
Mälardalens Högskola 

 

Akademin för utbildning, kultur och  

kommunikation 

 

 

 

En kvalitativ studie om hur ungdomar med diagnosen  

Asperger syndrom samt föräldrar upplever och 

uppfattar skolsituationen 

 

 
Maria Rubio Tommasin 

 

 

 

                                                                   

Självständigt arbete i specialpedagogik- specialpedagog                    Handledare: 

Avancerad nivå                                                                                    Eva Skogman 

15 högskolepoäng  

 

Vårterminen 2015                                                                                Examinator: 

                                                                                                             Anders Garpelin



Mälardalens Högskola          

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation        

Självständigt arbetet i specialpedagogik- specialpedagog, 15 högskolepoäng 

SAMMANFATTNING 

________________________________________________________________ 

Författare: Maria Rubio Tommasin 

Titel: En kvalitativ studie om hur ungdomar med Asperger syndrom samt föräldrar upplever 
och uppfattar skolsituationen 

År: 2015                                                                                    Antal sidor: 51 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ungdomar med diagnos Aspergers 

syndrom uppfattar och upplever sin skolsituation samt även föräldrarnas erfarenheter och upp-

levelser om att ha ett barn med Asperger syndrom och dess skolsituation. 

De frågeställningar jag utgått ifrån har varit: Vilka uppfattningar och upplevelser har ungdo-

mar av att vara en elev med Aspergers syndrom? Vilka uppfattningar och upplevelser har för-

äldrar av att ha ett barn med Aspergers syndrom? Hur menar ungdomar och föräldrar att skol-

situationen såg ut innan respektive efter att diagnosen Aspergers syndrom fastställts? 

I studien använder jag mig av en kvalitativ ansats. Med hjälp av en semistrukturerad intervju-

guide intervjuades sju ungdomar, tre flickor i åldrarna 15-20, fyra pojkar i åldrarna 13-20, 

samt elva föräldrar. Slutligen gjordes en kvalitativ innehållsanalys på det transkriberade inter-

vjumaterialet, vilket innebar att de meningsbärande enheter som motsvarade syftet togs fram. 

Därefter kondenserades, kodades och kategoriserades materialet. De kategorier som skapades 

i ungdoms perspektiv var: Skola, Stigmatisering, Upplevelse och uppfattningar gällande 

Aspergers syndrom och Stödet i skolan. Föräldrarnas kategorier var: Skola, Stigmatisering, 

Ny kunskap, Coping och Föräldrastrid för barnens rättighet. Utifrån dessa teman kan slutsat-

sen dras att ungdomar och föräldrar visar en stor besvikelse inför skolan. Framförallt handlar 

det om pedagogernas stöd och förståelse, som har långt ifrån tillräcklig med kunskap om vad 

det innebär att ha Aspergers syndrom.  

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Aspergers syndrom, erfarenhet, skola, upplevelse.  
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Bakgrund  
Inledning 

Aspergers syndrom är ingen synlig funktionsnedsättning och det kan vara svårt för andra barn 

att förstå att barn med Aspergers upplever saker och ting annorlunda. De kan uppfattas som 

något egensinniga och udda men inget mer. Det är lätt att överskatta eller underskatta männi-

skor med Aspergers syndrom, då det kan vara svårt att förstå att de har en funktionsnedsätt-

ning. I skolan kan det vara särskilt svårt på rasterna, då de ofta har problem med det sociala 

samspelet och inte vågar ta det första steget. På lektionen kan de ha svårt att förstå att peda-

gogens anvisningar gäller för hela klassen, inkluderat dem själva.  

Aspergers syndrom finns inom autismspektrumstörningen och är en lättare form av autism 

(Beckman, 1997).  Vid en utredning för ett eventuell Aspergers syndrom går man oftast efter 

DSM-IV, ICD-10 (se bilaga1) eller Gillberg och Gillberg, vilka är olika varianter av dia-

gnosmanualer.  Enligt Gillberg och Gillberg (1989)  ska följande kriterier uppfyllas för att få 

diagnosen Aspergers syndrom; språk, motorik, specialintressen, kognitiv förmåga och sociala 

samspel. 

I Sverige är det vanligast förekommande att diagnostisera enligt Gillberg och Gillberg samt 

DSM-IV (Gillberg, 1997 & Thimon, 1998).  

År 2013 togs diagnosen Aspergers syndrom bort som separat diagnos och kallas nu för aut-

ism. Jag vill instämma med Ahlbergs (2013) tankar kring ändringen av namnet från Aspergers 

syndrom till autism, där han menar att Aspergers syndrom försvinner som en egen diagnos 

kan ha negativa följder för de som redan lever med diagnosen. Ahlberg förklarar att Aspergers 

syndrom varit en identitetsskapande diagnos och risken är nu att de som har denna diagnos 

tappar sin identitet.  

Som ett tecken på respekt för deltagarna i min studie kommer jag använda namnet Aspergers 

syndrom. Enligt Autism och Aspergers förbundet (2015) anser de att syftet med att förändra 

diagnosen och kriterierna är att kunna ge rätt individuellt stöd.  

Under alla år som jag arbetat som pedagog har jag mött många barn som saknat utredning. 

Detta har många gånger begränsat barnens utveckling och gjort att de inte fått rätt bemötande. 

Jag har även mött oroliga föräldrar som insett att barnen har en problematik men som tyvärr 

inte fått det stöd de behöver för att kunna stötta sina barn i deras utveckling. Många gånger 

har jag fått en känsla av att allt som görs för barnen inte alltid är så genomtänkt som det borde
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vara. Pedagoger och verksamheten vid sidan om barnen bestämmer och beslutar om barnens 

vardag efter vad de anser vara det viktigaste men sällan får barnen vara delaktiga eller komma 

till tals i det de själva anser vara viktigt. 

Som pedagog och förälder till ett barn med Aspergers syndrom får man uppleva båda sidor av 

diagnosen. Detta innebär många val och dilemman. En helt ny livssituation uppstår och det 

uppkommer en mängd frågor som rör en individ som tänker och upplever helt annorlunda än 

vad man är van vid. En individ som har annorlunda behov i form av rutiner, tydlighet och 

omsorg. För att ge en bild av hur det kan upplevas, följer nu min personliga berättelse: 

”För ett antal år sedan fick jag personligen uppleva mötet med en diagnos, då mitt barn fick 

diagnosen Aspergers syndrom. Barnet var bara tre år när utredningen startade och jag hade 

tidigt misstänkt att något inte stod riktigt rätt till. Under de kommande åren, då utredningen 

pågick, fick jag ganska mycket stöd i form av samtal, information och tips angående diagno-

sen Aspergers syndrom. Samtidigt genomgick barnet en utredning för att kunna få funktions-

nedsättningen bekräftad. Under processen ställde jag mig själv många frågor: hur mycket 

förstår han och om han själv uppfattar det som håller på att ske. Många gånger fick jag höra 

att han var för liten för att förstå, eller uttrycka sina känslor. Jag och många andra i barnets 

närhet hade begränsade kunskaper i vad diagnosen innebar. Trots att jag kände sorg inför 

diagnosen var det skönt att få misstankarna jag haft bekräftade. 

Redan ifrån början hade jag skapat mig en egen uppfattning om hur verksamheterna BUP 

och Barnhabiliteringen arbetade med utredningar. Jag har inte alltid förstått deras sätt att 

tänka eller agera eller hur de kommit fram till de slutsatser som de har gjort. Känslan har 

alltid varit att de arbetar efter en mall och att de eftersträvar ett slags mönster, vilket de följer 

minutiöst från punkt till punkt. Det finns inget utrymme för att prata om hur närstående, 

 föräldrar, syskon och barn uppfattar diagnosbeslutet.  

Beslutet är taget och uppdraget är slutfört”. 

Den stora frågan efter att en diagnos fastställts är, hur kommer det att gå för barnet i skolan? 

Kommer barnet att få det stöd det behöver?  Alla barn och ungdomar skall ha tillgång till 

likartade möjligheter att få utbildning inom det offentliga skolväsendet, oavsett var i Sverige 

den anordnas (se bilaga 2). I lagtexten har man särskilt fört in begreppet ”elev i behov av sär-

skilt stöd” för att betona skolans förhållningssätt när det gäller barn i svårigheter. Det är vik-

tigt att se elevens utvecklingsmöjligheter i stället för att se eleven som bärare av problem 

(SFS nr 1985:1 100). Samtidigt antyder läroplanen (Lgr, 2011) att det förväntas att elever 

skall kunna lösa problem, omsätta idéer i handling, vara kreativa och tänka kritiskt. Eleven 
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förväntas kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 

framtiden. Detta är svårt för en elev som har svårigheter med de exekutiva förmågorna.  

Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna som bl. a. Aspergers syndrom, finns en 

viss utvecklingsfunktion som behöver vara i gång för att man ska kunna lära och påverka 

varandra i vardagen. Jakobsson & Nilsson (2011) förklarar tre utvecklingsfunktioner där 

människor kan ha så stora svårigheter att det leder till diagnos. De olika utvecklingsfunktion-

erna som tas upp är: exekutiva funktioner, central koherens och mentaliseringsförmåga. Exe-

kutiva funktioner innebär att individen har brister i arbetsminnet, svårt att kunna ta initiativ, 

planera, organisera och slutföra. Central koherens: att individen har ett annorlunda sätt att 

bearbeta inkommande information, vilket betyder att individen inte utnyttjar det som finns i 

sammanhanget för att skapa innebörd. Man lägger samma vikt vid alla detaljer vilket kan leda 

till att individen kan feltolka situationen.  

Mentaliseringsförmåga (Theory of mind) innefattar förmågan att se sig själv och andra som 

besittande förmåga att tänka, tro, önska, känna samt ha intentioner. Detta ger förmågan att 

kunna tyda och förutse andra individers beteenden samt att kunna reflektera över sitt eget be-

teende. Enligt Dahlgren (2007)  påstår han att brister i mentaliseringsförmåga har blivit starkt 

förknippat med autism och att det finns skäl för detta. Han betonar att man måste komma ihåg 

att detta är en utvecklingsfunktion som kan vara bristande hos flera elever i olika nivåer.  

Gällande erfarenheter, upplevelser och uppfattningar kring att ha ett barn med en diagnos kan 

vissa föräldrar se det som att barnet stämplas för resten av livet, medan andra ser diagnosen 

som ett redskap för att få det stöd de har rätt till. Det är en lång och emotionell process för 

familjer innan diagnosen är ställd. Föräldrarna kan ha funderingar över sitt eget föräldraskap 

eller undra över sitt barns beteende.  

Lindberg & Mårtensson (2011) menar att när barnen får en diagnos är det som att föräldern då 

förstår hur man ska agera och får ett namn på sitt barns sätt att fungera och bete sig. Det ger 

även i sin tur möjlighet för omvärlden att genom information och utbildning få ökad förståelse 

för personer och därigenom kunna bemöta dem och ge dem hjälp och stöd utifrån deras egna 

behov och förutsättningar (Nylander 2001).   

Föräldrarnas upplevelser av att barnen får en diagnos är att man måste vänja sig vid tanken att 

det inte går att bota. Aspergers syndrom är en livslång funktionsnedsättning - den tanken 

måste man ta till sig även om att det innebär en smärtsam sorgeprocess (Jalakas, 2007).  
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Lindberg och Mårtensson (2011) menar även att man som förälder kan vara orolig för hur 

barnet kommer att reagera. I ett barnperspektiv kan det uppfattas olika och reaktioner varierar 

naturligtvis, beroende på hur barnet är som person, hur insatt barnet har varit i utredningen, 

hur gammalt barnet är och på hur man berättar det. Många barn upplever att de är annorlunda 

och är medvetna om sina starka sidor och svårigheter, mycket mer än vad vi vuxna tror.  

Barnen har kanske under en längre period haft en upplevelse av att vara annorlunda, som t.ex. 

i tonåren då ungdomarna övergår i en medvetenhet om att något är fel; att de inte förstår så-

dant som alla andra verkar förstå och även att de inte klarar av saker och ting som andra klarar 

av. Känslan att de ofta inte bli förstådda är frustrerande (Lorenz, 2011). 

Alla är emellertid inte lika glada över att få en diagnos. En del förlorar fotfästet när de får 

beskedet. De känner sig stämplade och hamnar i en identitetskris. Andra skäms. Även föräld-

rar tar emot beskeden på olika sätt.  

När det gäller skolan påstår Thimon (2012) att elever med Aspergers syndrom finns i alla 

olika varianter av skolor, vanliga klasser, specialutformade klasser eller i enstaka fall även i 

särskolan. Åsikterna kring vart elever med Aspergers syndrom bör gå i skolan skiljer sig åt. 

Några tycker att eleverna med funktionsnedsättning i allmänhet mår bra av att befinna sig i en 

vanlig klass med andra elever. För elever med denna nämnda diagnos gäller detta framför allt 

för att de ska få möjlighet att öva på socialt samspel.  

Dock kan inte alla elever med Aspergers syndrom lära sig socialt samspel genom att obser-

vera andra elever utan behöver extra stöd av vuxna för att få grepp om hur samspel med andra 

bör ske. Ofta är de vanliga klasserna ganska stora och det kan då vara till fördel för eleven att 

gå i mindre klasser, vilket är de specialutformade klasserna eller särskolan (Wing, 2012).   

Det varierar hur elever med Aspergers syndrom uppfattar skolan, om de tycker det är svårt 

eller inte. Många av dem läser enligt den vanliga läroplanen och som tidigare nämnts går de 

antingen i vanlig klass eller i någon form av specialutformad skolgång (Wing, 2012). Oavsett 

i vilken typ av klass en elev går är det tänkt att de ska ha tillgång till stöd. Detta stöd kan vara 

en trygghet för eleven genom att stötta och uppmuntra, exempelvis vid samspel med andra 

samt att det ökar förståelsen kring deras emotionella sätt att reagera i olika situationer  

(Atwood, 2000). 
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Vidare hänvisar Jalakas (2007) till Hans Aspergers, där han hävdade att exceptionella männi-

skor måste få exceptionell behandling i undervisningen; deras speciella svårigheter måste tas 

med i beräkningen. Många barn med Aspergers diagnos slås ut i skolan, inte för att de är obe-

gåvade, utan för att systemet inte passar dem. De tappar motivationen då klasserna är stora 

och många gånger stökiga samt även tappar tålamodet, när de hela tiden misslyckas.  

För att inlärning skall ske behövs all motivation, såsom att man arbetar med individuellt an-

passad undervisning. Det kan även innebära att man måste arbeta med en individuellt anpas-

sad motivation. Det är viktigt att barnet får uppleva att få nå ett mål som de själva har satt 

upp. Detta ger barnen motivation till nya insatser och ökar förståelsen (Steindal, 1997). 

En av de absolut viktigaste faktorerna för barn med Aspergers syndrom är omgivningen som 

finns i barnets närhet i skolan. Det handlar om att lyfta fram och anpassa miljön efter barnets 

enskilda behov. Socialstyrelsen (2010) framhäver att det som utmärker en autismvänlig miljö, 

är att den är lugn, tydlig, förutsägbar och fri från oplanerade och ostrukturerade störningar. 

Undervisningen bör vara välplanerad, tydlig och väldigt strukturerad.  

Sainsbury (2009) anser att skolan ska vara en kunskapsmiljö men även en social miljö. Barn 

med Aspergers syndrom har svårigheter med båda dessa aspekter i skolan. Vidare förklarar 

författaren att det är intellektuellt och känslomässigt utmattande att vara i skolan och barnen 

visar även tydliga svårigheter att planera och organisera skoluppgifter och läxor. Detta gör att 

det blir en försämring av skolbetygen (Sainsbury 2009).  

Ett av skolans ansvar är att se till att eleverna får den undervisning som de behöver för att 

kunna uppnå sina mål och att klara sig i samhället. Skolan ska utgå från varje barns behov. De 

barn som behöver särskilt stöd ska få det, oavsett om de har diagnos eller inte (Jalakas, 2007). 

I styrdokumenten står det skrivet att skolan har ett speciellt ansvar för eleverna. Eleverna ska 

kunna få stöd utifrån sina individuella behov, förmågor och framför allt ska skolan genom en 

stödjande och utvecklande lärmiljö förebygga och bearbeta när svårigheter uppstår.  

Det är viktigt att påpeka att en diagnos aldrig ska vara en förutsättning för att få särskilt stöd 

till elever som behöver det. Diagnosen i sig kan också ha en stor betydelse för föräldrars och 

skolpersonals förståelse samt även som ett bevis för tilldelning av resurser. Jacobsson & Nil-

son (2011) anser att det är viktigt att påpeka att det pedagogiska arbetet i skolan inte alltid blir 

annorlunda på grund av diagnosen i sig och att de svårigheter som kan förekomma i 
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skolsituationer i många avseenden kan gälla oavsett om elever fått en diagnos eller inte  

(Jacobsson & Nilson 2011). 

Min vision med denna uppsats är att höja min egen kunskapsnivå gällande diagnosen Asper-

gers syndrom och därmed analysera och beskriva barnens och föräldrarnas upplevelser gäl-

lande Aspergers syndrom och dess följder i skolan, samt undersöka hur stigmatiseringen och 

coping påverkar deltagarnas liv. Eftersom båda teorierna vanligtvis figurerar i olika stor ut-

sträckning när det gäller barns och föräldrars upplevelse av en diagnos, kändes det som ett 

självklart val att inkludera både coping och stigmatisering i mitt valda ämne. 

Min förhoppning är att som blivande specialpedagog erövra tillräckligt med kunskap i ämnet 

för att kunna hantera de utmaningar som kan uppstå när man arbetar, lever med, samt möter 

föräldrar som har barn med diagnosen Aspergers syndrom.  

 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur ungdomar med diagnosen Asper-

gers syndrom uppfattar och upplever sin skolsituation. Syftet är också att beskriva och analy-

sera denna upplevelse utifrån utgångspunkterna coping och stigmatisering. I studien beskrivs 

och analyseras även föräldrars erfarenheter och upplevelser av att ha ett barn med Aspergers 

syndrom i skolan. Syftet är även här att beskriva och analysera dessa erfarenheter och upple-

velser utifrån utgångspunkterna coping och stigmatisering. 

 

  Frågeställningar 

• Vilka uppfattningar och upplevelser har ungdomar av att vara en elev med Aspergers 

syndrom i skolan? 

• Vilka uppfattningar och upplevelser har föräldrar av att ha ett barn med Aspergers 

syndrom i skolan? 

• Hur menar ungdomar och föräldrar att skolsituationen såg ut innan respektive efter dia-

gnosen Aspergers syndrom fastställts? 
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Teoretiska utgångspunkter 
Coping 

Begreppet coping omfattar alla krafter eller ansträngningar som en människa tar i anspråk för 

att klara av, tolerera eller minska på yttre och inre krav samt även hantera de konflikter som 

kan uppstå mellan yttre och inre krav. 

Att vara en levande individ går ut på att gå igenom små och ibland stora kriser som på olika 

sätt hanteras efter förmåga. Dessa kriser brukar fördelas i olika stadier. Brattberg (2008) för-

klarar att det första som händer när man t.ex. drabbas av något svårt är att man förnekar och 

man inte vill eller uppfattar eller ser det som händer. Därefter kommer förvirringen; vid det 

här stadiet vet man inte hur man går vidare och tappar helt och hållet ställningen. Om en indi-

vid har mod att möta sig själv på ett djupare plan och ta sig igenom förvirring och förnekelse 

har man lättare att gå vidare i krisen, men att det även finns de som stannar kvar i förnekelse-

fasen och inte vågar släppa det som tidigare har skett.  

Brattberg (2008) menar att de flesta individer har en inneboende förmåga att bemästra kriser, 

återskapa ny jämvikt och mogna som människor. Coping (bemästring) sker både genom att 

man påverkar, förändrar eller anpassar omgivningen (yttre stress) och sitt eget sätt att tolka 

och reagera på det som har hänt eller händer (inre stress).  

Inom coping-teorin finns en rad olika coping-strategier. Coping-strategier är beteckningen på 

de åtgärder som en person vidtar för att hantera en svår situation. De syftar till att förändra 

själva situationen, att förändra uppfattningen av situationen (t.ex. förneka, avskärma sig, tänka 

om) eller kontrollera stressande känslor man skiljer även huvudsakligen på tre olika coping-

strategier.  

Problemfokuserad coping är uppgiftsorienterad och fokuserar på yttre problem. Denna stra-

tegi är konkret och målorienterad och har fokus på yttre problem. Den andra är en känslofo-

kusering som går ut på att ta hand om de egna känslor (inre problem) samt coping och undvi-

kandestrategier som ger en verkan på kort sikt, mer än på lång sikt och i okontrollerbara situ-

ationer.  

Social coping är en viktig del i individens förmåga att hantera de olika krissituationer de be-

finner sig i. Att ha ett socialt nätverk är stödjande och ökar individens självkänsla. Relationer 

med andra kan påtagligt minska den traumatiska stressen. 
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Aktiv och passiv coping: Vi människor har en tendens att reagera, hantera och uppleva de icke 

hanterbara livshändelserna på olika stressnivåer. Inom coping finns olika stresshanteringar 

som beskriver och förklarar hur individen bemästrar sin situation. Den coping som förekom-

mer när individer drabbas av någon påfrestande händelse och försöker att bemästra och an-

passa sig till situationen på ett aktivt och medvetet sätt kallas för aktiv coping. Passiv coping 

används som en försvars- och säkerhetsmekanism som syftar till att skydda individen från 

ångest och skada. Aktiv coping är konstruktiv (problemlösning, positivt tänkande) medan 

passiv coping ofta är destruktiv (undvikande, katastroftänkande) (Brattberg, 2008). 

Vid ett diagnosbesked kan både föräldrar och ungdomar reagera på väldigt olika sätt. En del 

människor bryter ihop och orkar inte ta in informationen av diagnosen och kan då lätt tappa 

tilltron till sin förmåga. I ett förvirringsmoment letar man efter lösningar och svar som exakt 

förklarar hur man ska göra.  

Det är även viktigt att ha i åtanke att barnet också har sin egen process och sina egna tankar 

om sitt sätt att fungera. För att kunna hantera de olika kriser som vissa individer går igenom i 

livet är det viktigt att ha tillgång till ett socialt nätverk, vars resurser och förväntningar har 

stor betydelse för samt påverkan på förmågan att utveckla coping. Genom att ha ett stödjande 

nätverk ökar självtilliten. Här är det även viktigt med det sociala stödet som fungerar förebyg-

gande när det gäller sjukdom och funktionshinder (Brattberg, 2008).  

 

Stigmatisering 

Enligt Goffman (1972) avgör samhället vilka medel som kommer till användning för att dela 

in människor i kategorier samt även vilka egenheter som uppfattas som vanliga och naturliga 

för medlemmarna inom varje sådan kategori.  

Stigmatiseringen kan ha många förtecken och ta sig många olika uttryckssätt. Jakalas (2007) 

betonar att det inte bara är de som har diagnosen Aspergers syndrom som känner att den så 

kallade normala mallen skaver eller inte passar in. Alla människor i utanförskap lider, ef-

tersom de upplever att de inte har tillhörighet eller får förståelse från omgivningen. Den soci-

ala miljön avgör vilka kategorier av människor som man där sannolikt kan råka på och vilka 

sociala spegelregler som råder inom miljön. Det gör det möjligt för oss att ha att göra med 

sådana
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 människor som man väntar sig att möta, utan att man behöver ägna särskild uppmärksamhet 

eller eftertanke åt den saken.  

Goffman (1972) menar att en stigmatiserad persons förmåga till samverkan med normala, 

precis som om hans olikhet vore helt irrelevant och inte observerad, är den viktigaste livsmöj-

lighet som står en sådan person till buds i livet.  

Den sociala och personliga identiteten ingår först och främst som delar i andra individers för-

bindelser med och definiering av den individ vars identitet är ifrågasatt. När det gäller den 

personliga identiteten kan dessa förbindelser och definitioner uppkomma redan innan indivi-

den är född och fortsätter även sedan man är död.  

Det finns många uppfattningar, upplevelser och erfarenheter kring hur det kan påverka att ha 

en diagnos. Sainsbury (2009) betonar att en del av dem som har diagnosen Aspergers 

syndrom visar en viss rädsla för att bli stigmatiserade eftersom det sociala stigmat hänger ihop 

bland annat med att vara funktionshindrad eller annorlunda på något sätt och inte med själva 

diagnosen. Författaren hävdar att detta var vad som hände när mental retardation blev till 

mentalt handikapp som sedan blev till inlärningssvårigheter, när begreppen i tur och ordning 

blev stigmatiserande. Det sorgliga är att de som är annorlunda alltid kommer att bli stigmati-

serade vare sig de har en diagnos eller inte. Det inte diagnosen i sig som stigmatiserar, utan 

det faktum att individen uppfattas som annorlunda.  

Att ta itu med utanförskap är det viktigaste ansvaret för samhället och skolorna. Det är även 

nödvändigt att lära barn med Aspergers syndrom de sociala färdigheter och regler de behöver 

för att klara sig i livet. Samtidigt är det viktigt att hjälpa dem att förstå att det inte är något fel 

på dem (Sainsbury, 2009). 

Det är viktigt att främja barnens lika rättigheter att delta i den sociala samvaron; det är en be-

tydelsefull uppgift för alla pedagoger. Jakobsson & Nilsson (2011) hänvisar till den värde-

grund som gäller för de svenska skolorna. Där beskrivs vikten av ett målinriktat arbete för att 

utveckla elevernas medvetenhet om att alla ska vara med, en del i gemenskapen, och ingen 

ska utsättas för kränkande behandling.  
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Tidigare forskning 
Barn med Aspergers syndrom kommer ofta att stå tysta och försöka passa in i olika skolsituat-

ioner som prövar deras begränsade sociala förmågor. Tillståndet ger intryck av att allt är bra i 

skolan men förändras när de återvänder hem, där de släpper dagens uppdämda frustrationer. I 

skolan uppfattar pedagogerna att allt är bra samtidigt som föräldrarna undrar vad skolan gör 

för fel (Mayton, 2005).  

När det gäller de pedagogiska erfarenheterna av elever med Aspergers syndrom menar Tippett 

(2004) att dessa elever ofta har svårigheter att anpassa sig till skolmiljön och dess samman-

sättning. Dessutom kan en person som betraktas som elak i själva verket vara oförmögen att 

effektivt kommunicera sina behov. Detta kan vara en reaktion på stress eller ångest. Det är 

inte ovanligt att en elev som är en skicklig läsare eller matematiker inte kan skriva ner sina 

idéer på papper, förmedla sina tankar eller uttrycka sig om något som inte intresserar dem.  

Elevernas erfarenheter av skolan är för det mesta negativa; dessa erfarenheter framgår tydligt 

bland annat i förståelse av läroplanen. Även skolmiljön upplevs av många som stressande, 

oroande och förvirrande. Eleverna kan visa ett tydligt missnöje med skolan och skulle i vissa 

situationer hellre vilja lämna skolan och få möjlighet att undervisas i hemmet. Detta skulle 

göra det lättare för dem att lära sig i en miljö där det inte finns distraktioner så som i klass-

rummet (Tippett 2004). 

Det är viktigt att poängtera, anser Tippett (2004), att elever med Aspergers syndrom har svårt 

att fokusera och visa uthållighet om de är i en bullrig miljö. Sensorisk känslighet så som kän-

sel, ljus, lukt och smak orsakar ofta svårigheter i klassrummet. 

Carrington & Graham (2001) tillägger att de här eleverna behöver hjälp med att klara av kra-

ven i det vanliga klassrummet. Eleverna har lätt att bli oroliga och upprörda, när det inte finns 

den struktur och stöd de behöver. Detta kan resultera i att eleverna hamnar i depression.  

Utöver de nämnda svårigheterna har dessa barn även stora brister i den sociala funktionen 

som kan hindra dem att utveckla en fungerande relation med andra i skolan. En orsak till det 

sociala samspelet är att de upplever svårigheter att tolka subtila sociala koder, särskilt icke-

verbalt kroppsspråk (Carrington, Templeton & Papinczak, 2003). Förutom detta, innebär det 

att de har en bristande förmåga att förutsäga andras beteende, läsa andras avsikter, förstå 

grunderna bakom ett beteende, känslor samt att förstå hur deras beteende påverkar hur andra 



 11 

tycker och känner. I tonåren, när inbördes relationer är centrala, har elever med Aspergers 

syndrom ett ökat behov av socialt stöd och förståelse.  

Socialisering (förståelse för sociala regler) och eventuell självständighet kan ta en livstid att 

utveckla för en individ med Aspergers. De vill ha vänner och vara en del av ett socialt sam-

manhang men är osäkra på hur man ska gå till väga (Graetz & Spampinato, 2008). 

Det är viktigt för pedagogerna att vara medvetna om de svårigheter som ungdomar har i sko-

lan även i den sociala förmågan. Ett av pedagogernas viktigaste mål och skyldighet är att 

hjälpa ungdomarna att delta i det sociala på ett lämpligt sätt. (Carrington, Templeton & Pa-

pinczak, 2003). Även om barn och ungdomar med Aspergers syndrom har svåra brister i den 

sociala funktionen är det viktigt att på olika sätt finna den, för att ge dem möjligheter att 

känna samhörighet och uppleva samspelet med andra barn. Genom att stödja dem i deras ut-

veckling kan de utveckla sin sociala förmåga. Detta bidrar även till elevernas pedagogiska 

framgång.  

I en studie gjord av Tippett (2004) inom den sociala utvecklingen lyfter hon fram betydelsen 

av ungdomarnas sociala kompetenser och samspel med andra. Detta är ett område som stu-

denterna betonade som viktigt. I studien kunde man även se ungdomarnas berättelser om allt 

det roliga man gjorde tillsammans. Tippett (2004) hänvisar till Attwood (1990) där vikten av 

att hjälpa till att skaffa vänner med gemensamma intressen och föreslå vänskap med andra 

barn med Aspergers syndrom betonas. 

Pedagogernas kunskap om diagnos Aspergers syndrom samt vilka svårigheter denna diagnos 

kan innebära är avgörande för att minska risken för orimliga förväntningar på dessa elever. 

Kunskap bidrar också till att förutse problem som kan uppstå samt att den bidrar till vetskap 

om att en tät kontakt med föräldrarna är viktig och önskvärd. Connor (1999) anser att man 

inte bör underskatta de potentiella svårigheter som elever med diagnosen Aspergers syndrom 

kan få, samt den stress som enskilda elever kan drabbas av om pedagogerna inte har kunskap 

och kan ge adekvat stöd. 

Ett bra samarbete och ett gemensamt förhållningssätt mellan skolan och föräldrar är en viktig 

del av en bra pedagogisk utveckling. Tippett (2004) belyser i sin studie föräldrarnas erfaren-

heter gällande deras barns behov i skolan. Hon medger att föräldrarna var förespråkare för 

sina barns stöd samt uttryckte en oro över personalens attityder inför dem. Föräldrarna ansåg 

att det var viktig att ge rätt information till skolan gällande barnens problematik, men föräld-

rarna fick bära på känslan och uppfattningen att skolan inte uppskattade deras stöd. Föräldrar
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na ville vara mer involverade med att tillhandahålla information och färdigheter för att kunna 

undervisa sina barn. De förväntade sig att skolan skulle erbjuda en säker och bra miljö för att 

lära ut de sociala färdigheterna till eleverna. 

Gill & Liamputtong (2011) påpekar att föräldrar ständigt får kämpa med skolan för att se till 

att deras barn får den bästa utbildningen. De uttrycker även att de känner sig stigmatiserade av 

skolan och andra föräldrar på grund av sitt barn med funktionshinder. Vidare betonar de att 

skolmiljön är där föräldrarna upplever mest att stigmatiseringen finns och att det är uppenbart 

att deras barn inte passar in i de sociala normerna för skolan. Känslan att veta att deras barn 

ofta får kämpa med för att få vänner samt de allmänna bristerna på förståelse och empati från 

skolpersonalen och även andra föräldrar gör att dessa föräldrar känner sig stigmatiserade. 

 

Metod 
Kvalitativ ansats 

Denna uppsats använder sig av en kvalitativ ansats. Denna metod har som vision att försöka 

förstå och se helheten i deltagarnas upplevelser och livserfarenheter. Kvale & Brinkmann, 

(2014) menar att genom samtal lär vi känna andra människor; vi får kunskap om deras erfa-

renheter, känslor, attityder och den värld de lever i.  

 

Den kvalitativa intervjun 

En vanlig metod för kvalitativa studier är intervjuer. Detta ger intervjuaren möjlighet att tolka 

världen från deltagarnas aspekt, utveckla en uppfattning ur deras erfarenheter samt att upp-

täcka deras värld som den var före de vetenskapliga tolkningarna (Kvale & Brinkmann, 

2014). 

Eftersom syftet med min studie är att analysera och beskriva ungdomars samt föräldrars upp-

levelser gällande Aspergers syndrom och dess följder i skolan är inspelning av intervjuerna en 

bra metod, då jag kan få tydligare svar och förståelse för vad det är jag söker i studien. Detta 

bidrar till att man kan ge uppmärksamhet åt vad intervjudeltagaren säger och garanterar att 

eventuella noteringar blir passande samt utifrån inspelade intervjuer kunna avläsa, samman-

fatta och registrera vissa kommentarer som är av speciellt intresse utan att man känner sig 

tvungen att skriva ner dem under själva intervjun.



 13 

Etiska aspekter 

En viktig aspekt i studien är att ta hänsyn till de etiska kraven. En studie måste bygga på re-

spekt för deltagarna. De personer som tackar ja till att delta får inte undanhållas information 

när det kommer till undersökningens syfte. De ska informeras om att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan, detta utan att det skapar några negativa följder för personen. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det forskarens roll som person, samt dennes integritet, 

som är avgörande för att forskaren under studien fattar goda etiska beslut, vilket borgar för 

den vetenskapliga kunskapens kvalitet och dess hållbarhet. Till de etiska krav som ställs på 

forskaren hör också att denne ska försöka uppnå hög vetenskaplig kvalitet på den kunskap 

som publiceras. Resultaten ska vara så korrekta och validerade som möjlig och de procedurer 

genom vilka de har erhållits ska vara genomskinliga. 

Som forskare gäller det att ha en ödmjuk ställning i förhållande till det grundläggande indi-

vidskyddskravet, vilket innebär att fyra allmänna huvudkrav på forskningen skall beaktas. 

Krav ställs på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationen angående denna studie gavs till samtliga deltagare, både skriftligt via mejl och 

muntlig via telefon. För de deltagare som inte var myndiga vid studiens början, har samtycke 

från vårdnadshavare inhämtats, vilket skedde via mejl. När vårdnadshavare godkänt deltagan-

det, kontaktades den ungdom som skulle delta. Deltagarna informerades om att medverkan i 

studien var helt frivillig och att de när som helst utan anledning hade rätt att avbryta sin med-

verkan.  

Utifrån respekt för deltagarnas integritet och i enlighet med konfidentialitetskravet har samt-

liga uppgifter om de medverkande, vilka kan leda till möjlig identifiering, förvarats på ett 

ansvarsfullt sätt. De informerades om att de inspelade intervjuerna samt transkriberad data 

enbart skulle vara tillgängliga för mig och att insamlade data endast kommer att användas i 

denna uppsats samt skulle raderas då studien var slutförd. För att ytterligare respektera delta-

garnas anonymitet har materialet som publicerats i studien avidentifierats.  

I studie är nyttjandekravet utarbetat för att deltagarna inte ska känna sig utsatta och utlämnade 

i vetenskapliga texter samt dem uppgifter som samlades in under intervjun har använts endast 

i studiets sammanhang. All material används endast i studiets syfte.



 14 

Genomförande 
I genomförandet av intervjuerna har jag valt avgränsa min studie till att omfatta arton indivi-

der, varav sju ungdomar, där tre är flickor i åldrarna 15- 20 och fyra är pojkar i åldrarna 13- 

20. Fyra av ungdomarna ingår i en anpassad skolverksamhet för elever med Aspergers 

syndrom, resterande ungdomar ingår i en vanlig skolverksamhet.  

Jag har valt de ungdomar som visade det främsta intresset och viljan att delta i studien samt 

även att de är de främsta informanterna på grund av att jag först och främst vill få en uppfatt-

ning på hur de upplever sin skolsituation och dess följder. Åldern på de utvalda ungdomarna 

kan förmodas innebära att de har en medvetenhet om sin diagnos; många går fortfarande sin 

gymnasieutbildning och eventuellt kan de också berätta om sina upplevelser i tidigare skol-

gångar. 

När det gäller barn med intellektuella och neuropsykiatriska svårigheter kan det kräva extra 

stor medvetenhet gällande bemötandet för att de ska få en chans att berätta så korrekt som 

möjligt. Generellt kan inte barn med intellektuella och neuropsykiatriska svårigheter förväntas 

kunna berätta om det som varit på samma sätt som barn utan dessa svårigheter (Cederborg, 

Hellner & Larsson, 2009). 

Slutligen har jag samtalat med elva föräldrar; sex mammor och sju pappor som har barn med 

diagnosen Aspergers syndrom, om hur de uppfattar barnets skolsituation och hur det är att 

leva med ett barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). 

När det gäller både ungdomar och föräldrar har jag valt att de inte ska ha anknytning till 

varandra. Föräldrarna kan påverka sina ungdomars livsagerande och i mitt fall är det att svara 

på frågorna. 

Urvalet av mina intervjupersoner var strategiskt. Jag har också använt mig av internetsidor 

inom ämnet autism. 

För att få föräldrarnas samtycke till att inkludera deras barn i min undersökning skickade jag 

ett brev via mail, där jag presenterade min studie och frågade om jag hade deras godkännande 

till att samtala med deras barn gällande studien. När jag väl fick godkännande för att intervjua 

ungdomarna tog jag kontakt med dem som visade intresse.  

Därefter, när allt det praktiska gällande medgivande inför intervjun var klart, förklarade jag att 

studien är konfidentiell och resultaten av intervjuerna endast används inför min studie. 
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I den kvalitativa intervjun används inte allmänna strukturerade frågor på grund av att inter-

vjun därmed blir för styrd. Därför utgår denna studie från ett inifrånperspektiv, vilket innebär 

att det empiriska materialet utgörs av deltagarnas egna upplevelser, erfarenheter och reflekt-

ioner kring deras skolupplevelser.  

Jag har formulerat de frågeområden jag vill undersöka och det är viktigt att intervjun behand-

lar de områden som finns i studiens planerade syfte.   

För att intervjuerna skulle utföras på bästa tänkbara sätt var jag noga med att de skedde i en 

lugn miljö som deltagarna kände sig trygga i, såsom skolan och hemmet.  

Gällande intervjun som gjordes i en skola, hade jag och deltagaren tillgång till ett rum, där vi 

kunde samtala i lugn och ro.  

I de fall där intervjuerna gjordes i hemmen hade deltagarna själva önskat att det skulle gå till 

på det sättet. Även i dessa intervjuer var det viktigt att den plats som valdes i hemmet var en 

plats där både barn och förälder kände sig trygga.  

I studien var det två ungdomar som valde att ha sina mammor med sig vid intervjun. Detta såg 

ungdomarna som en sorts trygghet att ha någon som de känner väl vid sin sida.  

Cederborg, Hellner & Larsson (2009)  anser att om ett barn är i behov av eller har som önske-

mål att ha en stödperson närvarande under intervjun är det viktigt att informera den tredje 

personen att hen inte få avbryta, ställa frågor eller svara i stället för barnet. Författarna hävdar 

vidare att en stödpersons närvaro handlar mer om att skapa trygghet hos barnet än att bidra till 

det barnet har att berätta. 

Innan intervjun började, redogjorde jag för deltagarna ännu en gång syftet med min studie. 

Jag var noga med att poängtera att samtalet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst om 

de skulle känna att detta behov fanns.  

Just när det gäller barn med Aspergers syndrom betonar Cederborg, Hellner & Larsson (2009) 

att de kan ha svårigheter med bland annat tidsuppfattning. De kan också ha svårigheter att se 

sammanhang och kunna återberätta. Därför var det viktigt att upprepa syftet, gå igenom reg-

lerna inför intervjun och ge dem en möjlighet att se de frågor som skulle ställas på intervjuda-

gen.  

En del intervjuer var mer strukturerade än jag hade tänkt mig. Detta har nog mycket att göra 

med att individerna är så olika och bär med sig olika erfarenheter, vilket gjorde att inter
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vjun fick en annan inriktning. Vissa deltagare behövde mycket välformulerade och strukture-

rade frågor.  

Innan intervjun avslutades gick vi igenom vad som hade sagts och deltagaren fick ytterligare 

en chans att komplettera med något som de missat. Intervjuerna är inspelade på mobiltelefon 

(detta godkändes innan av deltagarna) och tog mellan fyrtio och sextio minuter att genomföra. 

 

Bearbetning av data 

Medan jag har transkriberat intervjuerna har det samtidigt pågått ett genomförande av en kva-

litativ innehållsanalys. Detta menar Kvale (1997) kan fungera som en sorts stöd och överskåd-

lig kartbild över hur man kan arbeta med att analysera kvalitativa data mer generellt. Kvalita-

tiv innehållsanalys går ut på att analysera data i flera steg som koncentrering, kategorisering, 

berättelser och tolkning. 

Till att börja med koncentreras analysenheten, det vill säga att en övergripande innebörd ska 

göras om till färre ord. Nästa steg i bearbetningsprocessen är kategorisering, det vill säga att 

datamaterialet kodas i kategorier. Genom att dela upp likheter och skillnader reduceras samt 

struktureras den samlade textmassan som data bildas av, till ett antal kategorier. Vidare orga-

niserar man deltagarnas berättelser, tar fasta på och utvecklar de erfarenheter som deltagarna 

har berättat eller, i vissa fall, försöker uppsatsskrivaren skapa en sammanhängande berättelse 

av det som framkommit eller som beskrivs i data. Efter det ska uppsatsskrivaren göra en tolk-

ning av datamaterialet och gå utöver de bestämda följderna i texten till en djupare och mer 

eller mindre tolkning av texten.  

I samband med denna bearbetningsprocess förklarar Fejes & Thornberg (2009) att hela denna 

process innebär en utmaning i en kvalitativ analys, där man skapar mening ur en massiv 

mängd data, samt att det även handlar om att skilja på det betydelsefulla och det triviala och 

att identifiera betydelsefulla mönster.  
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Resultat  
Utifrån den ihopsamlade informationen som har framkommit i intervjuerna med både ungdo-

marna och föräldrarna har jag sammanställt ett antal kategoriseringar baserade bland annat på 

studiens frågeställningar. Av dessa kategorier har jag sedan använt det som jag tyckt varit 

intressant att undersöka samt även är gemensamt för de olika deltagarna gällande upplevelser 

och erfarenheter. I studien är stigmatisering och coping två begrepp som alla deltagare på ett 

och annat sätt har olika erfarenheter av vilket har påverkat deras sätt att se på diagnosen och 

dess följd i skolan. 

Analysen av svaret presenteras i löpande text, citat är markerade genom indrag och kursiv stil 

och är namngivna på följande sätt: UP för pojkar, UF för flickor med numreringen 1-7, M för 

mammor med numreringen 1-5 samt P för pappor med numreringen 1-7. 

Tematiseringarna gällande intervjuerna av ungdomarna är: skola, stigmatisering, upplevelse 

och uppfattning gällande diagnosen Aspergers syndrom och stöd i skolan.  

Föräldrarnas är: skola, stigmatisering, ny kunskap, coping, samt föräldrarnas strid gällande 

barnens rättigheter.  

 

Ungdoms perspektiv 

De ungdomar som deltog i studien har många tankar gällande hur de skulle vilja att deras var-

dag och skolgång borde vara utformad. På flera sätt delar de ganska lika uppfattningar, upple-

velser och erfarenheter av hur skolan fungerar och hur det är att leva med Aspergers syndrom.  

 

Skolan 

De ungdomar som deltog i studien ger flera beskrivningar av hur deras skolsituation har sett 

ut och hur den ser ut idag. De har olika förståelse angående vad skolan betyder och hur detta 

har påverkat deras skolsituation och utveckling. 

Alltså, det enda jag kan tänka om skolan just nu är dåligt, alltså, jag får ångest, så fort jag tänker på 

ordet skolan. (UF.6) 

Majoriteten av ungdomarna hade en ganska negativ uppfattning, upplevelse och erfarenhet av 

skolan. Deras skoltid har påverkat deras liv i form av ångest, depressioner, skoltrötthet och 

otrygghetskänslor.  
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De betonar även att skolmiljön varit jobbig att befinna sig i, att elevgrupperna har varit för 

stora, att skolmiljön har varit stökig och att det har varit svårt att hitta lugnet.  

Detta har resulterat i att några ungdomar visat signaler på passiv coping, t.ex. genom att de 

blivit utbrända, sjukskrivna och hemmasittare. Detta är ett sätt för ungdomarna att undvika det 

som känns jobbigt.  

Jag har bara mått mycket värre, ont i magen och rent fysiskt också. Jag tror att det beror på att det är 

rörigt, att jag mår så. Min kropp reagerar fysisk starkt, alltså att jag får  

ont i magen, huvud och sådant. (UF.6) 

Ungdomarna menar att skolans miljö inte är anpassad för deras behov. Samtidigt påpekar de 

att det har varit svårt att fånga pedagogernas förståelse och att nå dem; de har helt enkelt inte 

funnits där som stöd, när de som mest har behövts. De är medvetna om att skolan är en utma-

ning för dem, men önskar att stödet och förståelsen ska vara något som sker automatiskt och 

inte något man måste kräva eller gå och hoppas på.  

I grundskolan förstod inte lärarna att det inte var bra läge att hålla på med betyg, i stället för att för-

söka förstå att det fanns andra saker som för mig var viktigt, min hälsa och mitt mående. Det hade 

varit bra om läraren hade tagit hänsyn på hur jag mådde istället. (UP.2) 

Ungdomarna som deltog i studien efterlyser pedagogernas kunskap inom NPF (neuropsykia-

triska funktionsnedsättningar) diagnoser, bl. a Aspergers syndrom. Samtidigt berättar vissa av 

dem, att kunskap bland pedagogerna kan se mycket annorlunda ut, beroende på vilken skol-

form man befinner sig i.  

I grundskolan så finns inte mycket att säga om lärarnas kunskaper, det är för mig bara dåliga upple-

velser, det var då jag gav upp, i åttan. I nian började jag på en resursskola.  

Här kändes allt bra, de hade tillräckligt med information om mig och kunskap om  

Aspergers syndrom. (UP.2) 

Ungdomarnas uppfattning gällande pedagogernas kunskap från grundskolan och upp till hög-

stadiet är ganska negativ. De menar att pedagogernas bemötande inte har varit det som de 

hade hoppas på. Ungdomarna har saknat pedagogernas nyfikenhet, empati och intresse av att 

lära sig hur de fungerar samt en förståelse för hur det är att vara i deras situation.   

De ungdomar som gått i en anpassad skola för Aspergers elever men ändå tidigare gått ige-

nom det som kallas för ”vanlig skola”, ser en stor skillnad på pedagogernas kunskap gällande



 19 

Aspergers syndrom, samt även att bemötandet är väldigt annorlunda. Pedagogerna tar vara på 

ungdomarnas erfarenheter och förmågor på ett annorlunda sätt än tidigare skolor. 

Det är många påfrestningar, svårigheter och problem som ungdomarna får uppleva i skolan. 

Ett exempel är en ostrukturerad, orutinerad och generellt planerad undervisning och inte alls 

individanpassad.  

Jag har haft svårt att förstå på vad som skulle göras i skolan, jag behöver ha en väldigt strukturerad 

dag, typ det här ska jag göra först och sen, annars blir det kaos i huvud, allt blir till en enda röra. 

(UF.5) 

Ungdomarna medger att framförhållning och individuell planering är två av de saker som de 

tycker är viktigt i en undervisning. De berättar att många gånger har de saknat ett välstruktu-

rerat schema inför dagen, samt även viktig information som de hade kunnat få tillgång till en 

dag innan; antingen har denna information tilldelats samma dag eller inte alls. Detta skapar en 

förvirring och gör att de tappar fokus på undervisningen och får svårt att hålla motivationen 

levande. 

Även om dessa ungdomar har en förmåga att lära sig utan problem, menar de att det saknas en 

anpassad undervisning. De refererar även till en undervisning som är fylld av stimulans, är 

utmanande och planerad efter förmåga och intresse. Detta skulle ge dem en möjlighet att ut-

veckla sina vyer ännu mer i sådant de tycker är intressant, men också i det som är främmande 

och ovisst.  

Matte har jag inte haft på ett bra tag, det var för lätta uppgifter, jag skulle vilja ha spanska lite mer, 

för det är jag duktig på. (UP.3) 

Utöver efterlysningen av pedagogernas kunskap, strukturerad undervisning och en individuell 

planering, hävdar ungdomarna att de har svårigheter att påverka sin undervisning och att 

känna sig delaktiga i skolans pedagogiska planering. Ungdomarna upplever att eftersom de 

inte har tillräckligt med stöd för att vara mer aktiva i sin copingförmåga och inte har modet att 

våga säga hur de vill ha det i skolan, påverkar det deras studier negativt. Erfarenheter angå-

ende delaktighet och påverkan i skolan har gett dem en uppfattning om att pedagogerna inte är 

tillräckligt lyhörda för vad de har att säga och för de kunskaper och förmågor som de bär med 

sig. Det framkommer även här att ungdomarnas delaktighet och påverkan varierar väldigt 

mycket beroende på vilken skolform barnen tillhör eller har genomgått under sin skolgång. 
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Stigmatisering 

De ungdomar som deltog i studien har upplevt utanförskapet på olika sätt. Många av dem 

berättar att i grundskolan och fram till början av högstadiet var det inte så stora problem att 

smälta in i en grupp. Detta har nog säkert med att göra att de inte har vetat att Aspergers 

syndrom har funnits i bakgrunden, samt att de har varit i en trygg miljö och ingått i en klass 

där man känner alla. Ungdomarna berättar att det har funnits situationer där de känt sig an-

norlunda, där de själva har jämfört sig med andra ungdomar men att det har varit svårt att 

sätta fingret på vad det var som kändes annorlunda. Några av ungdomarna berättar att de har 

blivit mobbade, eftersom deras sätt att bete sig har stuckit ut, deras tystnad och förvirring att 

inte våga eller veta hur man kan ta kontakt med andra har speglat en automatisk bild av att 

vara annorlunda, i jämförelse med andra ungdomar som inte har en diagnos.  

Majoriteten av ungdomarna bekräftar att i högstadiet har skolan varit jättejobbig att befinna 

sig i. 

I högstadiet, där fick man inte vara med riktigt. Man blev mer eller mindre utstött, och så fick jag inte 

vara i fred heller. (UP.2) 

Högstadiet är en period där många ungdomar upplever som svår. Det är nya klasser och nya 

individer som påverkar skolsituationen, för det mesta negativt.  

Då kändes det liksom, som att jag såg en skillnad på mig jämfört med andra. Jag hade så svårt med 

vissa saker, att förstå när någon förklarade. Jag var väldigt orolig. Jag kände mig annorlunda. (UP.7) 

All ovisshet - att inte få veta varför man känner sig så annorlunda - och de nya omständigheter 

man stöter på i skolans miljö bidrar till att ungdomarnas självförtroende blir väldigt lågt och 

att kunna vara i ett sammanhang är då omöjligt. Istället utvecklar de en känsla av ensamhet 

som senare slutar i stigmatisering. 

Enligt ungdomarna anser de att skolan och samhället bidrar till att de hamnar i stigmatisering-

en. Deras okunskaper gällande diagnosen Aspergers medverkar stort. Pedagogernas förutfat-

tade meningar gällande elever med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) gör att 

pedagogerna ofta omedvetet tar fel beslut gällande olika lösningar som de tror kan hjälpa ele-

ven att känna sig som en del av gruppen.  

En del av de intervjuade ungdomarna tycker att både skolan och samhället är byggt på ett spe-

ciellt sätt som är omöjligt att passa in i. Skolans krav på de olika mål som de ska uppnå är ofta
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svåra att klara av. Ungdomarna anser att det blir en för stor press för dem och det bidrar till 

stress samt en stor prestationsångest. Enligt ungdomarna gör detta att de hamnar i ett sorts 

vakuum, eftersom deras copingförmåga inte är tillräckligt utvecklad i en orossituation. De blir 

utbrända och till slut sjukskrivna. Detta resulterar automatisk i att ungdomarna hamnar i en 

passiv coping som slutar i en stigmatisering.   

Ungdomarna i studien menar att samhället stigmatiserar dem, genom att inte kunna erbjuda 

det stöd som de är i behov av och en plats där de känner sig lika värda. Vidare anser de att allt 

de förväntas klara av som medborgare, t.ex. ha ett vanligt arbete, klara av skolan och vara en 

del av samhället är för ungdomar med NPF, däribland Aspergers syndrom, en stor utmaning 

som kan kännas helt omöjligt att klara av. Samtidigt är ungdomarna medvetna om att det inte 

är en ursäkt för att inte klara av de angivna exemplen, eftersom det även finns ungdomar utan 

diagnos som har svårigheter att klara av detta. Ungdomarna förklarar vidare att det kanske 

inte är själva individen som är ett problem; samhället stigmatiserar allt och istället är det 

själva namnet Aspergers syndrom som gör att man har svårigheter att känna tillhörighet i 

samhället. 

Ungdomarna antyder att skolan och samhällets mallar, krav och förväntningar är gjorda för 

dem som kallas ”normala” och det är ingen tvekan om att samhället inte är byggt för dem som 

har en diagnos. 

Jag upplever att folk inte borde förvänta sig så mycket av en. Man är inte bara en människa. (UP.2) 

Att leva med en känsla där kraven är att hinna med mycket inom en viss tid eller vid sidan av 

studierna, upplever ungdomarna som ganska slitsamt. I stället menar ungdomarna att det 

borde vara bättre att låta dem leva sina liv efter sina förutsättningar. 

Låt mig vara mig själv. Låt mig försöka fixa mitt, det jag känner blir bäst, för det är då jag kan göra 

störst nytta för samhället. Ska jag ha en massa förväntningar på mig, så blir det inte bra. Låt oss alla 

göra sitt bästa, vara nöjda med att de gör sitt bästa, man kan inte göra så mycket mer. (UP.2) 

De menar att det vore bra om man kunde vara sig själv, att arbeta och prestera efter sin egen 

förmåga i stället för att ständigt gå och tänka på hur de kommer att klara sig nu och i framti-

den. Denna ständiga oro och förväntan tar slut på ungdomarnas framtidsplaner och välmå-

ende.
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Visst, grejerna ska göras, men minska antalet saker som människor förväntas göra samtidigt, t.ex., ha 

många kompisar, gå på gymmet, gå i skolan och få toppbetyg, ha ett extra jobb. 

Folk borde acceptera att det är människor vi har runt omkring oss, inte robotar. (UP.2) 

 

Upplevelser och uppfattningar gällande Aspergers syndrom 

Ungdomarnas uppfattningar och upplevelser gällande diagnosen Aspergers syndrom i skolan 

är ganska lika. 

Allt kändes hopplöst. Jag tycker att jag fick min diagnos alldeles försent. Jag hade så svårt att förstå, 

när någon förklarade vissa saker. Jag var väldigt orolig.  

Jag kände mig annorlunda. (UP.2) 

Majoriteten har blivit färdigdiagnostiserade ganska sent. Detta har inneburit att ungdomarna 

har haft svårigheter i övergångar från de olika skolformerna. Att ha känslan av att vara an-

norlunda men inte fått veta varför har varit en så stor fråga under hela processen och fram tills 

diagnosen har blivit fastställd.   

Ungdomarnas uppfattningar gällande sin diagnos är att det har funnits mycket missförstånd 

och att bemötandet sett väldigt annorlunda ut. Själva beskedet om diagnosen Aspergers 

syndrom har för vissa ungdomar betytt mycket. För vissa har det inneburit att de fått en för-

klaring till allt som tidigare skett och inte känts så bra. 

Några av ungdomarna betonar även att den sociala biten har blivit mycket bättre och att de har 

hittat den förståelse som man länge har efterlyst.  

Idag känns det bra, jag går en del på ett vanligt gymnasium och en annan på ett resursgymnasie, för 

bland annat elever med Aspergers syndrom.  

Där vet lärarna om problemet, det funkar klart mycket bättre. (UP.2) 

Påverkan av beskedet om att få en diagnos har verkligen uppfattats på olika sätt. Några av 

ungdomarna menar att det inte har skett någon stor förändring i hur det var innan diagnosen i 

skolan i jämförelse med nu. De menar att före diagnosen fanns det perioder då de bytte skola 

ganska ofta. Detta berodde nog på att det redan då var svårt att hitta rätt skolform, anpassad 

efter deras behov. De tror att det är alltid svårt att hitta rätt plats, när man inte exakt vet vad 

som är problemet. 
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Vissa ungdomar tycker att skolan var bättre innan diagnosen. En förklaring till det kan vara 

att de själva inte hade några tankar om att de hade Aspergers syndrom till skillnad från när 

diagnosen var fastställd. Det finns ungdomar som anser att skolsituationen har blivit mycket 

värre än innan diagnosen blev fastställd och varför det är så, har de svårt att hitta rätt förkla-

ring till. En förklaring, menar de, kan vara acceptansen av sin diagnos. Detta har bidragit till 

att ungdomarna har dragit sig tillbaka ifrån omgivning och helt enkelt levt sitt eget liv efter 

bästa förmåga. 

Den gemensamma upplevelsen och erfarenheten gällande att ha en diagnos och hur detta på-

verkar undervisningsmomenten är en avsaknad av en välstrukturerad, individuellt planerad 

och genomtänkt undervisning anpassad till varje elevs förmåga och behov. 

Även om ungdomarna har olika erfarenheter och åsikter om hur deras diagnos påverkar deras 

liv och skolsituation så är de fast beslutna och medvetna om att Aspergers diagnos är en del 

av deras personlighet. 

Jag ser inte så stor skillnad, Aspergers är en del av mig. (UP.4) 

 

Stöd i skolan 

Samtliga ungdomar har en gemensam upplevelse gällande stödet i skolan. De hävdar att innan 

diagnosen blev fastställd var det inte möjligt att få det stöd som de behöver för att kunna klara 

av skolan. Ungdomarna menar att även om de inte visste att de hade en diagnos så upplevde 

de att i vissa situationer i skolan hade ett stöd varit till fördel för att klara sig igenom det som 

har varit svårt.  

Ett utav mina minnen, ifrån skolan, är att jag inte kunde gå ifrån när det blev jobbigt och eftersom jag 

inte hade min diagnos på ett papper, var det svårt att övertyga lärarna att jag var i behov av ett speci-

ellt stöd. (UP.1) 

Senare i processen, när diagnosen var fastställd, betonar några av ungdomarna att det inte var 

en självklarhet att de fick det rätta stöd som de så väl behövde. Detta var svårt att förstå. De 

menar att om de inte fick hjälp innan diagnosen, hur det kommer sig att de fortfarande inte får 

hjälp nu, när det finns bevis på det. Ungdomarna visar tydligt en besvikelse inför skolan, ef-

tersom deras förväntningar angående att få hjälp och stöd inte stämmer överens med deras 

upplevelse av vad de faktiskt fått.
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Om jag har haft stöd? Nej, det är det jag inte har haft, och det är därför jag har haft så svårt. De har 

inte tagit mig på allvar, tycker jag. Jag har bara gett upp, liksom.  

Så jag är väldigt besviken på de skolor jag har varit på. (UP.7) 

De ungdomar som har haft tillgång till stöd och hjälp i skolan betonar att det beror mycket på 

vilka pedagoger man möter och vilken skolform man går i. Vissa av dem har efter en lång 

kamp för att försöka få plats i en vanlig skola kommit till skolor som är anpassade för elever 

med NPF diagnoser, bland annat Aspergers syndrom. Här har de verkligen blivit bemötta och 

förstådda och det har funnits ett arbetssätt som passar just deras personlighet samt att de äntli-

gen har hittat den trygghet som de har eftersökt under skoltiden.  

Några av de ungdomar som har funnit sin plats i den vanliga skolan har på olika sätt, efter alla 

moment, fått ett visst stöd i bland annat anpassad undervisning, ett litet rum att krypa in i, när 

det känns som jobbigast men har saknat något eller någon att luta sig emot, när de som mest 

behöver det.  

Även om det finns en svårighet bland ungdomarna att förstå hur det kommer det sig att man 

inte får stöd, med eller utan en fastställd diagnos, så betonar dem ändå betydelsen av att ha sin 

diagnos fastställd; detta kan för många vara en räddning. Ungdomarna betonar att även om 

kampen för att få det rätta stödet har varit tuff, så anser de att vetskapen om att ha en diagnos 

åtminstone är en bekräftelse på vem man är och på vad man behöver.  

Som sagt innan diagnosen, så fick jag inget stöd alls. Sen när jag äntligen fick diagnosen skriven på 

papper, var det som att hela bilden av skolan ändrade sig. Jag fick mycket bättre förutsättningar. Helt 

klart, efter all strid. (UP.1) 

 

Föräldrar perspektiv 

Samtliga föräldrar som har deltagit i studien hade ganska lika upplevelser och erfarenheter. 

För några av dem var deras liv inte som de hade föreställt sig. Även om vardagen bjuder på 

utmaningar och en ständig oro gällande barnens skolgång och välmående så var alla överens 

om att det är svårt att föreställa sig ett liv utan Aspergers syndrom.  

Hon är hon med eller utan diagnos.(P.1)
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Föräldrar betonar även att en diagnos inte är det som gör individen, men att det istället är en 

del av individens personlighet; det är en förmåga som de är födda med och ett namn på det de 

har tyckt varit annorlunda med själva barnet. 

Alltså hon ändrar sig inte bara för att hon fått en diagnos, hon är samma människa, jag har även levt 

med henne i 17 år. Så för mig var det okej. (P.1) 

 

Skolan 

Föräldrarnas upplevelser och erfarenheter gällande skolan är ganska negativa. De anser att 

kunskapen inom diagnosen Aspergers syndrom är mycket begränsad och att det visar att be-

mötandet många gånger inte blir så bra. De påpekar att alla som jobbar i skolan ska ha utbild-

ning inom NPF (neuropsykiatriska funktions nedsättningar) och att detta ska vara obligatorisk 

på lärarutbildningen.  

De borde ha kunskaper, men det känns som att alla inte tar till sig det eller förstår att vissa saker är 

viktiga. Då tycker jag att om de har fått kunskap i hur det fungerar bäst för mitt barn, och ändå så gör 

de inte det. Egentligen så finns det säkert kunskap, alla pedagoger har suttit på möte, då borde de 

veta. (M.4) 

Enligt föräldrarna har pedagogerna svårt att förstå deras barns tankesätt samt deras behov. 

Deras barn upplever att pedagogerna inte har en förståelse gällande vad de behöver eller hur 

en undervisningssituation kan se ut just för elever med diagnos Aspergers syndrom. 

Det är som K säger, att de saknar förståelse. En sak är att läsa om elever som har Aspergers syndrom, 

visst är detta bra, men förståelsen för hur man verkligen gör, fattas. (M.1) 

Föräldrarna visar en stor besvikelse inför skolans pedagogiska och individuella planering. De 

saknar struktur och rutiner i de olika skolämnena. De efterlyser en riktig kartläggning som är 

inriktad på den enskilda individen och inte generell. 

Hade skolan arbetat mer aktivt med mitt barns svaga och starka förmågor, hade hon nog övervunnit 

många hinder och skapat mer förutsättningar i livet. (M.1) 

I studien berättar föräldrarna, att deras barn har genomgått olika skolbyten och skolformer 

såsom grundskolan, högstadiet, gymnasiet och resursskolan. Denna erfarenhet gör att föräld-

rarna lyfte fram bemötandet från de olika skolformerna. 
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I grundskolan har många föräldrar mött engagerade pedagoger som tydligt visar att det finns 

en tanke bakom det pedagogiska lärandet; detta genom att ha en väl strukturerad pedagogisk 

planering, där alla barn bli sedda och får stöd med sina svagheter.  

Barnen har även haft pedagoger som inte förstår sig på barnens problematik och tyvärr inte 

har haft tillräckligt med kunskap för att kunna bemöta barnen där de befinner sig. Bland för-

äldrarna finns en ovisshet angående kunskapen bland pedagogerna. De påstår att de inte exakt 

vet om pedagogerna har utbildning eller är pålästa på hur man bör arbeta och bemöta barn 

med behov. 

Jag vet inte om någon har någon formell utbildning kring detta, men de påstår att de haft barn med 

liknande problematik tidigare.  (P.2) 

Genom att ha pedagoger som saknar kunskaper inom NPF-diagnoser, i det här fallet Asper-

gers syndrom, menar föräldrarna att barnens välmående i skolan är i fara och att deras barn får 

en negativ upplevelse kring skolan. Detta resulterar i en form av passiv coping, då deras barn 

får ångest, depressioner, skoltrötthet, känner sig otrygga och det bidrar till att barnen många 

gånger tar avstånd från skolan och i värsta fall blir en hemmasittare.  

Jag får säga så här, min son har inte gått i skolan från andra terminen i 7:an. Han straffade sig själv 

genom sin svåra depression och orkar inte genomföra skolan. Han är en hemmasittare. (M.5) 

När föräldrarna får ett besked om att deras barn har en diagnos, är det första de tänker på att 

deras barn kommer att behöva speciellt stöd och eventuellt en resurs för att klara skolgången. 

Kraven på skolan är av största prioritet och förhoppningarna på skolans hjälp är tyvärr en stor 

besvikelse, eftersom skolan inte uppnår deras förväntningar. 

Föräldrarna i studien hävdar att skolan inte ger deras barn det stöd barnen har rätt till i form 

av anpassad undervisning, som förstärker barnens svagheter till det bättre men även utvecklar 

deras starka sidor och förmågor.  

Vissa saker, som att kunskapsmässigt ligger han mycket högre än sina kompisar. Då upplever han att 

det är tråkigt att behöva lyssna på när läraren pratar om saker, som han redan kan och saker som är 

jättesvåra har han svårt att inte kunna, han vill kunna allt. (M.4) 

Några av föräldrarna betonar att i vissa fall är undervisningen för lätt för barnen och det gör 

att barnen har svårt att behålla motivationen och koncentrationen under en längre tid. För de 

barn som har det lite svårare att hänga med i undervisningen, menar föräldrarna att ibland är 
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skoluppgifterna för många och för svåra att förstå sig på och det leder till att barnen inte kan 

komma vidare eller i kapp med resterande i klassen.  

När det gäller mitt barns pedagogiska lärande, är det en balansgång, vissa saker tar så mycket energi 

ifrån honom. Skolan ger inte så många utmaningar, så han tröttnar på skolan. (M.4) 

Föräldrarna berättar att deras barn tydligt visar att de har stora problem och svårigheter när de 

har kommit till en ny skola (högstadiet) där skolmiljön varit väldigt stökig, rörig och främ-

mande i form av stora lokaler och mycket ny personal samt att det är många ämnen att hålla 

reda på. Deras barn har på olika sätt reagerat och hanterat detta på bästa sätt och efter för-

måga, många gånger utan något stöd alls. 

Min dotter har blivit så känsligt av stöket som finns i skolan, detta har fått så stora proportioner. Hon 

har blivit utmattad av att stå ut. Jag skulle vilja att det fanns mindre grupper för det är ändå det som 

minskar stöket. (M.1) 

De föräldrarna som upplevde en skillnad i skolformerna förklarar att det arbetssätt man an-

vände sig av t.ex. i gymnasiet och resursskolan med barnet har varit mer strukturerat, anpassat 

och genomtänkt efter varje individ förutsättningar. Föräldrarna betonar att pedagogerna i de 

här skolorna hade kunskaper inom NPF och Aspergers syndrom.  

I början av gymnasiet fick han stöd, det var typ, vad vill du ha? vad behöver du? visst är det konstigt, 

då är det försent. (M.3) 

En av föräldrarna i studien delar med sig sina erfarenheter av sitt barn skolgång; hon berättar 

att hennes barn inte har haft den skolgång som man hade hoppats på. Barnet var en hemmasit-

tare i många år och klarar tyvärr inte av grundskolan, inte heller gymnasiet. Hon förklarar att 

nu, när sonen är tjugo år gammal, har han kommit underfund med att studera vidare inom 

folkhögskolan. Här bemöts han av ett arbetssätt som är väl individuellt planerat och det ger 

hoppet tillbaka om att kunna bli någonting här i livet.  

Nu när vi börjar närma oss folkhögskolan, märker vi att det finns kunskap, de arbetar på ett helt annat 

sätt. Här har lärarna utbildat sig för att jobba med elever just med Aspergers syndrom. Men varför 

inte även flytta över denna kunskap till tidigare åldrar såsom t.ex. i  

grundskolan. (M.5) 

Skolmiljöer har en stor betydelse i barnens utveckling och behöver ses över för att minska 

stressen bland barnen. Föräldrarna menar att de inte klarar av att arbeta på eget ansvar, de är i 
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behov av en mer strukturerad och individuell planerad undervisning. Detta behövs för att 

lyckas och må bra, likaså bemötande och stöd.  

 

Stigmatisering 

De intervjuade föräldrarna berättar att utanförskapet i skolan och samhället är en del av deras 

egna liv och deras barns. Även om diagnosen Aspergers syndrom inte syns på utsidan lägger 

föräldrarna märke till att deras barn ändå skiljer sig från mängden.  Hur detta kommer sig är 

svårt att direkt uttala sig om, vad som gör att de är annorlunda. Även om de själva inte ser sitt 

barn som annorlunda, kan de vittna om att det gör övriga i samhället.  

När det gäller stigmatiseringen i skolan betonar föräldrarna att skolan ska tillgodose alla barns 

behov, barnen ska känna och få uppleva att de är sedda och bli accepterade som de är, med 

eller utan en funktionsnedsättning.  

Skolan ska vara anpassad för alla, inte bara för dem som har en diagnos. 

Man ska inte behöva ha en diagnos för att skolan ska anpassa undervisningen. (P.1) 

Föräldrarna i studien har alla fått uppleva på olika sätt, hur det är att se att deras barn bli stig-

matiserade från barngruppen och undervisning. Barnen blir inte inkluderade och saknar stöd i 

det sociala sammanhanget. I undervisningsmomentet upplever föräldrarna att barnen ofta blir 

exkluderade från klassen. Då anser pedagogerna att i vissa undervisningsmoment ska barnen 

hålla sig utanför barngruppen (i annat rum). Detta ser föräldrarna som både ont och gott. För-

äldrarna menar att barnen saknar information om varför de exkluderas och har svårt att se en 

grund för denna lösning. Föräldrarna betonar att det bidrar till att barnens vanliga skoldag 

fylls av ensamhet, mobbning och känsla av att vara annorlunda och att inte passa in i mäng-

den.  

Det händer att min son brukar fråga mig, hur kommer det sig att han inte kan ha matematik med res-

ten av klassen, varför måste han lämna klassrummet, varför kan han inte ha anpassad matematik i 

klassrummet med resten av klassen? Jag saknar mina klasskompisar, när jag inte är med dem i samma 

rum, jag känner mig ensam, utpekad och annorlunda,  

brukar han betona. (M.2) 

Föräldrarna berättar även om känslan att få veta att deras barn känner sig annorlunda inte har 

varit det de hade förväntat sig och att det har varit svårt att exakt veta vad som orsakar dessa
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 uppfattningar, eftersom deras barn har en viss svårighet att tala ut om känslor, samt att tolka 

vad som är normalt eller annorlunda.  

Föräldrarna tolkar barnens stigmatiserade upplevelser som att de även befinner sig i en otrygg 

miljö, en miljö där ingen ser och förstår på hur de mår. Föräldrarna i studien visar tydligt en 

oro kring hur barnen har det i skolan och att det är svårt för dem att förstå hur deras barn orkar 

befinna sig i och klara av en miljö, där de får uppleva stigmatisering. Denna uppfattning som 

föräldrarna bär med sig formas till en skuldkänsla över att inte kunna ge sitt barn den tillvaro 

som gör att barnet känner trygghet, delaktighet och blir respekterad och accepterad för den de 

är.  

Skolan och samhället är två av de stora faktorer som anses ha en stor påverkan på hur barnens 

tillvaro och framtid kommer att se ut. Föräldrarna menar på att: 

Som det ser ut idag, har inte det här barnet rätt att finnas till i samhället och de får inte den undervis-

ning som man har rätt till. (M.5) 

Barnen mobbas för att de inte platsar in i det som kallas ”normalt störda världen”. Några av 

föräldrarna funderar på vad den normalt störda världen innebär och vem är det som bestäm-

mer att just du passar i den världen? Föräldrarna framhåller att det annorlunda samhälle som 

de befinner sig i gör att deras barns självförtroende och tillit inför omgivningen, sakta men 

säkert försvagas.  

Föräldrarnas uppfattningar gällande skolan och dess sätt att sköta stigmatiseringen är att det är 

oförståndigt; det finns inte en genomtänkt åtgärd för hur man går till väga för att hjälpa bar-

nen med att komma bort från stigmatiseringen. De får en känsla av att skolan blundar inför 

vad som sker och inte finns där när barnen som mest behöver det.  

Han klarar av skolan bra, men han mår inte bra, han saknar kompisar. 

Man fick en känsla av att skolan gjorde saker eller påverkade honom negativt och han blev sedermera 

retad. (M.4) 

Det saknas en väl genomtänkt plan och kunskap gällande stigmatisering och dess följder 

bland pedagogerna, och föräldrarna antyder att pedagogerna kanske stigmatiserar barnen på 

ett omedvetet sätt. De menar att det kan bero på att pedagogerna har förutfattade meningar 

och kunskap om hur deras barn fungerar. 
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Jag har talat om, några gånger inför pedagogen, om mitt barns ensamhetsupplevelse gällande skolan, 

men jag får alltid som svar att skolan har svårt att förstå vad jag menar,  

eftersom mitt barn alltid är glad i skolan. (M.4) 

Samtidigt förklarar föräldrarna att även om deras barn har en tendens att visa att allt är bra i 

skolan så blir det svårt för skolan att se hur barnen mår och upplever. Denna omedvetenhet 

som föräldrarna talar om, kan bidra och vara en orsak till att barnen blir stämplade. 

Det är många komponenter som påverkar hur de olika uppfattningarna gällande barnens väl-

befinnande i skolan formas. Skolan har sina grunder och uppfattningar och likaså har föräld-

rarna det. Skolan hanterar och agerar ofta efter det dem tror är en bra lösning för barnen och 

för det mesta är detta lösningen för stunden. Enligt föräldrarna saknar skolan förståelsen och 

kunskapen om själva barnen och dess problematik.  

Föräldrarna i studien har en tendens att jämföra hur skolsituationen varit innan och efter dia-

gnosen fastställdes. Föräldrarna menar, att på detta sätt kan de undersöka vad skolan har gjort 

rätt eller fel, när problem har uppstått. Deras erfarenheter och åsikter är att hur skolan uppfat-

tar och hanterar deras barns behov och åtgärder ibland är svårt att förstå. 

Min son fick befinna sig i en liten skrubb, där man inte hade plats för mer än ett barn och inte heller 

möjlighet till någon rast. 

Så barnet har varit helt isolerat från andra barn under hela mellanstadiet.  (M.4) 

Ett av föräldrarnas mest diskuterade områden under studien är främst skolans och samhällets 

bemötande samt även kunskap gällande NPF och Aspergers syndrom. Föräldrarna har bildat 

sig sina egna uppfattningar om hur samhället ser på deras barn. De menar och upplever att 

samhället stigmatiserar deras barn genom att inte erbjuda eller ge det stöd de verkligen har rätt 

till för att kunna ha ett jämlikt liv, som alla andra så kallade normala barn. Föräldrarna påpe-

kar att systemet är byggt på ett sådant sätt som är anpassat för barn som inte har samma behov 

som deras barn. Detta orsakar i längden en frustration och de bär ständigt på en känsla av att 

deras barn inte passar in i samhällets mallar och krav. 

Min oro är att vi inte ska klara av att uppfostra honom till någon, så som andra förväntar sig med ett 

”normalt” barn. (M.2) 

Föräldrarnas uppfattningar om samhällets sätt att se på diagnosen orsakar oro; en misstro, 

besvikelse och tveksamhet till omgivningen som kretsar kring barnen och som i slutet ändå är 
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ansvariga för hur deras barns framtid kommer att se ut. Föräldrarna antyder att just när det 

gäller samhällets regler och krav, så är det omöjlig att påverka.  

Oro och rädsla inför framtiden finns ständigt i tankarna; många funderingar och frågor dyker 

upp som är svåra att få svar på. Till exempel undrar föräldrarna hur det kommer att bli när 

barnen blir äldre, fortsatta studier, arbete samt boende. All denna fruktan gällande hur barnens 

framtida liv kommer att se ut, förträngs och i stället försöker de fokusera på att leva i nuet och 

göra det bästa av det. 

 

Ny kunskap 

En majoritet av föräldrarna berättar att de har fått ny kunskap av att ha fått ett barn med 

Aspergers syndrom. 

Man har lärt sig mycket som person och har större förståelse för människor  

med olika svårigheter. (P.3) 

 Det har varit jobbigt både före och under processen av diagnosen. En självklarhet, menar 

föräldrarna, är att skaffa sig den kunskap som inte har funnits. Föräldrarna medger att deras 

kunskap inom de neuropsykiatriska områdena var väldigt liten innan diagnosen, men kan nu 

efter några års bearbetning erkänna, att de tillsammans med barnen upplever att de har utveck-

lats och det inkluderar deras syn på diagnosen. Även det som nu är annorlunda har fått en 

annan betydelse.   

En ny kunskap som föräldrarna har lärt sig är det konkreta tänkandet och att förbereda varda-

gen; många gånger strukturellt, eftersom man lättare förstår barnen och förebygger många 

missförstånd och konflikter med själva barnet och dess omgivning.  

Nu har jag lärt mig att tänka konkret och förbereda vardagen. Det är även bra för mig. Jag har fått 

bekräftelse och bevis på att det finns en diagnos och att det inte är mitt påhitt,  

samt att jag inget fel gör. (M.4) 

Utöver ny kunskap medger föräldrarna att de även har fått en upprättelse och bekräftelse på 

att de hade rätt angående att barnens beteende var annorlunda jämfört med andra barns. 

Hur man uppfattar, förstår och upplever att ha ett barn med diagnos kan se väldigt olika ut. 

Föräldrarna ser det här både positivt och negativt. De berättar bland annat om hur stolta de är 

över att ha begåvade och smarta barn, men samtidigt finns en oro över att barnen inte får sina 
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behov sedda i skolan och samhället. Deras kamp för barnens välmående och acceptans känns 

många gånger hopplös. Deras vardag är fylld av större utmaningar och det mesta kretsar kring 

vad andra bestämmer och styr över barnets vardag.  

Det negativa jag ser med att ha ett barn med diagnos är nog samhället och känslan av att han inte 

passar in. (M.4) 

 

Coping 

De föräldrar som deltog i studien har bemästrat sina barns diagnosbesked på olika sätt och 

naturligtvis efter bästa förmåga. Föräldrarna lyfter fram vikten av att ha ett socialt nätverk, där 

de kan inhämta stöd, just i det ögonblick när de som mest behöver det. Föräldrarna berättar 

om sina erfarenheter, att det finns olika strategier som de tyckt varit bra under själva diagnos-

processen.  

Även om jag hade svårt att acceptera sonens diagnos, så valde jag att göra allt för honom. Jag beslu-

tade mig för att det viktigaste nu, var att bygga upp en grund för honom. Hur jag mådde var inte så 

viktigt då, gråta kunde jag göra när han sov. (M.1) 

Hur man bemästrar sina känslor och krissituationer är mycket individuellt. Några av föräld-

rarna berättar att deras partner hade kommit mycket längre i en bearbetningsprocess, medan 

den andre hade valt att leva i förnekelse och söka efter jämförelser bland jämnåriga barn.  

Varje gång han blev bjuden på kalas, så kunde jag uppleva att han var som alla andra. Fast de gånger 

han inte blev bjuden, undrade jag varför?  (P.2) 

Medan några av föräldrarna väljer att leva i förnekelse, finns det även de som har återskapat 

ett nytt sätt att leva för att klara av de nya utmaningar som följer med diagnosen. 

Att vara förälder är en utmaning, oavsett man har ett barn med diagnos eller inte. 

Och denna utmaning är en lärdom livet ut. (P.5) 

Mycket händer, många förändringar som man går igenom i livet, men oavsett hur föräldrarna 

har valt att hantera barnets diagnos har alla ett gemensamt syfte och det går ut på att förändra 

själva situationen som de befinner sig i och att försöka förändra andras uppfattningar om dia-

gnosen Aspergers syndrom.  

Föräldrarna i studien har tydligt visat att de har hanterat olika krissituationer på olika sätt. 

Några av dem befann sig i det så kallade problemfokuserade copingstadiet. Deras strategi gick 
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främst ut på att försöka arbeta väldigt konkret och de hade ett tydligt mål för hur deras situat-

ion skulle se ut. Föräldrarna kunde även medge, fast de hade en genomtänkt lösning på det de 

såg som problem, att det nog var svårt att nå dit. I stället påpekar de att i vissa situationer fick 

de koncentrera sig på att försöka hantera känslorna, som skapades av de olika situationerna 

som de fick vara med om.  

 

Föräldrastrid gällande barnens rättigheter 

Föräldrarna i studien har gemensamma erfarenheter och upplevelser av hur det är att kämpa 

och strida för barnens rätt till en anpassad undervisning och stöd. Samtidigt betonar de vikten 

av att äga en färdig utredning för att kunna lämna ett bevis till skolan och kräva barnens rätt 

till stöd i den pedagogiska planeringen. 

Jag har ett argument, ett bevis på att det finns en diagnos och att det inte är mitt påhitt och att det jag 

gör är inget fel. (M.4) 

Innan utredning, och även under hela processen, har några föräldrar haft det svårt med att be-

visa att deras barn har varit i behov av stöd i undervisningen. Deras erfarenheter gällande sitt 

barn och misstankar om Aspergers syndrom har inte räckt till som bevis för att skolan ska ge 

deras barn det de behöver.  

Fast jag själv inte visste vad det var som var annorlunda med mitt barn, kunde jag ändå dela med mig 

mina erfarenheter gällande mitt barn för skolan, men har då ofta upplevt ett motstånd som att detta 

inte är tillräckligt för att ge mitt barn det stöd som hon behöver. (P.6) 

Föräldrarna i studien bär med sig väldigt värdefulla erfarenheter och viktigt information om 

själva barnen och deras sätt att hantera samt se på diagnosen Aspergers syndrom. Skolan tar 

inte emot deras erfarenheter, som de önskar, utan i stället nonchaleras de. Detta bidrar till att 

föräldrarna reagerar och upplever att de är i vägen för skolan och samhället.  

När vi till slut, efter en lång tid, fick sonens diagnos fastställd, då informerade vi all personal på sko-

lan, inklusive rektorn, om sonens svagheter och starka sidor. Då blev det inga drastiska förändringar. 

Detta har då kommit därefter, stegvis, eftersom vår son tydligt visat att vanlig undervisning inte fun-

kat.  (P.5) 

Det framkommer i studien att några föräldrar har tagit på sig ansvaret att berätta för skolan, 

pedagoger och ledning, viktig information gällande barnens diagnos och dess behov av stöd i 

skolan. Även om alla har en viss förståelse för problematiken, så har de inte sett att några för
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ändringar har skett; istället har de blivit vittnen till att frustrerade pedagoger erkänner att de 

inte vet vad de ska göra eller hantera barnens skolsituation på bästa sätt. 

Vi hade ett möte med dotterns lärare, de uttrycker en frustration över att de inte vet hur de ska hjälpa 

henne. Jag vill inte vara den som säger att, gör si eller så, jag vill lägga över detta ansvar på skolan, 

det är skolans uppgift och inte min. (M.1) 

Just i situationer där pedagogerna tydligt visat sin frustration över det relevanta stöd för bar-

nen har föräldrarna inte bara kunnat sitta ner och vänta på resultat och se på hur skolan ska 

och bör agera. I stället har föräldrarna många gånger tagit problemet i egna händer och trängt 

sig in i skolan för att visa, hur man ska eller kan arbeta med deras barn.  

Detta föranleder bland annat att förebygga eventuella utbrott för att hitta en balans och behålla 

rutinen i vardagen. Föräldrarna belyser därför allvaret med att ta emot föräldrarnas erfarenhet-

er och upplevelser och även ta hjälp av de andra verksamheterna som finns i barnens närhet, 

såsom BUP och habiliteringen. De menar att man tillsammans kan stödja och hjälpa barnen på 

bästa sätt och att det är viktigt att förstärka de svaga och vidareutveckla de starka förmågorna 

som de har. 

Det har hänt att det är jag som förälder som har sagt vad man behöver göra. Det är inte skolan som 

leder, utan jag har ansvarat för att det blir ett möte gällande mitt barn. (M.1) 

Delaktighet och påverkan i skolan är en mycket viktig komponent enligt föräldrarna, detta för 

att kunna stödja barnen i deras utveckling i skolan. Föräldrarna berättar att de har varit och är 

väldigt aktiva. Många gånger har de kunnat påverka den pedagogiska planeringen.  

Hur aktiv och delaktig man har varit har haft att göra med i vilken skolform barnen har befun-

nit sig. Föräldrarna konstaterar att i grundskolan har varit lättare att kunna påverka och känna 

sig mer delaktig. De tror att detta beror på att det i grundskolan inte finns så många pedagoger 

att hålla reda på och för det mesta befinner sig barnen i samma klassrum, samt att skolmiljön 

många gånger är anpassad för den aktuella åldern.  

Men enligt föräldrarna antyder de att en kamp och styrning för att veta hur det går för barnen 

har även här i de tidigare åldrarna varit ett ständigt ämne och en mycket jobbig tid. Ingen fri-

villig information har nått dem från skolans sida.  

Vidare berättar föräldrarna att när barnen har når mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet har 

det vissa gånger varit omöjligt att kunna påverka barnens undervisning. Orsakerna kan föräld-

rarna bara spekulera i men tror att det beror på att antalet pedagoger är alldeles för många, 
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barngrupperna större än i de tidigare skolåren och att det är svårt att ta reda på vilka pedago-

ger som verkligen ansvarar för barnen. Föräldrarna delar med sig en känsla av hopplöshet och 

upplever att oavsett vad de tycker att skolan gör för fel har man som förälder inte haft möjlig-

het att göra sin röst hörd.  

Föräldrarna känner sig inte involverade i skolans planering och känslan av att få veta att pe-

dagogerna inte visar intresse gällande föräldrarnas kunskap gör att besvikelsen och förtroen-

det för skolan drastiskt minskar.   

Senare, när barnen har kommit in på gymnasiet, tycker föräldrarna att det är svårt att påverka 

deras barns skolsituation. Detta beror på att barnen då är myndiga och fyllt 18 år. I den här 

etappen i livet lägger skolan hela ansvaret på barnen och tanken är att de ska kunna ansvara 

för sina studier alldeles själva. Föräldrar hävdar att detta är på ont och gott samt att det finns 

en tydlig förståelse för att deras barn vill vara en del i mängden och därmed vill bli behand-

lade som alla andra ungdomar som inte har en diagnos. Men i långa loppet, när det gäller att 

ta sitt eget ansvar för sina studier, blir det för barnen som har en diagnos lite svårare än van-

ligt att klara av och styra sina studier utan något stöd.  

Det stora problemet som jag ser det, var när han blev 18 år, då blev han myndig, för honom var det 

viktigt, då ska föräldrarna inte lägga sig i. Han var myndig och han skulle klara av detta själv, så det 

slutade med, att i slutet av terminen, så hade han alla uppgifter kvar att göra, fyra månader, helt bort 

kastade. (P.6) 

Föräldrarna påpekar att oavsett om de är myndiga eller inte så har barnen inte förmåga att 

ansvara för sina studier helt själva, utan att föräldrarna är delaktiga i deras skolgång. Detta 

ansvar som läggs på deras barn resulterar i att de inte gör sina läxor, ligger efter med skolupp-

gifter och får svårighet att prestera i det som de verkligen kan. Deras tillvaro i skolan fylls 

ofta av stress, de kan inte strukturera sina studier samt får även svårigheter att uppfylla studi-

ekraven. 
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Sammanfattande analys 

Alla ungdomar som jag pratade med är som vilka ungdomar som helst med tankar, känslor 

och behov. Skillnaden är att de behöver mer hjälp och stöd för att de ska känna trygghet i sko-

lan. I studien belyser ungdomarna betydelsen av pedagogens kunskaper och förståelse för 

individen och diagnosen Aspergers syndrom, samt synen på den enskilda individen i under-

visningssyfte.  

När det gäller dagens skola och dess undervisning har ungdomarna ett stort ansvar i sitt lä-

rande. De får retirera för att se och lära efter de bästa förutsättningarna, eftersom de saknar det 

rätta stödet i undervisningen. Dessa ungdomar måste, som såväl min studie som tidigare 

forskning visat, ha en tydlig struktur på undervisningen och veta på vad pedagogerna förvän-

tar sig att de ska göra. Behovet av struktur, tydlighet och kontinuitet framkommer tydligt i 

mitt resultat vilket bekräftas av tidigare studier. Tippett (2004) menar att det är viktigt att po-

ängtera att elever med Asperger syndrom har svårt att fokusera i en uppgift om de befinner sig 

i en bullrig miljö. Små och stora förändringar skapar ångest, depression samt skoltrötthet. 

Skolmiljön upplevs inte anpassad för alla individer, då klasserna har varit stora i kombination 

med en stökig miljö som gör det svårt att fokusera och prestera så som man önskar.  

För att kunna tillgodose ungdomarnas behov och önskemål menar ungdomarna i studien att 

det behövs en lyhörd pedagog som lyssnar på deras åsikter och tillsammans kan komma fram 

till lösningar som fungerar för alla parter. Det är viktigt att organisera och planera det peda-

gogiska arbetet efter barnens behov och förmågor. Planering är nyckelord i det pedagogiska 

arbetet och god planering är en viktig framgångsfaktor. Det krävs även grundläggande kun-

skaper och uppfattningar hos alla som arbetar i skolan och mycket kunskap om det enskilda 

barnets förutsättningar, begränsningar och möjligheter (Jakobsson & Nilsson2011). 

Ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av skolan är för dem någonting som de inte gärna 

vill prata om, då det väcker många dåliga minnen. Vetskapen av att bära på en diagnos har 

ungdomarna olika uppfattningar om. Några bär på en känsla att vara annorlunda men har svårt 

att exakt veta varför det känns så. Denna känsla skapar en förvirring bland ungdomarna och 

har resulterat i att de haft svårt att hitta samhörighet med andra och istället hamnat i stigmati-

sering. 

Barnens självbild och självkänsla kan ha både en negativ och en positiv påverkan av diagno-

sen. Detta kan ge barnet en bekräftelse på att det är annorlunda och ge en känsla av hopplös
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het samt att inte duga i mötet med omgivningen, men kan också underlätta för barnet att be-

vara sin självkänsla och de får då en tydligare självbild som utgångspunkt för sin fortsatta 

utveckling, då vissa svårigheter och beteenden får sin förklaring (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Några av ungdomarna hade inga kamrater att umgås med. En del var till och med mobbade 

eftersom deras beteende var för avvikande för omgivningen. Förmågan att umgås och socialt 

samspela med andra är annorlunda för individer med Aspergers syndrom. Ungdomarna i stu-

dien har berättat om hur de upplevt att skolan har pekat ut dem, bland annat genom att de inte 

fick delta i all undervisning och istället exkluderats och placerats i mindre grupper utan att 

förstå varför. Detta har bidragit till att ungdomarna har dragit sig undan, hamnat i en passiv 

coping och sakta men säkert i en stigmatisering. 

Genom sina barns diagnos får föräldrarna uppleva stigmatisering, både i skolan och i sam-

hället. Föräldrarna menar att deras barn inte är anpassade för att leva i den så kallade ”nor-

mala världen”, eftersom kraven för att platsa in i mallen är omöjliga att uppnå. Föräldrarna i 

studien antyder även att skolan exkluderar barnen i mindre grupper, vilket gör att de inte fin-

ner samhörighet och i stället hamnar i utanförskap.   

I studien visar föräldrarna tydligt hur diagnosen framkallar många känslor, tankar och funde-

ringar, mest av den praktiska typen som hur barnen kommer att klara av skolans och sam-

hällets krav. Föräldrarna har barnets livsperspektiv i åtanke hela tiden. Många funderingar bär 

de med sig, såsom hur skolgången ska fortsätta att se ut för barnet? Hur ska mitt barn klara sig 

i framtiden? Liksom svåra funderingar såsom, vad händer när jag inte längre finns? (Jakobs-

son & Nilsson, 2011).  

Vid ett diagnosbesked kan både föräldrar och ungdomar reagera på väldigt olika sätt. En del 

människor bryter ihop och orkar inte ta in informationen om diagnosen och kan då lätt tappa 

tilltron till sin förmåga. I ett förvirringsmoment letar man efter lösningar och svar som exakt 

kan förklara hur man ska göra.  

I skolan kan barnets skolgång bli drabbad då barnet befinner sig i en krisreaktion. Föräldrar 

och pedagoger kan bli tvungna att ta till drastiska beslut gällande skolgången, som t.ex. att 

avbryta undervisningen under en kort tid. Barnen har helt enkelt inte de förmågor som krävs 

för att hantera sin situation. De har svårigheter att greppa och överblicka den situation som de 

befinner sig i och det blir då omöjligt att lägga fokus på skolan (Lindberg & Mårtensson 

2011). 
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Föräldrarnas erfarenheter kring skolan är varierande och relativt negativa. De betonar peda-

gogernas kunskapsbegräsningar inom NPF-diagnoser samt bemötande och förståelse för deras 

barns tänkande och behov. Därmed belyser föräldrarna i studien vikten av samarbetet och 

kontakten med skolan. Föräldrarna anser att de erfarenheter som de bär med sig gällande bar-

nen kan vara värdefulla för barnens utveckling i skolan. Kunskap om barnens svårigheter är 

mycket viktigt för hur arbetet ska planeras och genomföras.  

Föräldrarna i studien betonar kampen och striden för deras barns rättigheter i skolan och med-

ger att utan deras envishet och strid skulle barnen ha det ännu värre än vad de haft eller nu 

har. De är eniga om att det behövs en stor omvandling i dagens skola och samhället, främst 

kunskapsmässigt, samt en verklig satsning på att förbättra dagens skola för att deras barn trots 

sin diagnos ska kunna vara en i mängden. Några föräldrar i studien upplever att som det ser ut 

nu i deras barns skolsituation är det svårt att sikta framåt och att det är mycket bättre att leva i 

nuet och ta dagen som den kommer för att kunna ge sina barn den trygghet de behöver. 
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Diskussion 
Metoddiskussion 

Studien utgick ifrån en kvalitativ ansats. Jag ansåg att det var viktigt att deltagarna i studien 

fick samma förutsättningar till likvärdig information om dess syfte. Min vision var att försöka 

förstå och sätta mig in i de medverkandes skolsituation och livserfarenheter.  

För att uppfylla uppsatsens syfte ansågs en kvalitativ ansats vara lämplig. Utifrån denna har 

valet av intervjufrågor varit av semistrukturerad och öppen karaktär. Vid intervjuer i kvalitativ 

metod används inte allmänna och strukturerade frågor, detta på grund av att intervjun då blir 

för styrd.  

Intervjuer som metod var ett bra arbetssätt för att kunna komma åt deltagarnas egna upplevel-

ser, erfarenheter och reflektioner.  

I intervjuerna användes en intervjuguide, vilket stärker studiens trovärdighet och tillförlitlig-

het. De frågor som ingår i intervjuguiden (bilaga 4 och 5) anses väsentliga då ungdomarna 

och föräldrarna till största del kunnat svara överensstämmande på frågorna och således har 

syftet för de respektive frågeställningarna inför denna studie kunnat besvaras. På grund av 

bristande erfarenhet från min sida gällande att genomföra intervjuer, har jag vid vissa tillfällen 

ställt några förhållandevis ledande frågor. Detta har resulterat i att deltagaren antingen inte 

förstått eller inte kunnat svara på frågan. Dock upplever jag att det under de flesta intervjuerna 

rådde en god stämning och en lättsam dialog, vilket resulterade i att både ungdomarna och 

föräldrarna vågade samtala öppet och ärligt med mig om sina upplevelser om skolsituationen 

och livet med Aspergers syndrom.  

När det gäller bearbetning av materialet har den kvalitativa metoden som syfte att beskriva en 

helhet. I denna studie har denna metod varit det självklara valet då mitt syfte var att beskriva 

och analysera ungdomarnas och föräldrarnas upplevelser av Aspergers syndrom och sin skol-

situation. Metoden har hjälpt mig att uppfylla studiens syfte och att få en större kunskap och 

erfarenhet av deltagarnas livserfarenheter.  

Att analysera det insamlade datamaterialet visade sig vara en utmaning. Jag upplevde det som 

svårt att endast ta ut det betydelsefulla för studiens syfte. Väljer man för stora synteser även-

tyrar man att innehållet blir mer än en händelse och väljer man för små synteser riskerar man 

att materialet sönderdelas. I båda fallen kan man missa viktigt information.
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Den valda metoden har en tillämplighet i förhållande till syftet samt att den datamängd jag 

samlat in är tillräcklig för att uppfylla mitt syfte. Det har varit viktigt att noggrant granska 

meningsenheter för att säkra dess relevans i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

Även kategorier och teman granskades noggrant för att säkerställa att de reflekterade samtliga 

meningsenheter och att inget material inkluderades eller exkluderades för att få materialet att 

överensstämma med kategorier och teman.  Studien styrks av exempel i form av citat från 

deltagarna, detta för att förtydliga kategoriernas innehåll.  

Tiden under min studie har jag lagt märke till att den största delen av det forskningsbaserade 

material som närmar sig mitt undersökningsområde främst kommer från länderna utanför Sve-

rige.  

 

Resultatdiskussion 

Vilka uppfattningar och erfarenheter man har av att ha en diagnos kan vara mycket varierande 

för både ungdomar och föräldrar. Enligt deltagarna i studien anser de att oavsett vilka upple-

velser man bär på angående en diagnos, är det viktigt att kunna få ett namn på det beteende 

som andra och individen själv har upplevt varit avvikande och svårt att handskas med. 

Många upplever att diagnosbeskeden bland annat bidragit till att den sociala funktionen ut-

vecklas till det bättre. Det finns även de som inte delar samma upplevelser och som istället 

haft svårigheter med sin coping och vetskapen om hur man ska handskas med sig själv och sin 

omgivning. I stället har de valt att gå i skymundan och blivit en del av stigmatiseringen. 

Hur ungdomar med Aspergers syndrom bemöts i skolan, är även det väldigt olika. Det ger ett 

intryck av att det skiljer sig mycket beroende på vilken skolverksamhet man befinner sig i. 

Skoltiden kan gestalta sig olika för varje individ. De ungdomar som går i en resursskola har 

enligt studiens resultat fått det stöd de behövt genom ett anpassat arbetsätt. Men det finns 

även ungdomar som går i en vanlig skola, där de upplever stora problem i arbetssätt, känner 

sig missförstådda och blir bemötta med oförståelse. 

Pedagogernas kunskap och engagemang är viktigt. Skolan är en stor del av ungdomarnas liv 

och det är grundläggande att skolan verkligen tar sitt ansvar och ger dessa ungdomar det stöd 

de har rätt till. Det är en stor uppgift som inte får misslyckas. Meningen i livet är att dessa 



 41 

ungdomar ska leva med sina upplevelser och skapa sin identitet, bland annat med hjälp av 

undervisningen och samspelet med kamrater och pedagoger.  

Skolorna bör ha en grundverksamhet som bygger på en helhetssyn på alla elever. Skolan ska 

arbeta med hela individen och inte bara det som behöver förbättras för stunden. Med detta 

menas att skolan måste jobba med de svaga och starka egenskaper som en elev har, eftersom 

eleverna annars kan se sig själva som misslyckade om skolan bara fokuserar på deras svaga 

egenskaper. 

Ungdomarna med Aspergers syndrom bär på många upplevelser av olika grader av svårighet-

er gällande sin skoltid. De belyser vikten av att få rätt stöd. När rätt resursinsatser och peda-

goger med kunskap inom Aspergers syndrom finns på plats när det behövs, mår individen bra 

och utvecklas efter sina förutsättningar. När stödet inte finns med i bilden, får ungdomarna 

försöka bemästra det som är problematiskt efter bästa förmåga för att kunna klara av de situat-

ioner som upplevs som svåra. Här är det även viktigt att eleven får stöd i sin coping för att 

undvika att hamna i stigmatisering. 

Det sägs att livet är en utmaning, men att ha ett barn med diagnos Aspergers syndrom är en 

extra utmaning i föräldrarnas liv som de inte var beredda på. Utöver dessa svåra och stora 

utmaningar kan en diagnos föra med sig mycket ny kunskap som är värdefull för att kunna 

stödja, förstå och påverka sina barns liv i skolan och i samhället.  

Att få bekräftelse på och upprättelse beträffande eventuella misstankar om barnens diagnos är 

för föräldrarna en viktig komponent i processen - detta för att kunna gå vidare i livet och för 

att kunna lägga en bra grund i barnens utveckling och studier. Föräldrar får ofta kämpa för hur 

insatserna ska utformas för att det ska fungera bra för deras barn. Ibland får de uppleva att 

kampen för en väl grundad undervisning, acceptans i samhället och välmående är förgäves, 

eftersom ingenting har förändrats till det bättre. Detta orsakar en känsla av skuld bland föräld-

rar eftersom de inte kan erbjuda den tillvaro som gör att barnen känner sig trygga, delaktiga 

och får känna respekt för den individ de är.  

Kunskap om Aspergers syndrom i skolan och i samhället är ett av de mest omtalade och vik-

tiga begrepp som nämns i studien, bland annat pedagogernas specialpedagogiska utbildning. 

Det är oroväckande att dagens pedagoger inte har med sig mer av specifik kunskap om olika 

funktionsnedsättningar och om hur man bemöter dessa barn på ett adekvat sätt. Därför vore 

det önskvärt att specialkunskaper ges på grundläggande och obligatoriska kurser för att under-

lätta och förbättra situationen i skolan för barnen.  
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Den här studien har tillfört en aspekt som många forskare ofta glömmer, nämligen barnets. 

Flera undersökningar inom liknande områden hanterar ofta endast hur skolan anser att man 

ska arbeta med ungdomar med Aspergers syndrom och lägger ofta vikten på svårigheterna 

med diagnosen, men sällan undersöks och eftersträvas insikt om barnens önskemål och indi-

viduella behov i undervisningen.  

Jag har pratat med många föräldrar. De vuxnas perspektiv är absolut inte ointressant, men 

ungdomarna vet mycket väl själva vad de är i behov av. Ungdomarna påpekar sina tankar och 

idéer om på hur de vill att skolan och undervisningen ska vara utformad och därmed är det 

viktigt att föräldrarnas kunskap och erfarenhet tas på allvar för att ge ungdomarna möjlighet-

erna att utvecklas efter sina förutsättningar och ge positiva upplevelser i livet. 

Samtalen med ungdomarna och föräldrarna har kunnat ge svar på frågeställningen och nått 

studiens syfte, som var att beskriva och analysera deltagarnas erfarenheter av Asperger 

syndrom i skolan. Deras erfarenheter har även hjälp till att forma och utveckla en förståelse 

för hur det är att gå i skolan med diagnosen Aspergers syndrom. 

Som blivande specialpedagog tycker jag att bakom varje diagnos finns en person som är unik. 

Vi är alla unika med olika kvaliteter och behov; det är det som gör läraryrket till en utmaning 

- att få tillfälle att under en period arbeta med elevers utveckling och utvecklas tillsammans. 

Min uppgift är att utrusta eleverna med de verktyg som de är i behov av för att fullfölja sin 

utveckling. Det ska inte spela någon roll om individen har en diagnos eller inte.  

 

Personlig reflektion 

Denna studie har påverkat mig väldigt djupt känslomässigt. Jag har fått ta del av ungdomarnas 

och föräldrarnas personliga och värdefulla upplevelser om att leva med diagnosen Aspergers 

syndrom och dess följder i skolan. Upplevelser som har väckt känslor som jag inte var riktigt 

förberedd på. Jag trodde nog inte att det kunde vara så eländigt som de flesta av ungdomarna 

berättelser påvisar, vilken även bekräftas av föräldrarna i studien.  

Diagnosen Aspergers syndrom hade jag både hört talas om och levt med innan denna studie 

påbörjades, men ändå fanns det ett behov av att utveckla mina kunskaper om bl. a. innebör-

den, upplevelser och erfarenhet inför andra individer runt om i samhället. 
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Förslag på framtida forskning 

Antalet barn/ungdomar med diagnosen Aspergers syndrom i vanliga skolor växer och samti-

digt finns en växande oro för att denna målgrupp inte får den förståelse och det pedagogiska 

stöd som de behöver. Samtidigt finns det engagerade och samarbetsvilliga föräldrar, som 

gärna vill dela med sig sina erfarenheter och kunskap om sina barn till skolan, men som ofta 

inte blir insläppta i skolan. Därför anser jag att det behövs fler studier, där barnens önskemål 

och individuella behov i undervisningen är i centrum, liksom en dialog och policy mellan för-

äldrarna och skolan där skolan tar vara på föräldrarnas erfarenheter och kunskap om det aktu-

ella barnet. 
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Bilaga.1 

DIAGNOSKRITERIER FÖR ASPERGERS SYNDROM 

Enligt Gillberg & Gillberg 1989  

1. Stora svårigheter ifråga om ömsesidig social kommunikation:  
(minst två av följande)  
a. nedsatt förmåga till kontakt med jämnåriga  
b. likgiltighet i fråga om kontakt med jämnåriga  
c. nedsatt förmåga att uppfatta sociala umgängessignaler  
d. socialt och emotionellt opassande beteende  
 
2. Monomana, snäva intressen:  
(minst ett av följande)  
a. som utesluter andra sysselsättningar  
b. som stereotypt upprepas  
c. med inlärda fakta utan djupare mening  
 
3. Tvingande behov att införa rutiner och intressen:  
(minst ett av följande)  
a. som påverkar den egna personens hela tillvaro  
b. som påtvingas andra människor  
 
4. Tal- och språkproblem:  
(minst tre av följande)  
a. sen talutveckling  
b. ytligt sett perfekt expressivt tal  
c. formellt pedantiskt tal  
d. egendomlig röstmelodi: rösten entonig, gäll eller på annat sätt avvikande  
e. bristande språkförståelse inkl. missförstånd ifråga om ordens bokstavliga/underförstådda 
innebörd  
 
5. Problem ifråga om icke-verbal kommunikation:  
(minst ett av följande)  
a. begränsad användning av gester  
b. klumpigt, tafatt kroppsspråk  
c. mimikfattigdom  
d. avvikande ansiktsuttryck  
e. egendomlig, stel blick  
 
6. Motorisk klumpighet:  
Dåligt resultat vid utvecklingsneurologisk undersökning.  
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Bilaga 2  

Skollagen  
Utdrag ur skollagens 1:a kapitel, Allmänna föreskrifter  
 
2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn  
Och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet.  
 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till Ansvarskännande människor och samhällsmedlem-
mar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.  
 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med Grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan  
 
1. främja jämställdhet mellan könen samt  
 
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska bete-
enden. Lag (1999:886).  
 
4 kap. Grundskolan  
 
1 § Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter 
och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga 
till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.  
 
Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. 
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Bilaga 3 

Informationsbrev 

Till:  

Hej. 

Mitt namn är Maria Rubio och jag går mitt sista år på specialpedagogsutbildning vid Mälarda-

lens högskola i Västerås. Nu när jag befinner mig i det sista skedet i utbildningen, är det dags 

att göra ett examensarbete för att kunna få min specialpedagogexamen. Inför denna uppsats 

har jag valt att fördjupa mig på den neuropsykiatriska diagnosen Aspergers, samt vilka upple-

velser barn/ungdomar och föräldrar bär på gällande diagnosen i skolans miljö, samt även att 

undersöka hur skolsituationen förändrats efter att barnet fått sin diagnos Aspergers syndrom i 

jämförelse med innan diagnos framställandet. 

Inför denna studie, behöver jag att komma i kontakt med föräldrar, barn/ungdomar mellan 12-

18 år, som kan tänka sig vara med i min studie och ställa upp för en intervju.  Du/ni som del-

tar i studien kan när som helts avbryta medverkandet i intervjun, och det ni säger under inter-

vjun kommer endast att användas i uppsatsen. Vårdnadshavarens tillstånd kommer att inhäm-

tas när det gäller intervjuerna med barnen. 

Deltagare i studien kommer inte att kunna identifieras av utomstående och all insamlad data 

kommer att behandlas konfidentiellt.  

Kan du tänka dig att vara en del av min studie, kontakta mig, så kan jag berätta mer om ut-

formningen och vilka riktlinjer som gäller för min studie. 

 

Mail: mariarubio@telia.com 

Tfn: 073-93 68 48. 

Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning 

Maria Rubio 
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Bilaga 4 

Intervjuguide - Ungdom 

• Vad betyder skolan för dig? 

• Hur känns det att gå till skolan? 

• Vad kan du berätta om, förståelsen gällande lärande i skolan? 

• De plan/mål som finns i skolan för dig, är de bra?  

• Kan du nämna någon eller några svårigheter du har i skolan? 

• Vilka tycker du är några av de mer positiva och negativa skolerfarenheterna? 

• Om du kunde ändra något i skolan, vad skulle det vara? 

• Hur skulle du kunna förändra saker i skolan för att göra dina pedagogiska erfarenheter 

till det bättre? 

• Vad är det du saknar i ditt pedagogiska lärande? 

• Upplever du att lärarna har tillräckligt med kunskap/information gällande dig och dia-

gnosen Aspergers syndrom?  

• Får du extra stöd i skolan? Om ja, på vilket sätt? 

• Är skolan generellt en positiv eller en negativ upplevelse för dig? 

• Känner du dig delaktig i skolan och kan påverka i ditt lärande i skolan? 

• Upplever du att skolan tar vara på dina egna erfarenheter och förmågor?  

• Hur har skolsituationen för dig varit innan du fick diagnosen AS? 

• Hur har skolsituationen för dig förändrats efter du fått diagnosen AS? 

• Hur har livet förändrats efter att du har fått diagnosen fastställd? 

• Om du skulle önska någon förändring i skolan och samhället som skulle betyda en 

bättre tillvaro i ditt liv, vad skulle det vara?  
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Bilaga 5 

Intervjuguide - föräldrar 

• Vilka erfarenheter har du som förälder av att ha ett barn med diagnos Aspergers 

syndrom (positiva och negativa)? 

• Vilka erfarenheter har du som förälder gällande ditt barns lärande, samt den pedago-

giska planeringen? 

• Hur har skolsituationen för ditt barn varit innan hen fick diagnosen AS? 

• Hur har skolsituationen för ditt barn förändrats efter hen fått diagnosen AS? 

• Kan du nämna några av de viktigaste skillnaderna och svårigheterna som ditt barn har 

i skolan? 

• Nämn några positiva och negativa faktorer, som du tycker rör ditt barn gällande sko-

lans erfarenheter? 

• Om du kunde ändra något i skolan, vad skulle det vara? 

• Hur skulle du kunna förändra saker i skolan, som påverkar ditt barn pedagogiska erfa-

renheter till det bättre? 

• Upplever du att lärarna har tillräckligt med kunskap och information gällande Asper-

gers syndrom och ditt barn? Om ja, hur tror du lärarna införskaffat denna kunskap och 

information? 

• Får ditt barn extra stöd i skolan? 

• Är skolan generellt en positiv eller en negativ upplevelse för ditt barn? 

• Känner du dig delaktig, och kan påverka ditt barns lärande i skolan? 

• Upplever du att skolan tar vara på dina egna erfarenheter gällande ditt barn, för att 

kunna förstå och stödja ditt barn bättre? 

• Hur har livet förändrats efter att ni har fått diagnosen fastställd? 

• Om du skulle önska någon förändring i skolan och samhället som skulle betyda en 

bättre tillvaro i din och ditt barns liv, vad skulle det vara?  

• Vad är det du saknar i ditt barns pedagogiska lärande? 

 

 


