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Sammanfattning 
 
Titel: Hur gymnasieelever med Asperger syndrom upplever Aspergerstudio och skolgång. 
Författare: Olivia Daun 
Kurs: Teori och metod med tillämpning och examensarbete.  
 
Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som främst innebär 

svårigheter i socialt samspel och det är under skolåren som barn och ungdomar med Asperger 

syndrom brukar ha det som svårast. Syftet med denna studie var att undersöka hur 

gymnasielever med Asperger syndrom upplever Aspergerstudio och trivs i skolan. I studien 

användes en kvalitativ forskningsmetod. Med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide 

intervjuades tio gymnasieelever med Asperger syndrom. Slutligen gjordes en kvalitativ 

innehållsanalys på det transkriberade intervjumaterialet, vilket innebar att de meningsbärande 

enheter som motsvarade syftet togs fram. Därefter kondenserades, kodades och 

kategoriserades materialet. De fem kategorier som skapades var 1) att bestämma själv ger 

trivsel 2) miljön påverkar studieklimatet 3) känsla av samhörighet i studion 4) kunniga och 

förstående lärare i studion och 5) blandad inställning att gå till skolan. Slutsatsen är att 

Aspergerstudion uppfattas som något positivt för eleverna och att de trivs bra i skolan.  
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Health Education Program Spring 2012 
 
Abstract 
 
Title: How high school students with Asperger syndrome experience Asperger Studio and 
schooling. 
Author: Olivia Daun 
Course: Theory and method of application and C-thesis 
 
 
Asperger syndrome is a neurobiological disability that primarily entails difficulties in social 

interaction. It is during the school years that children and adolescents with Asperger's usually 

have the hardest time. The aim of this study was to examine how high school students with 

Asperger syndrome experience Aspergerstudio and their schooling. The study used a 

qualitative research method. Ten high school students were interview using a semi-structured 

interview guide. Finally, a qualitative content analysis of the transcribed interview material 

was performed, which meant that the meaning units corresponding to the purpose were 

developed subsequently, then condensed, coded and categorized. The emerging categories 

were 1) take decisions makes well-being 2) environment has an impact on the study 

environment 3) sense of belonging in the studio 4) knowledgeable and sympathetic teachers 

and 5) a mixed attitude to go to school. Conclusion is that the Aspergerstudio is perceived as 

something positive for the students and they thrive in school.  

 

 

Keywords: Asperger Syndrome, high school students, experiences of school. 
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Förord 
Ett stort tack till er som deltog i studien och till de lärare på Aspergerstudion som hjälpte mig 

att få elever att delta!  

Även ett stort tack till min handledare som jag inte hade klarat mig utan. 

 
 
 
 
 
Olivia Daun 
Vt 2012 
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1. Introduktion 

Tony Attwood är en klinisk psykolog som sedan 1975 har specialiserat sig på 

autismstörningar, han skriver att det är under skolåren som barn och ungdomar med Asperger 

brukar ha det som svårast (Attwood, 2007). 1944 publicerade den österrikiske barnläkaren 

Hans Asperger sin artikel om en grupp barn och ungdomar, övervägande pojkar, med ett 

avvikande beteendemönster. De gemensamma drag han lyfte fram hos barnen var bland annat 

naivitet, opassande sociala närmanden, mycket begränsade specialintressen, god grammatik 

och ordförråd men ett monotont tal samt en begåvning från medel till över det normala 

(Asperger, 1944). 

Det dröjde dock ytterligare nästan 40 år innan hans observationer uppmärksammades på 

allvar och då var det den engelska forskaren Lorna Wing som i sin forskning studerade barn 

med drag av autism (Wing, 1981). Hon fann barn med liknande svårigheter inom tre 

huvudområden; social interaktion, ömsesidig kommunikation och föreställningsförmåga som 

påverkar beteende, fantasi och intressen, men av olika svårighetsgrad och på olika 

begåvningsnivåer. Hon drog då slutsatsen att autism och de avvikelser som Hans Asperger 

beskrivit var olika tillstånd inom samma område, ett autismspektrum. Då myntades begreppet 

Asperger syndrom (Ibid).  

Forskare är överens om att Asperger syndrom beror på funktionsavvikelser i hjärnan som är 

medfödda eller uppstår i början av livet, som en följd av skador eller genetiskt betingade 

avvikelser (Fombonne, 2003). Påfallande ofta har en av föräldrarna svårigheter som liknar 

dem vid Aspergers syndrom. Karaktäristiska drag hos personer med Asperger syndrom är att 

de är centrerade kring sig själva och är mindre intresserade av omvärlden jämfört med 

normalt. De har en liten eller ingen vilja/förmåga att interagera med andra i samma ålder. De 

är ”socialt naiva” och onödigt sanningsenliga. Individer med Asperger syndrom ger ofta 

opassande och generande kommentarer till andra för honom eller henne helt främmande 

människor (Gillberg, 2000).  

 

År 2010 gjordes en enkätundersökning uv Autism och Aspergerförbundet där de undersökte 

om elever med Asperger får det stöd dem behöver i skolan. Undersökningen genomfördes på 

grund av att det var många av dessa elever som inte ville gå till skolan och hade mycket 

skolfrånvaro. Bland annat konstaterades det att 6 av 10 elever med Asperger syndrom inte kan 

vara i skolan på grund av brister i stöd och anpassning. Det gör att eleverna, som ofta har en 
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god begåvning, inte får samma möjlighet som andra att tillgodogöra sig kunskap eller att nå 

skolans kunskapsmål (Autism och Aspergerförbundet, 2010). 

 

Skolverket (2010) har även i en egen rapport konstaterat att skolorna är utelämnade i sitt 

arbete med elever med Asperger syndrom och att det i stora delar saknas kunskap ute i 

skolorna om hur man kan skapa en bättre skolsituation för de här eleverna (Skolverket, 2010).  

Elever med behov av särskilt stöd kan och gör goda framsteg akademiskt, personligt och 

socialt. Å andra sidan finns det också indikationer på att har man ett behov av särskilt stöd 

kan det vara en riskfaktor för isolering och för låg självkänsla (Farell, et al. 2007). Per 

definition har barn med Asperger syndrom och funktionsnedsättningar dåliga inbördes 

relationer oavsett ålder och förmåga. När barn intar tonåren så förvärras vanligtvis de sociala 

problemen och känslor av ensamhet och isolering kan uppstå. En studie som undersökt 

relationer hos elever med autism och deras normala klasskamrater visar att ungdomarna med 

autism upplevt betydligt mer ensamhet än dess klasskamrater utan autism (Locke, et al. 2010). 

De upplevde även en sämre kvalité i vänskap, sällskap och hjälpsamhet. Resultaten visar på 

att även om inkludering i vanliga klassrum kan ge ungdomar med autism en chans att delta i 

den sociala strukturen i deras klassrum, upplevde de mer ensamhet, sämre vänskapskvalitet 

och socialt nätverksstatus jämfört med sina klasskamrater (Ibid). 

 

 Det finns avsikter att behålla så många barn som möjligt i vanliga skolor, och det är för att 

minska beroendet av segregerade specialskolor. Frågan är huruvida barn med Asperger 

syndrom kan lära sig effektivt och vara inkluderade i vanlig klass i skolor (Farrel, et al. 2007). 

Undersökningar om inkludering av barn med autism i vanlig klass har kommit fram till både 

motgångar och framgångar. När inkludering är passande så drar både elever och deras 

klasskamrater nytta av det (Eldar, et al. 2010). Antalet elever med autismstörningar i vanliga 

skolor ökar och samtidigt finns det en växande oro för att eleverna inte får det pedagogiska 

stöd de behöver. Forskning tyder på att lärare anser att det är svårt att lära ut till eleverna med 

autismstörningar (Humpfrey, 2008). Genom att skapa en bättre passform mellan skolmiljön 

och eleven med Asperger syndrom kan det skapas möjligheter för honom eller henne att 

lyckas (Ibid). Många föräldrar till barn med autism har rapporterat ett allmänt missnöje med 

de tjänster som erbjuds av utbildningssystemet och har förespråkat ökade specifika tjänster för 

att bättre tillgodose sina barns utbildningsbehov. Vidare föreslås att samhället behöver 

anpassa sig till mer inkluderande undervisning (Shane, 2009). 
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Skolmiljön utgör en viktig del för elever med Asperger syndrom, elever med Asperger har 

definierade koncentrationssvårigheter och behöver därför vara i en miljö som främjar 

koncentration (Tufvesson, 2008). Arbetsmiljöverket förklarar också att arbetsmiljön, i detta 

fall skolan, bör anpassas till de fysiska och psykiska behoven hos användarna av byggnaden 

(Arbetsmiljölagen, 2000). 

 

Eleverna som deltagit i föregående studie går alla i en Aspergerstudio. Det är en verksamhet i 

de kommunala gymnasieskolornas regi med uppdrag att bidra till en så god 

utbildningssituation som möjligt för de eleverna med Asperger syndrom och liknande 

funktionsnedsättningar. Viktigast av allt för eleverna är omgivningen med kunskap, 

anpassning och respekt. Med hjälp av denna studie kan pedagoger som arbetar med elever 

med Asperger syndrom få en insikt om hur eleverna tänker och känner kring sin skolgång. 

Det finns många studier kring skolrutiner och integrering av elever med Asperger syndrom, 

ingen studie har inte hittats som behandlat hur elever som går i Aspergerstudio upplever sin 

skolgång.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieungdomar med Asperger syndrom trivs i 

skolan och hur de upplever Aspergerstudio. Studien kan förhoppningsvis ge en övergripande 

uppfattning om hur gymnasieelever trivs i skolan samt ge en ökad förståelse hur eleverna vill 

ha det i skolan.  

 

2.1 Frågeställningar:  

-Hur trivs ungdomar med Asperger syndrom i skolan?  

-Hur upplever ungdomar med Asperger syndrom samhörighet med klasskamrater?  

- Upplever ungdomar med Asperger syndrom stöd från lärare i skolan? 

- Hur tycker ungdomar med Asperger syndrom att det känns att gå till skolan? 

  

3. Metod, design och urval 

3.1 Design  

En studie som syftar till att beskriva och förstå en individs egna upplevelser av sin livsvärld 

bör lämpligen använda en kvalitativ forskningsmetod (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna 
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metod syftar till att producera kunskap om ett visst fenomen genom att undersöka det utifrån 

studiesubjektets perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008; Widerberg, 2002). I denna studie 

utgörs det empiriska materialet av informanternas egna ord och beskrivningar vilket innebär 

att den kvalitativa metoden är lämplig.  

 

3.2 Undersökningsgrupp och urval 

Första steget i studien var att kontakta den ansvarige Specialpedagogen som arbetar med 

Aspergerstudion på en gymnasieskola på Gotland. Ett medgivande om att få besöka studion 

och höra om elever ville medverka i studien beviljades från ansvarige för Aspergerstudion. 

Deltagarna i studien gick alla i en Aspergerstudio där de får hjälp att studera. Vissa av 

deltagarna var i Aspergerstudion på heltid och andra gick i vanlig klass och var bara där 

ibland för att få extra stöd. Totalt var det 10 av 15 gymnasieelever som valde att delta i 

studien. Urvalet av deltagarna skedde med snöbollsmetoden och blev sålunda ett 

bekvämlighetsval, det innebär att man börjar med att intervjua en individ och när intervjun är 

klar frågas den intervjuade om han/hon känner någon som kunde vara lämplig och villig att 

bli intervjuad. I detta fall var det läraren som frågade elever efter hand om de kunde tänka sig 

att delta i studien. Snöbollsmetoden pågick så länge det fanns intresserade elever (Trost 

2007). 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Studien utgår från ett inifrånperspektiv vilket innebär att det empiriska materialet utgörs av 

informanternas egna upplevelser, erfarenheter och reflektioner kring deras skolupplevelser. I 

denna studie utfördes en semistrukturerad intervju. I en semistrukturerad intervju är frågorna 

specificerade men man har en liten frihet att fördjupa sig i att utveckla svaren. En sådan här 

typ av intervju gör det möjligt för de tillfrågade att svara med sina egna termer (May, 2001). 

Intervjufrågorna (se bilaga 2.) skapades utefter frågeställningarna i studien. Noggranna 

förberedelser genomfördes inför intervjuerna med gymnasieeleverna (Lorenz, 2010). Det var 

viktigt att se till att eleverna fick information om vad studiens syfte var. En blankett skapades 

där man kunde skriva att man ville delta i studien (se bilaga 1). Därefter började intervjuerna 

med eleverna. Det som definierade intervjun var att frågorna eller ämnena som togs upp var 

”öppna” och det var intervjupersonen som bestämde hur han eller hon ville svara. Relationen 

mellan intervjuare och intervjuperson lämnar utrymme till en viss grad av ”justering”. Man 
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kan förtydliga och vidareutveckla intervjupersonens svar genom att till exempel säga; berätta 

mer eller jag tror inte att jag förstår riktigt (Gillham, 2008).  

Samtliga intervjuer spelades in på band och därefter skrevs texten ner ordagrant. Det finns 

både fördelar och nackdelar med bandinspelning, i vissa fall kan den intervjuade känna sig 

hämmad av bandspelaren men i denna studie flöt samtalet på och det uppfattades som att 

bandspelaren glömdes bort. En stor fördel är att den kan utgöra ett gott underlag för tolkning 

och man kan lägga full fokus på själva intervjun. Till sist kan bandspelaren vara en garanti på 

att man som intervjuare inte omedvetet lägger in sina egna ord i svaren (May, 2001).  

 

3.4 Dataanalys 

Texten analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004). 

Den kvalitativa innehållsanalysen är en lämplig metod för att analysera innehållet i intervjuer 

då metoden innebär att inget material som motsvarar syftet utelämnas. För att få ett 

helhetsperspektiv efter transkriberingen ska det insamlande materialet läsas noggrant och text 

som hör till syftet plockas ut. Sedan delas materialet upp i meningsbärande enheter, detta 

innebär att det viktigaste ur informanternas svar tas ut, därefter kondenseras materialet vilket 

innebär att kärnan i de meningsbärande enheterna tas ut. De kondenserade materialet kodas 

sedan ner till nyckelord. Därefter kan en ny helhet bildas och kategorier skapas (Ibid).  

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 

De fyra etiska allmänna kraven beaktades i studien, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Av både rättsliga och 

etiska skäl fick informanterna samtycka och förstå hur den insamlade informationen kommer 

att förvaras och användas, informanterna fick även veta att de hade rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst. En blankett om samtyckte att delta i studien lämnades ut, och alla 

informanterna var 18 år eller äldre. Informanternas personuppgifter förvaras så att inga 

obehöriga kan ta del av dem och informanternas namn ersattes i studien. De insamlade 

uppgifterna om informanterna används enbart i forskningssyfte (Ibid). Det bör vidare 

uppmärksammas att regeringen inte ser något hinder mot arbeten som utförs av studenter 

inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. Ett arbete som 

utförs inom ramen för högskolenivå behöver alltså inte ett rådgivande yttrande från en 

etikprövningsnämd (Regeringens proposition 2007/08:44). 
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4. Resultat 

Här nedan följer kategorisering av resultatet, det innebär att informanternas svar som kunde 

hänföras till syftet har bildat kategorier. Det vill säga 1) att bestämma själv ger trivsel 2) 

känsla av samhörighet i studion 3) miljön påverkar studieklimatet 4) kunniga och förstående 

lärare i studion och 5) blandad inställning att gå till skolan. Informanternas namn är ersatta. 

Nedan presenteras kategorierna där rubrikerna utgör kategorinamnen.  

 

4.1 Att bestämma själv ger trivsel.  

Samtliga informanter berättar att de trivs väldigt bra i Aspergerstudion. Eleverna trivs mycket 

bra dels på grund av att de får vara med och bestämma sina egna arbetstider och diskutera sin 

skolgång tillsammans med lärarna och komma fram till vad som passar just dem. De känner 

att de får vara med och bestämma över sin skolgång och att de utgör en stor del av deras 

trivsel.  

 

”Trivs bra, det är ett bra upplägg där man får vara med och bestämma arbetstider och 

sånt.”Oskar 18 år. 

 

”Jag trivs jättebra, får jobba i min egen takt och vara med och bestämma egna tider”. Stina 

18 år. 

 

Alla beskriver att de trivs väldigt bra i Aspergerstudion och de får vara delaktiga i upplägget 

av deras skolgång.  

  

4.2 Känsla av samhörighet i studion 

En majoritet av informanterna berättar att de känner en samhörighet och har en bra relation till 

andra elever som går i Aspergerstudion. De anser att de kommer väldigt bra överens med de 

andra i studion och att man kan känna igen sig i varandra. De tycker att man känner att alla är 

så lika men ändå så olika och man kan slappna av och vara sig själv.  
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”Det känns jättebra med de andra i studion och man lär känna varann på ett helt annat sätt, 

man är så lika men ändå olika. Man känner att man kan slappna av och va sig själv mer.” 

Sofie 18 år. 

 

”Kommer jättebra överens med de andra i studion, man kan känna igen sig i varandra.” 

Stina 19 år. 

 

En av informanterna kunde ibland uppleva att det blev svårt med samhörigheten just på grund 

av att alla har olika typer av Asperger syndrom.  

 

4.3 Miljön påverkar studieklimatet  

Informanterna tog upp att de inte hade det bra i vanlig klass. Informanterna ansåg att det var 

hög ljudnivå och väldigt stimmigt i den vanliga klassen. De berättade att det varken kändes 

bra eller fungerade bra i den vanliga klassen.  

 

”De blev för stimmigt i vanlig klass.” Oskar 18 år 

 

”Det var alldeles för högljutt i den vanliga klassen.” Stina 19 år. 

 

Majoriteten ansåg alltså att det inte var en bra miljö i vanlig klass för dem att vistas i, det blev 

både för stimmigt och en för hög ljudnivå. En informant tyckte att det kändes allmänt dåligt 

att gå till den vanliga klassen på grund av koncentrationssvårigheter. 

 

”Va inte så kul att gå när jag gick i vanlig klass för då gick det inge bra i skolan och jag 

kunde inte koncentrera mig alls på lektionerna.” Julia 18 år.  

 

Informanterna beskriver skolmiljön i Aspergerstudion som bra, tyst och lugn. De är jättenöjda 

med miljön i studion och en informant beskriver den som en familjemiljö. De anser även att 

det är en miljö som är lätt att koncentrera sig i.  

 

”De är mycket bättre i studion där är det tyst miljö.” Viktor 18 år. 

 

”Det blir som en familjemiljö.” Sara 18 år. 
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”Man kan koncentrera sig och plugga i sin egen takt.” Julia 18 år. 

 

 

 4.4 Kunniga och förstående lärare i studion      

Informanterna tyckte att de hade väldigt bra lärare i Aspergerstudion. De ansåg att lärarna 

visste vad det gjorde, att de hade kunskaper om just Asperger syndrom. Det kändes som en 

trygghet att lärarna visste hur informanterna fungerade.  

 

”De är tryggt att lärarna vet hur man fungerar och dom har bra förståelse.” Viktor 18 år. 

 

”Dom förklarar bra och dom vet vad asperger är.” Sara 19 år. 

 

Informanterna uttryckte att lärarna var jättebra och visade ett bra stöd, att lärarna var väldigt 

tålmodiga, engagerade och förstående.  

 

 ”Jättebra, man får den hjälp och förståelse man behöver.” Josefine 18 år. 

 

”Det är tålmodiga och bra lärare.” Sofie 18 år. 

 

Överlag uppfattade informanterna lärarna som väldigt bra, och att lärarna var anpassade efter 

deras behov.  

 

 4.5 Blandad inställning att gå till skolan.  

Informanterna kände sig väldigt trötta på morgonen och ansåg därför att det var tufft att ta sig 

till skolan. De tyckte att när de väl var på plats i skolan så kändes det inte jobbigt. 

 

”Är trött på morgonen men de är både bra och dåligt, lätt när man väl är här.” Sara 19 år. 

 

”Är väldigt trött på morgonen men när man väl är här så känns det bra.” Erik 18 år. 
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Några av informanterna tyckte det var sådär att gå till skolan, de ansåg att skolan var något 

obligatoriskt och tyckte att det kändes neutralt att gå till skolan. En annan informant kände att 

man var tvungen att gå till skolan.   

 

”Det känns neutralt och jag ser skolan som något obligatoriskt.” Oskar 18 år. 

 

”Vill inte gärna gå till skolan men är ju tvungen.” Oskar 18 år. 

 

5. Diskussion 

Denna studie kan skapa en god inblick i hur gymnasieelever med Asperger syndrom ser på sin 

skolgång. I studien var det en majoritet av deltagarna som ansåg att de trivdes väldigt bra i 

skolan. De kände att de fick vara med och bestämma upplägget av sin skolgång och även 

bestämma vilka arbetstider som skulle gälla. De trivdes mycket bra med att få vara delaktiga. 

Eleverna ansåg själva att det inte fungerade bra för dem att vara i vanlig klass. De tyckte att 

det var en dålig miljö i den vanliga klassen och de hade väldigt svårt att koncentrera sig. 

Attwood (2007) skriver att det är just under skolåren som elever med Asperger syndrom har 

det som svårast (Attwood, 2007). 

 Skolmiljön utgör en viktig del för elever med Asperger syndrom, elever med Asperger har 

definierade koncentrationssvårigheter och behöver därför vara i en miljö som främjar 

koncentration (Tufvesson, 2008).  Många av informanterna tyckte att det var en väldigt hög 

ljudnivå i vanlig klass och använde precis samma ord, det var för stimmigt i vanlig klass. 

Informanterna gick i en Aspergerstudio där det var specialutbildade lärare och en anpassad 

miljö, de tyckte att arbetsmiljön i studion var bra. Det var tyst och lugnt och de kände att de 

kunde koncentrera sig. Karaktäristiska drag hos personer med Asperger syndrom är att de är 

centrerade kring sig själva och är mindre intresserade av omvärlden jämfört med normalt. De 

har en liten eller ingen vilja/förmåga att interagera med andra i samma ålder (Gillberg, 2004).  

 

I denna studie framgick det dock att informanterna kände bra samhörighet i studion och de 

umgicks mycket med andra klasskamrater i studion. En anledning till den goda samhörigheten 

kan vara Aspergerstudion, då informanterna tyckte att det kändes som en familjemiljö och att 

de kunde vara sig själva i studion. Undersökningen som gjordes av Autism och 

Aspergerförbundet (2010) tittade på om elever med Asperger syndrom får de stöd de behöver 

i skolan. Det har bland annat konstaterats att många elever med Asperger syndrom inte kan 
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vara i skolan på grund av brister i stöd och anpassning (Autism & Aspergerförbundet, 2010). 

Informanterna i studien kände att de hade lärarnas stöd, de upplevde att lärarna var kunniga 

inom området. De ansåg att lärarna hade kunskaper om Asperger syndrom och visste vad det 

innebar, det var därför informanterna kände att lärarna hade en bra förståelse för dem. Lärarna 

uppfattades även som tålmodiga och engagerade. Det har varit vanligt med hög skolfrånvaro 

hos elever med Asperger syndrom och det har undersökts om eleverna får tillräckligt med 

stöd i skolan (Autism & Aspergerförbundet, 2010).  En del av informanterna ansåg att det var 

lite tufft att gå till skolan, dock var det på grund av morgontrötthet och inte på grund av brist i 

stöd. Skolan sågs även som något obligatoriskt och informanterna visste att de behövde gå till 

skolan. När de väl var på plats kändes det inte jobbigt att vara i skolan, det var just på morgon 

som många var trötta och inte kände lust till att gå till skolan. Än en gång kan 

Aspergerstudion ha en stor inverkan på att eleverna går till skolan, de ansåg att det fanns bra 

stöd och förståelse i studion.  

 

 Överlag var det mycket bra uppfattningar om skolgången och Aspergerstudion och tidigare 

studier har tagit upp att en av de största faktorerna för att skolelever med Asperger syndrom 

ska ha en bra skolgång är just miljön. Man vill skapa en bra passform mellan skolmiljö och 

elev för att ge eleven möjligheterna att lyckas och trivas i skolan (Humpfrey, 2008). 

Önskemål om specifika tjänster för att bättre tillgodose elevers utbildningsbehov har 

förespråkats och det föreslås att samhället ska anpassa sig mer på undervisningsplanet (Shane, 

2009). Aspergerstudion utgör en viktig del för informanterna med Asperger syndrom. Det är 

viktigt att elever med Asperger syndrom är i en miljö som främjar koncentration och lärande 

(Tufvesson, 2008). Detta tycker samtliga informanter att studion lyckats uppnå. 

 

 5.1 Metoddiskussion 

Studien utgick ifrån kvalitativ forskningsdesign. De beskrivs som en metod för att se och 

förstå helheten av företeelser (Polit & Beck 2009). Det ansågs viktigt att informanterna skulle 

ha samma förutsättningar och därför gavs de likvärdig information om studiens syfte. I 

intervjuerna användes en intervjuguide vilket stärker trovärdighet samt tillförlitlighet. Med 

intervjuguidens hjälp kunde samma frågor ställas till informanterna men det var viktigt att ha 

öppna frågor för en viss flexibilitet (Ibid). Studiens syfte efterfrågade informanternas 

upplevelse av Aspergerstudion och deras skolgång. För att få fram syftet av detta ansågs 
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kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer vara lämplig. Detta för att ge informanterna 

möjlighet att med egna ord beskriva sina upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Ytterligare omständigheter av vikt för studiens tillförlitlighet är förmågan att etablera en 

kontakt med informanten, kunna lyssna och förstå vad som sägs samt att visa respekt för 

informanten och undvika att påverka den intervjuade (Polit & Hungler, 1999). 

 

 Att analysera det insamlade datamaterialet visade sig vara en utmaning, det upplevdes svårt 

att endast ta ut det viktiga för studiens syfte, väljer man för stora enheter riskerar man att 

innehållet blir mer än en företeelse, och väljer man för små enheter riskerar man att materialet 

fragmenteras. I båda fallen kan man missa viktig information (Graneheim & Lundman, 2004). 

Informanternas upplevelser av ett fenomen kan vara väldigt flerdelade och detta kan göra att 

upplevelsen kan passa in i två kategorier. Därmed kan det vara svårt att tillgodose regeln att 

en kod bara ska passa in i en kategori (Ibid). En annan faktor som kan ha påverkat vad 

informanterna berättade är att intervjuerna spelades in på band. Det kan göra att 

informanterna kan ha svarat annorlunda än utan bandspelare men uppfattningen i studien var 

att informanterna glömde bort bandspelaren. I studien var det en viktig del att ha med 

bandspelaren då man kan koncentrera sig helt och hållet på intervjun. Studiens trovärdighet 

styrks av att exempel i form av citat från informanterna visas för att tydliggöra kategoriernas 

innehåll.  

 

 

5.2 Förslag till framtida forskning  

Föregående studie visar en förförståelse för hur gymnasieelever med Asperger syndrom 

upplever deras skolgång och Aspergerstudio. Studien visar även på kunskap huruvida 

pedagoger kan bemöta eleverna och att chansen att få vara delaktiga i skolarbetet är en stor 

faktor till trivsel. Det krävs en gedigen satsning på bättre kunskaper om hur elever med 

Asperger syndrom ska få en bra skolgång med den hjälp och det stöd de behöver. Antalet 

elever med Asperger syndrom och autismstörningar i vanliga skolor ökar och samtidigt finns 

det en växande oro för att eleverna inte får de pedagogiska stöd de behöver, därför behövs det 

fler studier som kan ge en förståelse för hur det är att gå i skolan med diagnosen Asperger 

syndrom. 
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Bilaga 1.  

Vill du delta i min studie? 
Studiens syfte är att undersöka hur ungdomar på gymnasiet med Asperger syndrom trivs i 
skolan. Studien utförs inom en folkhälsovetenskaplig utbildning.  Ditt deltagande är helt 
frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Intervjun kommer att spelas in och 
antecknas, därefter kommer all information som framkommer under intervjun behandlas inför 
studien. All information är sekretessbelagd och alla är anonyma.  
 
 
 
 
 
 
 Hoppas du vill medverka! 
 Olivia Daun, Hälsopedagogiska programmet  
 
Jag har läst ovanstående information och ger mitt samtycke: 
 
 
 
 
Datum/år 
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Bilaga 2.                                 Intervjuguide 
 
 
 
 

1.Hur trivs du i skolan? 

-om svaret endast är bra eller dåligt. Vad är det som gör att du trivs bra/dåligt? 

  

2.Hur tycker du att samhörigheten med klasskamrater är? 

-på vilket sätt är det bra/dåligt 

  

3.Hur upplever du stöd från lärare? 

  

4.Hur tycker du att arbetsmiljön i skolan är? 

-på vilket sätt är den bra/dålig 

  

5.Hur känns det att gå till skolan? 

  

6. Om du fick ändra på något i din skolsituation, vad skulle det kunna vara? 

 


