lärare och 

undervisning? 

Bli sedd och få hjälp 

Nio av fjorton elever är nöjda med sin lärare. De menar att en lärare skall vara positiv, sätta 

eleven i fokus, vara tydlig och ha tålamod. Vidare skall en lärare kunna hantera elevers olika 

svårigheter och de konflikter som uppstår. 

Tre av de elever som inte är nöjda kommer från skola B, där alltså samtliga elever är missnöjda 

med det bemötande och den undervisning läraren ger dem. På samma gång går det att utläsa en 

vilja och lust till att slöjda hos en av dessa elever, om läraren skulle agera annorlunda.  

Komma och hjälpa mig fort och berätta hur jag kan göra rätt(B2). 
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Eleverna från skola B önskar sig en lärare som är mer alert och aktiv, en lärare som är tydlig och 

berättar för dem hur de skall göra. Utifrån resultatet går det att tolka det som att eleverna på 

skola B är positivt inställda till ämnet slöjd. Dock står deras lärare i vägen för elevernas chans 

att uppleva kreativitet och skapande vilket slöjdprocessen kan innebära. 

Behov av rutiner, förutsägbarhet och tydlighet 

Behov av strikta rutiner är kännetecknande för personer som har AS.  Ur elevperspektiv är det 

alltså viktigt att läraren har en medveten undervisningsstruktur som blir tydlig och lätt att förstå 

för de elever som har AS. Rutiner skapar sammanhang och ordning i tillvaron. Som vi tidigare 

sett är tydlighet något som eleverna efterfrågar. 

Utifrån avsnittet Hur Aspergers syndrom beskrivs och upplevs kan tolkas att författarna 

upplever en blockering inför det okända och oförbereda situationer. För att undvika en onödig 

ångest hos elever med AS anser jag att det alltså är lärarens ansvar att förbereda, planera och 

utforma undervisningen på ett för personen förståeligt sätt. Eleverna på skola B kanske inte vet 

vad de kan eller skall förvänta sig eller vad som förväntas av dem att klara av i slöjden. Skulle 

undervisningen utformas med tydligare struktur kanske eleverna skulle ge en mer positiv bild av 

sin lärare. Robert (I Ekman, 2005) beskriver hur han inte kunde känna någon glädje och inte 

heller någon som helst nytta med slöjden och de kunskaper han fick där. En del av 

undervisningsplaneringen är att lära känna sina elever och som i Roberts fall nyttja hans 

intressen för att öka engagemang och känsla av sammanhang. 

Delaktighet 

I resultatet framkommer inte hur eller om eleverna upplever delaktighet. Dock kan man se ett 

mänskligt samspel i form av att eleverna tar hjälp av sina kamrater och även hjälper dessa. 

Molin (2004) formulerar det som att delaktighet uppstår i det sociala samspelet mellan individer 

och deras omgivande miljö. Detta stärks av Brattbergs (2000) upplevelse av en frånvaro av 

gemenskap i skolan, där hon kände sig socialt utanför vilket gav henne ångest och depression. Å 

andra sidan menar Hall (2001) att han aldrig skulle ändra sig för att någon annan vill det och att 

han vill gå sin egen väg. Är det enbart en styrka, behöver man inte till en viss del kunna ändra 

sig och anpassa sig för att fungera i vårt samhälle idag? Det är inte lätt och det beror självfallet 

på vilken väg man som människa väljer att ta. Att som elev kunna vara med på sina villkor utan 

att behöva ändra sig och vara någon man inte är, anser jag är delaktighet ur ett elevperspektiv. 

Resultatet visar att elva av tretton elever samt författarna i avsnittet Hur Aspergers syndrom 

beskrivs och upplevs helst arbetar ensamma. Delaktighet för dem är kanske att ingå i ett socialt 

sammanhang där de tillåts att arbeta ensamma. 

Nordenfelt (2004) menar att en persons delaktighet eller brist på delaktighet måste förklaras i 

förhållande till omgivningen och vilka faktorer som tas för givet, istället för att rikta fokus till 

personens oförmåga. Nordenfelt beskriver handlingsteori [se bakgrundsavsnitt] och menar att en 

persons egna inneboende möjlighet till handling antingen kan hindra eller möjliggöra för 

personen att handla i olika situationer. Det är tillfället, de yttre omständigheterna, som påverkar 

hur agerandet i slutändan kommer att bli. Alltså, vi som lärare måste skapa detta tillfälle för att 

eleven skall erbjudas rätt förutsättningar till att utvecklas och växa som individ. Detta är en del 

av vårt uppdrag som lärare. Jag anser att elevens upplevelse av delaktighet i slöjden är ett viktigt 

område för den fortsatta forskningen för att denna elevgrupp skall få en undervisning som känns 

begriplig, hanterbar och meningsfull. 
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Avslutande reflektion 

Förhållningssätt 

Då syftet med studien har varit att ta del av deltagarnas livsvärld och tolka denna, har min 

ambition varit att inta ett elevperspektiv. Detta då jag velat förmedla elevernas upplevelse av 

slöjden och göra deras röst hörd. Johansson (2003) menar att det kan ses som ett stöd i 

pedagogers arbete och i mötet med eleverna då det ger ett annat förhållningssätt till samt 

förståelse för eleven. Jag delar Hjörne och Säljös (2008) uppfattning att det är nödvändigt att 

inta elevperspektiv och elevens perspektiv oftare än vad som görs i skolans värld idag. 

Jag är av den starka övertygelsen att upplevelsen hos de deltagande eleverna är beroende av det 

förhållningssätt lärarna har.  Lärarens roll och hur denne kan stå i vägen för ämnet, har blivit 

tydligt i resultatet. Läraren som ”stänger dörren” för elevens nyfikenhet och möjlighet att 

upptäcka slöjdens potential och elevens egen möjlighet att utvecklas i ämnet, i motsats till 

läraren som lyckas locka in eleverna och öppna upp för möjlighet till upptäckarlust. Denna 

lärare lyckas skapa KASAM hos sina elever. Jag tolkar resultatet som att eleverna känner 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i undervisningen. 

Jag anser att på det sätt en lärare väljer att förhålla sig gentemot sina elever bestäms också det 

klassrumsklimat som blir. Utgår läraren från att eleven har en inre drivkraft som kan komma till 

uttryck genom att undervisningen utformas så att eleven får chans att visa sina förmågor, tillåts 

eleven att växa, både som elev, individ och människa.  

Jag anser att slöjden har en kapacitet att tillåta eleven utvecklas inom andra ämnen, styrkan 

ligger i det konkreta, kreativa skapandet. Jag menar också att slöjden är hand, öga, hjärta, hjärna 

och kropp i samklang. Knutes (2009) och Simon (2009) menar att tillstånd av kreativitet 

kännetecknas av en vaken stämning där fokus hamnar på skapandet som utplånar eller minskar 

medvetandet kring individens egna behov. Tiden upplevs gå mycket fortare och stämningen av 

utmaning, lekfullhet och att vara på upptäcktsfärd tar vid. Att inte utnyttja denna kapacitet är ett 

svek mot eleven. 

För vem har vi skolan? För att våra barn skall få ett livslångt lärande och en god start på sitt 

framtida liv, där de skall få med sig en beredskap att möta det som komma skall? Om man då 

bortser från elevens perspektiv eller elevperspektiv, hur kan man då säga att vi utgår från 

individen? I Lpo94 framgår det att skolan skall anpassas till elevernas förutsättningar med 

utgångspunkt från eleven för att främja det fortsatta lärandet och elevens kunskapsutveckling. 

Vidare framkommer det i Barnkonventionen att eleven/barnet skall ha rätten att fritt uttrycka sin 

åsikt och också tillmätas betydelse. Är elevernas upplevelse sådan att detta efterlevs?  

 

Idén till titeln på min första studie Kniven flyger, startade först i den förutfattade meningen att 

det finns en säkerhetsrisk i slöjden då elever som har NPF kan få utbrott och kasta saker 

omkring sig. Det är en bild jag fått då jag varit ute på VFU
14

. Genom resans gång, under både 

                                                      

14 Verksamhetsförlagd utbildning. 
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Kniven flyger och Kniven landar, har budskapet i titlarna blivit ett annat och fått en djupare 

mening. Jag anser att man som lärare sänder ut ett budskap som sen skall förstås och landa hos 

eleven. Kanske är det så att lärare borde fundera mer på hur det budskap som de sänder ut också 

landar hos eleven, jag tror det. 

Min förhoppning är att denna studie bidragit med och tydliggjort deltagande elevers och 

bakgrundsförfattarnas upplevelser och budskap. Kanske jag lyckats öppna dörren på glänt för 

vad slöjden kan göra för eleven? 

Jag tycker om trä- och metallslöjd. Man får jobba med många olika 

saker, plus att man får arbeta lite med kroppen och inte bara sitta och 

peta med en penna(A6). 
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Förslag till vidare forskning 

Flertalet frågor har väckts under denna resas gång. Följande frågor anser jag viktigt att forska 

vidare i för skolslöjdens fortsatta utveckling. 

Vilken inneboende drivkraft är det elever med AS känner i slöjdprocessen? Detta anser jag 

viktigt då den inneboende drivkraften är en del i att eleven trivs, utvecklas och stimuleras till 

fortsatt lärande. Hur är upplevelse av delaktighet i slöjden för elever som har AS? Jag anser att 

elevens upplevelse av delaktighet i slöjden är ett viktigt område för den fortsatta forskningen för 

att denna elevgrupp skall få en undervisning som känns begriplig, hanterbar och meningsfull. 

Slutligen att forska vidare i om/hur elever med AS får nytta av sina förmågor och utrymme att 

växa som individer i slöjden ser jag som mycket intressant. 
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Bilaga 1 

För de elever som varade på dator:  

 

Undersökning: vad elever tycker om trä- och 

metallslöjd. 

I min undersökning vill jag få reda på hur du upplever att det är att vara i trä- och 

metallslöjden, vad du tycker om undervisningen, om du känner att du får användning av 

dina starka sidor och till sist hur du skulle vilja att trä- och metallslöjden var om du fick 

bestämma.  

Jag vill att du svarar på följande frågor genom att skriva där det står ”svar” efter varje 

fråga. Tryck på Enter- tangenten för att skriva mer än vad det är utrymme för. 

 

1. Hur gammal är du? 

Svar: 

2. Beskriv om du tycker om eller inte tycker om trä- och metallslöjd och i så fall 

varför? 

Svar:  

3. I trä- och metallslöjden kan det vara mycket ljud, många som rör sig och många 

som pratar samtidigt. Hur upplever du det?  

Svar: 

4. Beskriv om och i så fall hur du får användning av dina starka sidor (sådant som 

du är bra på) i trä- och metallslöjden. 

Svar: 

5. Vad gör din trä- och metallslöjdslärare som är bra? 

Svar: 

6. Vad gör din trä- och metallslöjdslärare som är mindre bra? 

Svar: 

7. Hur ska en bra trä- och metallslöjdslärare vara enligt dig? 

Svar: 

8. Jobbar ni med grupparbeten i trä- och metallslöjden och i så fall hur?  

Svar: 

9. Hjälper ni elever varandra och i så fall hur? 

Svar: 
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10. Tar du hjälp av din lärare eller kompis om du behöver hjälp i trä- och 

metallslöjden och i så fall varför? 

Svar: 

11. Vill du helst jobba ensam eller i grupp i trä- och metallslöjden och i så fall 

varför? 

Svar: 

12. Hur bestäms vilken uppgift som du ska göra i trä- och metallslöjden? 

Svar: 

13. Om du fick bestämma, hur skulle en trä- och metallslöjdslektion vara? 

Svar: 

14. Är det något du vill lägga till, så skriv gärna det! 

Svar: 

Tack snälla för att du svarat på mina frågor och för att du vill delta i min studie! 

Hälsningar Angelica Jakobsson Löfgren 

 

För de elever som svarade på papper: 

 

Undersökning: vad elever tycker om trä- och 

metallslöjd. 

I min undersökning vill jag få reda på hur du upplever att det är att vara i trä- och 

metallslöjden, vad du tycker om undervisningen, om du känner att du får användning av 

dina starka sidor och till sist hur du skulle vilja att trä- och metallslöjden var om du fick 

bestämma.  

 

Jag vill att du svarar på följande frågor genom att skriva frågans nummer på papper, 

följt av ditt svar på frågan. 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Beskriv om du tycker om eller inte tycker om trä- och metallslöjd och i så fall 

varför?  

3. I trä- och metallslöjden kan det vara mycket ljud, många som rör sig och många 

som pratar samtidigt. Hur upplever du det?  

4. Beskriv om och i så fall hur du får användning av dina starka sidor (sådant som 

du är bra på) i trä- och metallslöjden. 

5. Vad gör din trä- och metallslöjdslärare som är bra? 
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6. Vad gör din trä- och metallslöjdslärare som är mindre bra? 

7. Hur ska en bra trä- och metallslöjdslärare vara enligt dig? 

8. Jobbar ni med grupparbeten i trä- och metallslöjden och i så fall hur?  

9. Hjälper ni elever varandra och i så fall hur? 

10. Tar du hjälp av din lärare eller kompis om du behöver hjälp i trä- och 

metallslöjden och i så fall varför? 

11. Vill du helst jobba ensam eller i grupp i trä- och metallslöjden och i så fall 

varför? 

12. Hur bestäms vilken uppgift som du ska göra i trä- och metallslöjden? 

13. Om du fick bestämma, hur skulle en trä- och metallslöjdslektion vara? 

14. Är det något du vill lägga till, så skriv gärna det! 

 

Tack snälla för att du svarat på mina frågor och för att du vill delta i min studie! 

Hälsningar Angelica Jakobsson Löfgren 
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Bilaga 2 

Hej! 

Jag heter Angelica Jakobsson Löfgren och studerar till trä- och metallslöjdslärare med 

specialpedagogisk kompetens vid Stockholms Universitet. 

 

Förra terminen skrev jag mitt examensarbete. En studie där jag undersökte hur några 

slöjdlärare utformade sin undervisning för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. (Se länk: http://su.diva-

portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:323122 ) 

Denna termin ska jag göra en fortsättning på min studie, men nu ur ett elevperspektiv.  Syftet 

är att undersöka hur några elever med Aspergers syndrom har upplevt trä- och 

metallslöjdsundervisningen samt deras tankar och erfarenheter av ämnet. 

 

Nu söker jag deltagare till min studie. Deltagarna ska skriva sin egen berättelse utifrån några 

frågor. Detta sker via mail eller i pappersform som skickas till mig, vad som passar bäst. Jag kan 

dessvärre inte erbjuda någon ekonomisk kompensation. För kännedom kommer jag 

anonymisera samtliga deltagare i studien genom fingerade namn. Vidare kommer jag inte 

nämna vilken kommun deltagarna går i skolan, inte heller skolans namn. Det är endast jag som 

bearbetar materialet. 

 

Jag hoppas ni har några elever som kan tänkas vilja delta. De som vill delta kan maila mig på 

nedanstående mailadress eller så kan kontakt ske via ---------15. 

Vid frågor eller funderingar maila mig gärna på: --- 

eller ring på 073-509 70 70 

 

Tack på förhand och med vänliga hälsningar 

Angelica J. Löfgren  

                                                      

15 Tagit bort namn för anonymiteten. 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:323122
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:323122
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Bilaga 3 

Hej! 

Jag heter Angelica Jakobsson Löfgren och studerar till trä- och metallslöjdslärare med 

specialpedagogisk kompetens vid Stockholms Universitet. 

 

Förra terminen undersökte jag hur slöjdlärare utformade sin undervisning för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. (Se länk: http://su.diva-

portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:323122 ) 

Den här terminen ska jag göra en fortsättning på min studie. Nu vill jag undersöka hur elever 

med Aspergers syndrom upplever trä- och metallslöjdsundervisningen samt deras tankar och 

erfarenheter av ämnet. 

 

Jag letar efter elever som vill vara med i min undersökning.  

Om du vill vara med så ska du skriva din egen berättelse utifrån några frågor som du får på ett 

papper. Pappret med frågor kommer du få av ------16. Det kommer sedan att läggas i kuvert och 

skickas till mig.  

Om du vill går det att svara i ett word-dokument som du sen mailar till mig. Du får själv välja. 

Det kommer vara helt anonymt, så det är ingen som kommer veta vad just du skrivit.  Jag 

kommer inte berätta i vilken skolan du går och inte vilken kommun skolan ligger i. Det är bara 

jag som sammanställer det du skrivit. Om jag varit otydlig så fråga gärna ------ så förklarar han. 

Jag hoppas du vill hjälpa mig. Om du vill vara med så säg det till -----. 

Vid frågor så maila mig gärna på: --- 

 

Tack för att du läste! 

Hälsningar 

Angelica J. Löfgren  

                                                      

16  Se not 11. 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:323122
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:323122
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