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Abstract 

The purpose with this study is with help from The Theory of Implement, research if teachers in 

upper-secondary school understand, know and want to create a good learning environment for 

students with Aspergers Syndrome, this according to upper-secondary schools laws and 

regulations. According to a qualitative research method, six teachers’ experiences and 

understandings about knowledge, possibilities and understanding to optimize memorization 

for students with Aspergers Syndrome will be discussed. The interviews have been performed 

at two different schools, a regular upper-secondary school and a specially adapted upper-

secondary school for students with Aspergers Syndrome. The result shows that all the 

teachers’ have the motivation to adapt their teaching. The result also shows that there are 

problems with the understanding and the possibilities to work with these students’. Above all 

the result shows that the problems mostly appear at the regular upper-secondary school. 
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Abstrakt 

Syftet med den här studien är att med hjälp av implementeringsteorin ta reda på huruvida 

lärare i gymnasieskolan förstår, kan och vill  skapa en god lärandemiljö för elever med 

Aspergers syndrom mot bakgrund av de direktiv som finns i gymnasieskolans styrdokument. 

Utifrån en kvalitativ intervjumetod kommer sex stycken inom gymnasieskolan verksamma 

lärares upplevda uppfattningar om förståelse, kunskaper och möjligheter att optimera 

inlärningen för elever med Aspergers syndrom i skolan att diskuteras. Intervjuerna har 

genomförts på två olika skolor, en vanlig gymnasieskola och en specialanpassad 

gymnasieskola för elever med Aspergers syndrom. Resultatet visar att det finns en stor 

motivation hos samtliga lärare att anpassa sin undervisning till dessa elever men att det finns 

brister när det gäller resurser och förståelse för funktionsnedsättningen. Resultatet visar även 

att det framförallt är på den vanliga gymnasieskolan som det finns brister i implementeringen.  

 

Nyckelord  

Implementering, gymnasieskolan, Aspergers syndrom, förståelse, resurser, motivation, 

undervisning, hinder, möjligheter.  
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1. Inledning 

Funktionsnedsättningen Aspergers syndrom är för de flesta av oss något vi har hört talas om 

men vanligtvis inte är helt insatta i vad den innebär. Som lärare kommer vi kontinuerligt att 

möta dessa elever i klassrummet och det är därför av allra största vikt att ha kunskap om hur 

en bra lärandemiljö bör se ut för elever med Aspergers syndrom, samt vilka pedagogiska 

konsekvenser funktionsnedsättningen kan medföra. I Gy2011 står det uttryckligen att ”skolan 

har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning” och att det är den enskilda 

lärarens uppgift att ge stöd åt dessa elever.1 Vi vill mot bakgrund av detta i vår studie 

presentera hur några lärare i gymnasieskolan går tillväga när de skapar en god lärandemiljö 

för elever med Aspergers syndrom samt vilka hinder och möjligheter lärarna uppfattar att de 

har att tillgodose dessa elevers behov.  

 

Vi har valt att utgå från den så kallade implementeringsteorin.2 När en lag stiftas och 

verkställs startas en kedja av handlingar där samtliga deltagare har en betydande roll för hur 

resultatet av implementeringen kommer att bli. När åtgärder ska implementeras i skolan är det 

viktigt att läraren, närbyråkraten, har kompetensen att förstå beslutet, att resurser finns för att 

läraren ska kunna genomföra det samt att läraren finner motivation och har viljan att fullborda 

de åtgärder som krävs. Inom implementeringsteorin talas det om närbyråkrater. 

Närbyråkraterna är de personer som har frihet i sitt arbete att forma och applicera de lagar 

som beslutsfattarna fastställer. Lärare ses som närbyråkrater då de professionellt arbetar nära 

människor och måste individanpassa och ta hänsyn till många olika faktorer för att kunna 

utföra ett bra arbete.3 I vår undersökning kommer teorin att anslutas till att det i de nya 

styrdokumenten fastställs att elever med Aspergers syndrom numera ska gå i den ordinarie 

grund- och gymnasieskolan.4 Det är upp till aktörerna, lärarna, att ha kunskap om vad det 

innebär att undervisa en elev med Aspergers syndrom, hur undervisningen bör anpassas samt 

vilka pedagogiska konsekvenser syndromet medför. En central del är även vilka resurser som 

finns att tillgå i form av medel och verktyg samt hur väl motiverad läraren är att vilja 

implementera dessa åtgärder i undervisningen.  

 

                                                 
1 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011) s.6  
2 Sannerstedt, A. “Implementering – hur politiska beslut genomförs I praktiken” ur Rothstein, B. Politik som 
organisation – förvaltningspolitikens grunder (2001) s.18ff 
3 Ibid. s.29 
4 Autismforum, 2012-01-31  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

I den nya läroplanen, Gy2011, fastställs det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov”.5 Det talas om en likvärdig utbildning för alla elever samt att 

gymnasieskolan har ett särskilt ansvar för elever med en funktionsnedsättning.6 I skollagen 

fastställs det dessutom att elever med Aspergers syndrom inte har rätt att gå i särskola, utan att 

dessa elever ska följa den ordinarie läroplanen.7 Mot bakgrund av gymnasieskolans 

styrdokument där det, i Gy2011, uttryckligen står att det är lärarens uppgift att stimulera, 

handleda och stödja dessa elever ämnar den här studien att ta reda på hur lärare i praktiken 

anpassar sin undervisning till elever med Aspergers syndrom. Syftet är att med hjälp av 

implementeringsteorin ta reda på huruvida lärare förstår, kan och vill skapa en god 

lärandemiljö för dessa elever utifrån de direktiv som finns i gymnasieskolans styrdokument. 

 

Utifrån Anders Sannerstedt och Lennart Lundqvist teorier om implementering kommer 

följande fråga att besvaras: 

 

• Kan man utifrån implementeringsteorin förstå vilka hinder och möjligheter de finns 

för de studerade lärarna när det gäller skapandet av en god lärandemiljö för elever med 

Aspergers syndrom? 

 

1.2 Avgränsning 

Vi har i vår studie valt att fokusera på Aspergers syndrom. Vi är medvetna om att det faller 

under autismspektrat och vi kunde valt att vidga studien till att även omfatta andra 

funktionshinder inom autismspektrat. Detta har vi valt att inte göra av den anledningen att 

personer med Aspergers syndrom faller inom ramen för den ordinarie skolan samt att vi ville 

fördjupa oss i pedagogiska åtgärder när det gäller denna funktionsnedsättning. Vi har även 

valt att avgränsa studien till att omfatta gymnasieskolan. Detta både av intresse och på grund 

av att studierna ställer högre krav på eleverna och också på läraren att handleda och skapa en 

god lärandemiljö för dessa elever. Vår undersökning kommer bestå av resultat från en vanlig 

gymnasieskola och av en gymnasieskola som är anpassad för elever med Aspergers syndrom. 

 

                                                 
5 Skolverket. (2011) s.6 
6 Ibid. 
7 Autismforum, 2012-01-31 



8 
 

1.3 Forskningsläge 

Forskningsläget inom Aspergers syndrom är relativt brett. Det finns en uppsjö av litteratur 

kring funktionsnedsättningen med fokus på diagnos och vilka följder störningen får. När det 

handlar om de pedagogiska konsekvenserna och framförallt om vilka pedagogiska metoder 

som visat sig vara framgångsrika för personer med Aspergers syndrom i skolmiljön finns det 

inte lika mycket att tillgå. Inledningsvis har vi valt att använda Uta Friths Autism och 

Aspergers syndrom för att ge en allmän överblick över vad Aspergers syndrom innebär. Frith 

är en tysk-brittisk psykolog och framstående forskare vad gäller Aspergers syndrom och 

autism. Boken har två huvudteman. Den ena är att Aspergers syndrom bör diagnostiseras som 

en speciell form av autism och den andra är theory of mind-hypotesen, förmågan att föreställa 

sig hur andra människor tänker och känner.8 Här finner vi även ett kapitel skrivet av Hans 

Asperger, barnläkare från Wien. Hans avhandling ses som en milstolpe i utvecklandet av 

begreppet Autism och Aspergers syndrom och hans tankar anses vara lika aktuella idag som 

på 1940-talet då avhandlingen skrevs.9  

 

För att beskriva vilka pedagogiska konsekvenser Aspergers syndrom kan medföra har vi 

främst använt oss av Tony Attwoods två verk; Den kompletta guiden till Aspergers syndrom 

samt Om Aspergers syndrom vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar. Attwood 

är en erfaren psykolog från Queensland i Australien som har specialiserat sig på personer med 

Aspergers syndrom. Den första boken ger en mer heltäckande bild av funktionsstörningen där 

han även grundar sig i den brittiska forskaren Lorna Wing, som var den första att använda sig 

av termen Aspergers syndrom.10 I den andra boken riktar sig Attwood främst till 

högskolestuderande och yrkesverksamma inom området såsom psykologer och lärare. 

Forskningen utmynnar i förslag på strategier och handledningar för att hjälpa personer att 

mildra de beteenden som är mest framstående inom funktionsnedsättningen. Även detta verk 

tar avstamp från Wings och Aspergers forskning.    

 

När det gäller metoder och strategier som undervisande lärare bör känna till i det dagliga 

arbetet med elever med Aspergers syndrom har vi utgått från en rapport från skolverket, 

Skolan och Aspergers syndrom – erfarenheter från skolpersonal och forskare.11 Vi har använt 

                                                 
8 Frith, U. Autism och Aspergers syndrom (1998)  
9 Asperger, H. ”Autistisk psykopati i barndomen” ur Frith, U. Autism och Aspergers syndrom, (1998) s.53ff  
10 Attwood, T. Om Aspergers syndrom vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar(2000)  
11 Skolverket. Skolan och Aspergers syndrom – erfarenheter från skolpersonal och forskare (2009) 
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oss av del två som de två forskarna Marita Falkmer och Kristina Hellberg utarbetat. 

Forskningen presenterar två artiklar som fokuserar på Aspergers syndrom i praktiken. 

Falkmer presenterar handfasta strategier och ett förebyggande förhållningssätt gentemot 

elever med Aspergers syndrom medan Hellbergs forskning utgår ifrån ett individuellt anpassat 

gymnasieprogram för elever med Aspergers syndrom. Även hon presenterar pedagogiska 

förhållningssätt som lärare har användning av. När det gäller metoder och strategier har vi 

också utgått från Ann Christin Thimons, Bråkiga ungar och snälla barn. Hon ger konkreta 

tips på hur undervisning av elever med Aspergers syndrom kan organiseras och genomföras.12    

 

Vi kommer hädanefter att benämna Aspergers syndrom med förkortningen AS.   

 

1.4 Aspergers syndrom 

Hans Asperger skrev år 1944 en avhandling kring barn med besynnerliga levnadssätt och 

vanor. Barnen hade enligt Asperger en störning som påverkade deras sätt att leva och te sig 

gentemot sin omvärld. Störningen resulterade i att individerna fick sociala problem av 

varierande grad som i sin tur påverkade deras vardag. I vissa fall var individernas sociala 

problem den återkommande problematiken. I andra fall lyckades individerna på ett kreativt 

sätt skapa sig en egen värld som i sin tur ledde till ett bättre liv. Asperger kallade störningen 

för Autistisk psykopati och det utvecklades sedermera till Autism och senare till AS. Vidare 

menar han att personer med AS inte lever i den interaktion som människor utan AS gör. 

Människor utan AS interagerar med omvärlden och reagerar på olika vis beroende på 

situationen. Individer med AS reagerar inte på omvärlden utan tenderar endast att styras av 

drifter och intressen.13 Asperger beskriver olika individer som bland annat har en social 

störning i sin interaktion med andra och dålig motorisk utveckling. Asperger drar slutsatser 

utifrån sin forskning att dessa barn har en typisk störning inom samma område men att graden 

av störning varierar. Det medför således att barnen är olika men att vissa specifika detaljer 

som exempelvis den sociala kontakten med andra finns i olika grad hos varje individ. Han 

drar också slutsatser kring att störningen är oförändrad från det att den diagnosticerats. Han 

menar att störningen är oförändrad livet igenom även om intellektet och personligheten 

                                                 
12 Thimon, A C. Bråkiga ungar och snälla barn (1998)  
13 Asperger, H. (1998) s.53ff  
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utvecklas under tiden. Han poängterar också att vissa drag som är mer specifika under en viss 

period kan försvinna nästintill helt vid vuxen ålder.14 

 

Lorna Wing är den forskare som anses vara den som spridit termen AS. Under 1970-talet 

bestämde sig Wing och hennes medforskare Judith Gould för att studera de 

meningsskiljaktigheter gällande funktionsnedsättningen som fanns på den tiden. 

Meningsskiljaktigheterna bestod av definitionen på autism och hur den begreppsbestämningen 

hänger ihop med andra funktionshinder. De undersökte samtliga ungdomar under femton år 

inom ett angivet geografiskt område. Resultatet av deras undersökning var att det inom 

autismspektrumet föreligger en rad undergrupper där bland annat Aspergers syndrom ingår. 

Dessa undergrupper hade störningar inom tre områden, den sociala interaktionen, att 

störningen kunde förekomma på alla intelligensnivåer och att störningen ibland hängde den 

ihop med andra utvecklingsstörningar.15 Wing och Gould utvecklade senare en symtomtriad 

som var tänkt att användas vid diagnosticering av autism. De tre symtomen som ska uppfyllas 

är i den sociala interaktionen, brister i utvecklingen av ett verbalt och icke verbalt språk och 

repetitiva aktiviteter av vilket slag som helst.16 

 

AS är en störning inom autismområdet. Det innebär att individen har en speciell störning i 

hjärnan. Individen har fått störningen antingen genom en genetisk skada, en hjärnskada eller 

en hjärnsjukdom. Beroende på var individen ligger i ålder och utveckling medför det att olika 

mönster i varierande grad påverkar individen. De vanligaste kännetecknen för individer med 

AS är bristande social förmåga, bristande kommunikativ förmåga och bristande 

perceptionsförmåga.17 

 

1.5 Pedagogiska konsekvenser 

För att kunna hjälpa och stötta en elev med AS bör läraren ha god kännedom om de 

pedagogiska konsekvenser som syndromet medför. Alla elever med AS har olika svårigheter 

och det som fungerar för en individ fungerar kanske inte för nästa. Det går alltså inte att 

generalisera utan hänsyn måste tas till varje individ. Det är också viktigt att poängtera att en 

person med AS inte behöver ha alla de pedagogiska konsekvenser som vi berör i studien.  

                                                 
14 Asperger, H. (1998). s.88 
15 Wing, L. Autismspektrum, (1998) s.21 
16 Ibid. s.103ff 
17 Frith, U. (1998) s.10 
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1.5.1 Socialt samspel 

Individer med AS har vanligtvis problem med det sociala samspelet.18 Attwood beskriver en 

psykologisk term som kallas för Theory of mind, vilket har med det sociala samspelet att göra. 

Termen innebär att människan har förmåga att känna igen och förstå andra människors 

känslor såsom önskningar, tankar och värderingar.19 Personer med Aspergers syndrom saknar 

förmågan att läsa av andra människors känslotillstånd, vilket yttrar sig vid olika tillfällen och 

på en rad olika sätt. Individerna kan bland annat avbryta vid olämpliga tillfällen, misstolka 

vänlighet, artighetsfraser och ansiktsuttryck. Personer med AS vill gärna skaffa nya vänner 

men beskrivs ofta som socialt klumpiga. Deras interaktion med andra människor sker ofta på 

samma sätt. Det medför att vid ett möte med exempelvis en vuxen eller en äldre person kan 

individen ofta bemöta denne på samma vis som de skulle göra med en jämnårig kamrat. 

Ordets betydelse kan vara svårt att förstå eftersom personer med AS har svårigheter med att 

tolka enklare begrepp.20 De klarar inte av sarkasm och ironi utan det är något som behöver 

läras in. Kreativiteten hos individerna med AS gör att de ofta kan lära sig hur exempelvis en 

persons ansiktsuttryck ter sig vid sarkasm eller ironi.  

 

Gemensamt för störningen är att vid stressrelaterade situationer ökar tydligheten av 

funktionsnedsättningen. Funktionsnedsättningen medför en väldigt hög stressnivå för 

individerna eftersom de uppfattar interaktionen av omvärlden annorlunda än oss andra. De 

påverkas både fysiskt och psykiskt av stress. Individer med AS behöver ofta mycket vila för 

att återhämta sig. Personer med AS tolkar intrycken från omvärlden annorlunda än oss och det 

kan medföra att vid en situation kan individerna börja skratta när individer utan AS istället 

hade visat sorg.  Interaktionen är, som tidigare nämnt, annorlunda för individer med AS och 

det medför att informationen de interagerar med, tolkas på annat sätt än vad sändaren initialt 

menade. Tolkningen kan bero på att individen läser av sändarens ansiktsuttryck och 

interagerar utifrån vad han/hon tror att sändaren menar. Det medför att individerna med AS 

tolkar det initiala budskapet fel och responderar på vad han/hon tror att sändaren menar.21 

Individerna med AS får ofta problem i skolan eftersom de inte kan följa de sociala koder som 

förväntas. De har också vanligtvis samarbetsproblem, vilket också förordas i 

skolsammanhang. Personer med AS kan vara oerhört medvetna om de sociala koderna och 

                                                 
18 Thimon, A C. (1998) s.55 
19 Attwood, T. Den kompletta guiden till Aspergers syndrom (2008) s.131 
20 Thimon, A C. (1998) s.55 
21 Winter, M. Aspergers syndrom- vad informant behöver veta (2008) s.14ff 
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hur de ska följa dem. Det kan medföra att de blir oerhört trötta, vilket i sin tur gör att de inte 

alltid kan prestera under lektionstid.22  

 

1.5.2 Inlärning 

Matt Winter skriver om flera olika hinder för elever med AS. Bland annat beskriver han hur 

eleverna med AS tolkar allting bokstavligt och att de har svårt att förstå och läsa mellan 

raderna. Han skriver också att eleverna med AS ofta har svårt att endast tolka det som sägs 

och sällan kommer ihåg information om det inte visualiseras för dem.23 I samband med andra 

diagnoser som hämmar koncentrationen kan den muntliga informationen som individen med 

AS tar in kraftigt försämras. Eftersom tolkandet av informationen påverkas av deras 

begränsade interaktion med omvärlden kan det medföra problem med att strukturera och 

planera vardagen. Winter skriver att eleverna med AS har svårt att fatta egna beslut, speciellt 

vid stressituationer. Vidare skriver han att individerna med AS ofta delar in omvärlden i svart 

eller vitt, att de inte klarar av förändringar på samma sätt som andra personer gör. Individerna 

har svårt att ta kritik och att tävla eftersom i en tävlingssituation finns risk för social 

förödmjukelse.24 Elever med AS har ofta en stor kunskap om ordets exakta betydelse. Som 

lärare är det därför viktigt att tänka på att vara konkret och inte använda ironi eller fraser som 

innefattar flera tolkningar för att minska risken för missförstånd. Winter hävdar att elever med 

AS har goda chanser att uppnå höga resultat om uppgifterna är tydliga och välstrukturerade.25 

Elever med AS har ibland en benägenhet att lära sig läsa på en väldigt hög nivå samt att ha en 

oerhört stor kunskapsbank gällande ordförståelse. Det kan också vara tvärtom att svårigheter 

förekommer i läsning och det är inte ovanligt att elever med AS också har dyslexi.26 Individer 

med AS kan ha problem med att formulera problem och tänka ut lösningar. Det är exempelvis 

inte självklart för dem att ett rött äpple och ett grönt äpple blir två stycken äpplen. Det beror 

på att elever med AS oftast tenderar att se detaljer innan de ser hela bilden.27 

 

                                                 
22 Attwood, T. (2000) s.49 
23 Winter, M. (2008) s.17 
24 Ibid. s.18ff 
25 Ibid. 
26 Attwood, T. (2000) s.139 
27 Thimon, A C. (1998) s.57 
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1.5.3 Motorik och perception 

Svårigheter med motorik och perception är vanligt förekommande hos individer med AS. Det 

tar sig uttryck på olika sätt och på olika stadier i utvecklingen. Hos individer med en störning 

i utvecklingen är det inte ovanligt med motorisk klumpighet, det finns hos cirka femtio till 

nittio procent av individerna med AS.28 Tony Attwood skriver om olika motoriska 

koordinationstester som genomförts samtliga av dessa tester visar på att personer med AS har 

en nedsatt motorisk förmåga. I skolan får det konsekvenser på exempelvis idrottslektioner 

eller på raster. Rörelsemönstret är sämre vilket kan göra att individens gång påverkas negativt 

eller att individen kan ha svårigheter med att skriva.29 Individer med AS kan även ha 

svårigheter med känsel, smak och hörsel. Det i sin tur påverkar skolarbetet, exempelvis kan en 

fläkt skapa fysisk smärta hos dem. Känslighet för lukt kan medföra att eleven inte kan gå in i 

en matsal.30  I de olika pedagogiska konsekvenserna är det viktigt att poängtera att inte alla 

individer med AS har dessa symptom utan att det ofta är individuellt vilka konsekvenser 

funktionsnedsättningen medför.  

 

1.6 Gymnasieskolans styrdokument 

Skolan styrs av olika regler och lagar, stiftade av regeringen. Skollagen och läroplanerna är 

statens främsta styrdokument när det handlar om skolans övergripande mål och riktlinjer. Vi 

kommer nedan redogöra för de riktlinjer som finns presenterade i skollagen och i Lgr11 för 

elever med en funktionsnedsättning på gymnasial nivå.   

 

1.6.1 Skollagen och Lgr11 

I skolans värdegrund, som finns presenterad i skollagen, står det att ”undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”.31 Det står också att: 

 
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. […] Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen. […] 
Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning. 32 

 

                                                 
28 Attwood, T. (2000) s.122 
29 Ibid. 
30 Thimon, A C. (1998) s.55 
31 Skolverket. (2011) s.6  
32 Ibid.  
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Det framgår tydligt i styrdokumenten att gymnasieskolan har ett stort ansvar att hjälpa och 

främja elever med en funktionsnedsättning. Det krävs ingen speciell diagnos för att få rätt till 

särkilt stöd, utan det är elevens svårigheter som avgör vilket stöd eleven ska ha. Alltså gäller 

detta alla elever i gymnasieskolan, inte bara elever med AS. Elever med AS saknar ofta 

förutsättningarna som krävs för att följa den ordinarie undervisningen i en vanlig klass och det 

krävs ofta att undervisningen sker på annat sätt. I skolans värdegrund står det också att: 

 
Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och utvecklas efter sina 
förutsättningar. […] Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och framtiden.33 

 

Styrdokumenten kräver av den undervisande läraren och skolan att hänsyn tas till varje elev 

och att undervisningen anpassas individuellt till varje elev efter dennes förutsättningar. Vidare 

i läroplanen finns det riktlinjer att förhålla sig till.  

 

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt 
stöd. […] Läraren ska stimulera, handleda och stödja eleverna och ge särskilt stöd till 
elever i svårigheter. […] Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven 
utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 
sin förmåga [vår kursiv].34  

 

Det är upp till läraren att skapa en bra lärandemiljö för alla elever i klassrummet. Till en elev 

med AS krävs det extra kunskaper om hur läraren bör gå tillväga för att gynna den aktuella 

eleven. Enligt skollagen är det rektorns ansvar att se till att lärarna anpassar undervisningens 

planering, innehåll och arbetssätt efter elevernas varierande behov och förutsättningar. Det är 

även rektorns ansvar att sätta in och utforma de stödåtgärder som krävs för vissa elever samt 

att läraren, närbyråkraten, får möjlighet till den kompetensutveckling som krävs för att de på 

ett professionellt sätt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.35 I grunden är det rektorns ansvar 

att se till att de rätta redskapen finns för att läraren ska kunna anpassa sin undervisning till en 

elev med AS.  

 

 

 

 

 

                                                 
33 Skolverket. (2011) s.7 
34 Ibid.10ff  
35 Ibid. s.15ff 
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2. Teoretisk bakgrund 

Nedan har vi valt att redogöra för implementeringsteorin som vår studie är uppbyggd på samt 

lyfta fram olika metoder som läraren kan använda sig av för att skapa en god lärandemiljö för 

elever med Aspergers syndrom. Vi har valt att utgå från tre forskare som alla är aktuella och 

väl insatta i ämnet. 

  

2.1 Implementeringsteorin 

Anders Sannerstedt, lektor vid Lunds universitet, talar om relationen mellan beslutsfattare och 

verkställare vid implementering. Han lyfter i sin forskning fram tre olika perspektiv på 

implementering av politiska beslut och maktbalans. Det första perspektivet, det traditionella, 

innebär att verkställaren förväntas följa och anpassa sig efter de utslag som beslutsfattarna 

fastställer. Beslutsfattandet är enligt detta perspektiv toppstyrt.36  

 

Det andra perspektivet, det perspektiv vi kommer att utgå från, är om så kallade 

närbyråkrater eller street- level bureaucrats och utgår från en teori som Michael Lipsky, 

politisk professor vid MIT, lanserade år 1980.37 Det handlar om dem som mer eller mindre 

professionellt arbetar med människor, exempelvis inom sjukvården, skolan eller 

socialtjänsten. Lipskys teori bygger på att dessa människor har stort handlingsutrymme i den 

dagliga verksamheten vilket gör att det blir de, istället för politikerna, som formar politiken 

inom deras arbetsområde. Orsaken till att detta fenomen uppstår är att organisationer som 

arbetar nära människor ofta behöver individanpassa sin verksamhet vilket bidrar till att 

beslutsfattarna har svårt att kontrollera verksamheter med dessa egenskaper. 38 Inom detta 

perspektiv formas politiken på organisationens lägsta nivå, det ses som en motsats till 

föregående perspektiv. Det tredje perspektivet kallar Sannerstedt för nätverksperspektivet och 

kan ses som ett mellanting av de två andra perspektiven. Här är det olika nätverk av aktörer 

som är avgörande för den politiska utformningen. Implementeringen sker i ett samspel mellan 

olika aktörer som kan vara statliga, kommunala eller privata och agera utifrån position eller 

intresse.39  

 
                                                 
36 Sannerstedt, A. (2001) s.21 
37 Ibid. 
38 Ibid.  
39 Ibid. s.23 
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Vidare lyfter Sannerstedt fram att implementering av lagar och beslut sker i olika 

handlingskedjor. Han talar om de två perspektiven Top-down och Bottom-up. När det i de nya 

styrdokumenten fastställs att elever med AS ska gå i den ordinarie gymnasieskolan lämpar det 

sig bäst att utgå från det såkallade Bottom-up perspektivet. Top-down perspektivet innebär att 

beslut tas i organisationens topp som sedan delegerar vidare implementeringen i en 

nedåtgående styrningskedja. Utgångspunkten i ett bottom-up perspektiv kan sägas vara det 

motsatta, det har sitt utgångsläge i den situation där de offentligas tjänster överlämnas till 

brukaren. Istället för att fokusera på en hierarkisk styrningskedja studeras det hur 

närbyråkrater och de nätverk de ingår i realiserar ett visst beslut. Skolan är ett exempel där 

perspektivet tillämpas då besluten visualiseras i form av skollagen via bland annat 

skolförordningen och en kommunal skolstyrelse för att slutligen styra den enskilda skolan och 

undervisningen i klassrummet. Varje steg påverkas av närbyråkrater som finns på respektive 

nivå vilket i sin tur leder till att slutresultatet blir påverkat. I Bottom-up perspektivet är 

utgångspunkten exempelvis undervisningen i klassrummet, det är i slutändan lärarna som 

bestämmer vad och hur beslutet genomförs. Genom detta perspektiv fokuserar man på den 

kunskap och erfarenhet som finns bland skolans medarbetare att implementera beslutet.40  

 

Det är relevant att applicera både närbyråkratsperspektivet och Bottom-up perspektivet till 

implementering av att undervisa elever med AS i gymnasieskolan. Som Sannerstedt 

poängterar arbetar lärarna nära de individer som påverkas av beslutet, de kan alltså ses som 

närbyråkrater, samtidigt som de styrs av statliga organ som stiftar lagar och tar politiska 

beslut. 

 

Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap, nämner tre nödvändiga villkor som måste 

uppfyllas för att implementeringen av ett politiskt beslut ska lyckas. Verkställaren måste 

besitta egenskapen att förstå beslutet, samt kunna och vilja genomföra beslutet.41 Den första 

egenskapen handlar om hur väl aktörer begriper vad beslutet innefattar samt vad som önskas 

av denne. Beslutet måste vara entydigt och inte motsätta sig andra viktiga arbetsuppgifter. Det 

handlar också om att aktören måste förstå de bakomliggande orsakerna till beslutet och vilka 

följderna blir av att arbeta efter utslaget.42 Lagtexten måste vara begriplig och aktören måste 

förstå vad beslutet innebär. 

                                                 
40 Sannerstedt, A. (2001) s.24ff 
41 Lundquist, L. Förvaltning, stat och samhälle (1992) s.75 
42 Sannerstedt, A. (2001) s.29ff  
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Den andra egenskapen, kan, handlar om hur väl de resurser aktören har att tillgå ger förmågan 

att uppfylla implementeringen. Aktören måste ha förmågan att verkställa styrningen, ha 

tillräckligt med inflytande, kunskap och handlingsförmåga. Resurserna som krävs ser olika ut 

beroende på beslutet men kan handla om pengar, tid, handledning eller lokaler.43 I skolans 

värld kan det även handla om möjligheten till att undervisa mindre klasser för att uppnå 

målen. Den tredje egenskapen handlar om aktörens vilja att verkställa styrningen. Aktören 

kan av olika anledningar anse beslutet som olämpligt och därav inte vilja verkställa beslutet.44 

Dessa tre egenskaper står även i förbindelse till varandra. Saknas vilja finns risken att 

implementeringen inte utvecklas på ett givande sätt. Om vilja och resurser finns men 

förståelse saknas uppstår även då svårigheter att vidta de åtgärder som krävs. Det är alltså av 

stor vikt att alla tre villkor uppfylls för att implementeringen ska få ett positivt resultat.  

 

Tabellen nedan är en operationalisering av de begrepp som studien bygger på, tabellen 

förtydligar hur vi tolkar informanternas förståelse, möjligheter samt vilja att anpassa 

undervisningen till elever med AS i klassrummet. Det är vårt analysverktyg som hjälper oss 

att ta reda på vart bristerna och styrkorna finns och det är utifrån den tabellen som vi har 

formulerat våra intervjufrågor. Vi redogör för brister och styrkor i resultatdelen.  

 

Tabell 1. 

Förstå  Informanten upplever att han/hon har förståelse för vad som står i styrdokumenten 
gällande det som rör elever med Aspergers syndrom. 
 
Informanten upplever att han/hon har förståelse om vad Aspergers syndrom innebär.  
 
Informanten upplever att han/hon har förståelse om hur undervisningen kan 
anpassas till elever med Aspergers syndrom för att optimera möjligheten till 
inlärning. 
 

Kan Informanten känner att möjligheten finns att anpassa undervisningssituationen till 
elever med Aspergers syndrom. 
 
Informanten upplever att han/hon har resurser som krävs för att kunna anpassa sin 
undervisning.  
 
Informanten upplever att han/hon får stöd och fortbildning. 

Vill Informanten känner motivation till att anpassa sin undervisning till elever med 
Aspergers syndrom.  
 

                                                 
43 Lundquist, L. (1992) s.76 
44 Ibid. 
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Implementeringsteorin kommer att appliceras på de informanter vi har för avsikt att intervjua. 

Informanterna kommer att ses som närbyråkrater då de verkar som lärare i skolan och har ett 

stort handlingsutrymme att forma politiken inom sitt arbete. Eftersom teorin kopplas till att 

bemöta elever med AS i den ordinarie gymnasieskolan är det viktigt att närbyråkratern, 

läraren, har kunskap om vad det innebär och vilka krav som ställs på denne. För att 

implementeringen ska lyckas handlar det även om vilka medel och verktyg närbyråkraten har 

att tillgå samt att viljan finns att delta i arbetet.  

 

2.2 Teorier om Aspergers och lärande 

För att kunna ta speciell hänsyn till elever med AS i klassrummet krävs det att den 

undervisade läraren har viss kännedom om hur denne kan gå tillväga för att gynna elevens 

lärande. I vårt syfte inryms det att ta reda på hur lärare arbetar med elever med AS och vi har 

därför valt att presentera några metoder som framstående forskare förevisar. 

 

2.2.1 Falkmer 

Marita Falkmer hävdar att individer i sig är olika och att individualisering sker i skolan för att 

ta till vara på varje elevs inneboende kraft. Falkmer skriver att elever med AS har stora unika 

skillnader inom funktionsnedsättningen. Graderna av olikhet mellan dessa individer är större 

än hos personer utan AS. Därför påpekar hon att det är viktigt att uppmärksamma dessa 

personer i högre grad på grund av dessa skillnader.45 Utgångspunkten för Falkmers studie är 

ett inkluderande arbetssätt. Inkluderingen ska ske redan från början i verksamheten, ingen 

elev bör föras in i klassrummet i ett senare skede. Hon skriver om integration, alltså att 

personer ska vara delaktiga i klassrummet och inte flyttas till exempelvis en mindre klass. 

Hon påpekar att personer som är fysiskt integrerade i klassrummet fortfarande kan vara socialt 

segregerade i klassen. De är alltså fysiskt närvarande i klassrummet men inte närvarande i den 

sociala gemenskapen i klassen. Inkluderingen bör ses som ett strävansmål för hela 

verksamheten istället för att ses som ett medel för enskilda individer. Falkmer drar 

slutsatserna att inkludering ska ske på allas villkor där alla inblandade kan bidra och därmed 

                                                 
45 Falkmer, M.”Inkluderande strategier för elever med Aspergers syndrom och andra autismspektrum i skolan” 
ur Skolverket.  Skolan och Aspergers Syndrom (2009) s. 64 
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inkluderas alla. Hon poängterar att generell kunskap om funktionshinder hos samtliga i 

skolverksamheten är viktig för att dessa individer ska bli tillgodosedda.46  

 

Falkmer beskriver olika strategier att tillämpa i ett klassrum. Exempelvis kan elever med AS 

vara känsliga för ljud och ljus och för att motverka dessa kan eleven med AS ha en keps eller 

solglasögon för att minska syn- och ljusintrycken och ha en Ipod i öronen för att undvika 

störande ljud.47 Falkmer beskriver även andra pedagogiska strategier som att låta eleven äta 

någon annanstans än i matsalen om personen med AS har svårigheter med lukt, andra 

ombytesmöjligheter i duschrum efter idrotten eftersom det kan ses som ett stressande moment 

samt att möbleringen i klassrummet kan vara avgörande för individen för att undvika 

obehag.48  Undervisningsmaterialet bör vara anpassat till hela gruppen inte endast till 

personen med funktionshindret. Det för att eleven med AS inte ska känna sig utpekad. 

Falkmer skriver att många av de undervisningsstrategier som används inte bara hjälper elever 

med AS utan även de eleverna utan något funktionshinder. Undervisning med inriktning på 

samarbete är att föredra eftersom det sociala samspelet är något som elever med AS behöver 

träna på.49 

 

2.2.2 Thimon 

Ann-Christin Thimon, pedagogisk forskare inom autismspektrat, har även hon sammanställt 

metoder som kan användas i undervisningen för att underlätta för elever med AS.50 Hon 

börjar med att betona vikten av att ha ett fungerande mentorskap. Mentorn bör fungera som en 

personlig ledsagare i studierna och ses som elevens ombud. Det bör också finnas ett 

fungerande samarbete mellan mentorn och elevens föräldrar för att kunna hjälpa eleven att 

lära och utvecklas. Mentorn bör vara väl insatt i problematiken kring AS och vara en person 

som eleven känner stor tillit till. Mentorn bör även vara väl insatt i elevens skolsituation för 

att kunna förklara skolans organisation till föräldrarna. Enligt Thimon är det viktigt att det är 

en och samma person som sköter föräldrakontakten för att undvika missförstånd och skapa 

bra förutsättningar för eleven.51  En elev med AS behöver även hjälp med att få struktur över 

dagen och därför lyfter Thimon fram vikten av att skapa översikt med hjälp av ett personligt 

                                                 
46 Falkmer, M. (2009) s. 65 
47 Ibid. s. 69 
48 Ibid. s. 70 
49 Ibid. 
50 Thimon, A C. (1998) s.60ff 
51 Thimon, A C. (1998) s.71f 
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schema.  En elev med AS behöver ofta i förväg veta när de ska göra något, vad och med vem 

de ska göra något, hur länge samt vad de ska göra sedan.52 Detta för att undvika 

överraskningar eller förändringar som kan göra elever med AS stressade och oroliga. Läraren 

bör också meddela eleven verbalt vad som ska ske under dagen för att vara säker på att eleven 

tagit till sig informationen. Individuella studieplaner hjälper, enligt Thimon, också till att 

skapa ramar och trygghet i tillvaron. En elev med AS orkar ofta inte läsa många ämnen i taget 

utan gynnas bäst av att koncentrera sig på ett fåtal i taget för att inte känna sig stressade. Det 

är viktigt att hjälpa eleven att organisera studierna så att de är möjliga att genomföra.53  

 

Att arbeta med konkreta målsättningar är också en metod som underlättar för elever med AS. 

Thimon talar om TEACCH-pedagogiken som innebär att man arbetar med undervisningsmål 

utifrån tre olika tidsperspektiv. TEACCH står för Treatment and Education of Autistic and 

related Communication handicapped Children och kommer från en amerikansk forskare vid 

namn Eric Schopler.54 De tre tidsperspektiven är: 

 

Omedelbara syften med kort tidsperspektiv, 
Intermediära mål, från tre månader upp till ett par år, 
Långsiktiga förväntningar, med framtidsutsikter.55 

 
 
Målen måste vara möjliga att nå samt vara direkt anpassade till eleven. De intermediära målen 

bör ha förankras i meningsfulla strategier för att eleven ska komma vidare i sin utveckling, det 

kan exempelvis röra sig om vilka kurser eleven ska läsa den närmaste tiden. Thimon tar som 

exempel att om en elev saknar motivation till ett visst ämne bör läraren dra nytta av elevens 

möjliga specialintresse genom att tematisera. De långsiktiga förväntningarna kan för en 

gymnasieelev handla om att fortsätta studierna på högskola eller universitet, klara eget boende 

eller att arbeta.56  

 

Vidare lyfter Thimon fram vikten av att som informant ha en kritisk inställning till vilka 

läromedel elever med AS bör arbeta med. För att kunna ta till sig dagens läromedel förutsätts 

det ofta att eleven kan generalisera, se sammanhang och kunna läsa mellan raderna.57 Dessa 

                                                 
52 Ibid. s.90 
53 Ibid. s.93 
54 Tranquist, H. Vad är TEACCH? (2006)  
55 Thimon, A C. (1998) s.95 
56 Ibid. s.96f 
57Thimon, A C. (1998) s.106 
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färdigheter saknar merparten av elever med AS, därför är det viktigt att läraren med stor 

noggrannhet väljer litteratur att använda i undervisningen. Många av läromedlen bygger även 

på tidigare kunskaper som en elev med AS kanske av olika anledningar inte har inhämtat vid 

tidigare skolår. Läraren bör i förhand läsa igenom de läromedel denne har för avsikt att 

använda och vara uppmärksam på hur de kan korrigeras för att gynna eleven bättre. Enligt 

Thimon bör läraren i regel undvika texter som har ett stort tolkningsutrymme eller texter med 

underliggande budskap.58 

 

Både Falkmer och Thimon lägger stor vikt vid den fysiska miljön och organisatoriska faktorer 

eftersom AS ofta har svårt med både sociala och fysiska förändringar. Många personer med 

AS har även svårigheter med koncentration, perception, minne och förmågan att uppfatta hur 

saker och ting förhåller sig till varandra. De ser ofta delarna före helheten. Thimon menar att 

det krävs en grundlig introduktion av nya lokaler, inte bara vart de ligger utan även vad man 

gör där. Det är även viktigt att lära elever med AS hur lång tid det tar att förflytta sig mellan 

klassrummen. Detta för att elever med AS har svårt med begrepp om tid och avstånd. Hur ett 

klassrum fysiskt är planerat är också viktigt. Det kan vara avgörande för elevens inlärning då 

många elever med AS är känsliga för yttre påfrestningar, både när det gäller ljud- och 

synintryck. Thimon tar, likt Falkmer, upp ett flertal metoder för att minska risken för 

påfrestningar. En skärmvägg är ett bra verktyg som kan fungera som en rumsavdelare eller 

som en tom vägg för eleven att ha framför sig. Det kan även vara bra för elever med AS att ha 

en såkallad oas.59 Det kan vara en del i ett rum eller helst i form av ett grupprum där eleven 

kan gå undan för att orka med studierna.  

 

2.2.3 Hellberg  

Kristina Hellberg, forskare i pedagogiskt arbete och lektor i pedagogik på Linköpings 

universitet, presenterar också hon metoder för hur det vardagliga pedagogiska arbetet kan gå 

till i gymnasieskolan för att underlätta och gynna elever med AS. Hellberg skriver om en 

undersökning på en skola med ett speciellt utformat program för elever med AS. För att 

eleverna ska få söka detta program måste de inneha diagnosen AS. Programmet är utformat 

efter elever med AS och därför ska endast dessa elever gå där. Falkmer och Hellberg skiljer 

sig på denna punkt då Falkmer hävdar att eleverna ska vara integrerade i klassrummet i en 

                                                 
58 Ibid. s.107 
59 Ibid. s.87 
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vanlig klass. Det ska alltså inte behövas ett speciellt program för att möta dessa elevers behov. 

Utformningen av det speciella programmet är individuellt anpassat efter eleven i fråga och 

enligt de intervjuer som genomfördes i studien är det utformningen som möjliggör lärandet 

för eleverna.60 Lärandet sker alltså på grund av hur programmet är skapat bland annat genom 

exempelvis hemklassrum eller ett eget mindre rum som eleverna kan vistas i vid behov.  

 

Hellberg beskriver olika strategier ur skolsynpunkt som är speciellt anpassade till eleverna 

med AS som små undervisningsgrupper, hemklassrum, egna arbetsplatser och individuella 

anpassningar vid exempelvis prov. Informant på skolan har en god ämneskompetens och även 

specialpedagogisk kompetens.  Falkmer, Thimon och Hellberg skriver om den fysiska 

utformningen av klassrummet som viktig.  Hellberg skriver att det är diagnosen som avgör 

hur klassrummet ser ut. Enligt undersökningen betonar lärarna möjligheten till ett 

hemklassrum som är organiserat utefter individernas behov.61 Metodmässigt fortsätter 

Hellberg att framhålla individualisering som ett överskridande sätt att arbeta med AS, det ses 

som ett ideal av lärarna på skolan. Eleverna får arbeta i sin egen takt för att undvika 

misslyckanden, de får feedback och snabb respons på uppgifter och de uppmanas att inte 

lämna in saker som de inte är färdiga med. Prov är speciellt anpassade efter behoven och 

möbleringen i klassrummet medför att relationen mellan elever och informant förstärks. 

Personlig social utveckling (PSU) ingår som ämne i alla programmen och ger eleverna 

möjlighet till att diskutera med andra elever, samt möjlighet till enskilda samtal med läraren. 

Lärandet sker inte utifrån diagnosen utan genom elevernas olikheter. Det är olikheterna som 

styr hur undervisningen bedrivs.62 

 

2.2.4 Avslutande sammanfattning 

Falkmer, Thimon och Hellberg skriver om liknande tillvägagångssätt för att möta eleverna 

med Aspergers syndrom. Falkmer och Hellberg skiljer sig åt eftersom Hellbergs resonemang 

bygger på att eleverna går i ett speciellt utformat gymnasieprogram endast för dessa elever. 63 

Falkmer skriver om inkludering i klassrummet och att det är något som ska genomsyra hela 

verksamheten. Ingen elev ska behöva gå i en speciellt utformad klass utan ska bli integrerad i 

                                                 
60 Hellberg, K. ”Elever på ett individuellt anpassat gymnasieprogram: Skolvardag och vändpunkter” ur 
Skolverket.  Skolan och Aspergers syndrom (2009) s.106 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Hellberg, K. (2009) s.106 
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en vanlig klass.64 Falkmer, Thimon och Hellberg tar upp liknande pedagogiska sätt att arbeta 

med elever med AS. Dessa är bland annat att tillåta dessa elever att ha musik i öronen, att ha 

keps eller solglasögon för att minska synintrycken och att se till att klassrummet i sig inte 

skapar oros- eller störningsmoment. Studierna visar en oenighet bland forskarna huruvida 

vilken metod som är mest fördelaktig i en skolsituation. Falkmer hänvisar till elever som går i 

en vanlig skola och Hellberg hänvisar till elever som går på ett speciellt anpassat program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Falkmer, M. (2009) s. 65 
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3. Metod och material 

Vår utgångspunkt för studiens resultat är att förklara och förstå informanternas kunskap, 

erfarenhet och inställning till undervisning av elever med Aspergers syndrom därför har vi 

valt att genomföra en kvalitativ undersökning som innefattar en så kallad halvstrukturerad 

intervjumetod. Vi har valt att utgå från Steinar Kvale och Svend Brinkmanns definition av en 

halvstrukturerad intervju där de beskriver att målet är att; ”[…] erhålla beskrivningar av 

intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden i det beskrivna fenomenet.”65 En 

halvstrukturerad intervju är enligt Kvale och Brinkmann en blandning av ett öppet 

vardagssamtal och ett slutet frågeformulär där det finns plats för följdfrågor. Det är alltså dels 

en strukturerad intervju då vi i förväg har strukturerat upp frågor vi utgår ifrån men även en 

ostrukturerad intervju av den anledningen att det finns utrymme att ställa följdfrågor beroende 

på hur samtalet ter sig. Frågornas karaktär lämnar även stort svarsutrymme till informanterna 

som baseras på bland annat tidigare erfarenheter. 

 

Vår studie har även en hermeneutisk inriktning då vi valt att bygga vår studie på intervjuer 

med lärare och på grund av att resultatet bygger på att tolka informanternas svar samt få 

förståelse för deras livsvärld. Den hermeneutiska metoden går ut på att tolka vad någon annan 

säger/skriver.66 Detta ställer krav på oss intervjuare då det är vi som har skapat samtalet som 

ska tolkas. Patel och Davidsson menar att den hermeneutiska forskaren närmar sig 

forskningsobjektet utifrån sin egen förförståelse och att det ska ses som en tillgång i 

forskningen.67 Vi utgick från vår förförståelse när vi utarbetade intervjufrågorna samt även till 

viss del när vi tolkade resultaten från samtalen för att få en god förståelse av problemet. Dock 

var vi noga med att inte låta våra värderingar styra resultatet. Filosofen Karl Popper ger 

många exempel på hur forskare pressar resultatet för att det ska passa en viss teori, vilket bör 

undvikas.68  

 

Våra intervjuer omfattar sex inom gymnasieskolan verksamma lärare med syfte att ta reda på 

hur informanterna förstår, kan och vill anpassa sin undervisning till elever med Aspergers 

syndrom. I följande avsnitt kommer vi att redogöra för val av metod och arbetssätt.  

                                                 
65 Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) s.19  
66 Patel, R. & Davidsson, B. Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning (1994) s.26 
67 Ibid. 
68 Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare (2007)  
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3.1 Urval och genomförande 

De informanter som ingår i vår studie består av sex verksamma lärare på två olika 

gymnasieskolor. Vi har medvetet valt att intervjua lärare från ett ordinarie gymnasieprogram 

samt lärare från ett specialanpassat gymnasieprogram för elever med AS. Detta för att kunna 

dra slutsatser om skillnader och likheter när det gäller undervisningsmetoder, resurser, 

förståelse och motivation att tillgodose elevernas behov. Vi har intervjuat tre lärare från 

respektive program. Om antalet informanter hävdar Kvale och Brinkmann att man bör 

intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det man vill veta.69 Vi har valt det 

antal vi tycker är tillräckligt för att spegla hur undervisningen anpassas till elever med AS på 

just det specifika gymnasieprogrammet. Vi har valt att satsa på tre informanter per skola även 

av den anledningen att kunna ägna mycket tid till förberedning och analys av intervjuerna.   

 

Vi har gett informanterna fiktiva beteckningar eftersom intervjuaren enligt Kvale och 

Brinkmann måste ”bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog att tala 

fritt om upplevelser och känslor”.70 Vi har valt att benämna informanterna efter bokstäverna 

A, B, C, D, E och F. Informanterna fick själva välja plats och tid för samtalet, även det med 

tanke på att skapa trygghet hos informanterna. De valde alla rum på deras arbetsplats där vi 

kunde samtala enskilt.  

 

Informant A, B och C arbetar på en ordinarie gymnasieskola där de inte har något 

specialanpassat program för elever med AS. Informanterna består av en manlig lärare och två 

kvinnliga. De är mellan trettio och fyrtio år och har arbetat som lärare olika länge, två av dem 

i ett år och en av dem i femton år. Informant D, E och F arbetar på en specialanpassad 

gymnasieskola för elever med AS och andra funktionsnedsättningar. Där intervjuade vi två 

manliga lärare och en kvinnlig. Informanterna på den specialanpassade skolan är även dem 

mellan trettio och fyrtio år gamla och har arbetat som informant i femton, tre respektive nio 

år.    

 

Innan vårt samtal med informanterna skickade vi dem ett mail med de tänkta intervjufrågorna 

samt information om att samtalet beräknades hålla på omkring en halvtimme och att vi hade 

för avsikt att spela in samtalet med hjälp av en mobiltelefon. De fick även informationen om 

                                                 
69 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) s.129 
70 Ibid. s.118 
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att de kommer att vara anonyma i vår studie. ”I en kvalitativ intervjuundersökning […] måste 

man se till att skydda intervjupersonernas privata integritet.”71 I mailet gav vi dem även 

information om det som Kvale och Brinkmann benämner som informerat samtycke. Det 

innebär att vi informerar informanterna om syftet med undersökningen och att deras 

deltagande är frivilligt då studien kommer att publiceras offentligt.72 Intervjuerna varade 

mellan tjugo minuter och en halvtimme, vilket stämde överens med tidsangivelserna vi angivit 

innan. Vi spelade in samtalen på vår mobiltelefon och var noga med att poängtera att det 

endast var för vårt eget bruk och att namn skulle komma att censureras. 

  

3.2 Datainsamlingsmetod 

Bo Johansson och Per Olov Svedner påvisar att syftet med en kvalitativ intervju är att få 

informanten att ge så utförliga svar som möjligt, att det endast är frågeområdena som är 

bestämda innan och att frågorna kan variera mellan intervjuerna.73 Det krävs dock en viss 

struktur på frågorna för att kunna få en likhet mellan intervjuerna, därav valet av en 

halvstrukturerad intervjuform.   

 

Validitet handlar om styrkan och hållbarheten i ett uttalande, om att en metod undersöker vad 

den påstår sig undersöka.74 Vi har i förväg utarbetat intervjufrågor utifrån vårt analysverktyg 

och var väl insatta i ämnet och har även nedtecknat förslag på följdfrågor som vi använde oss 

av beroende på hur samtalet artade sig. Dessa faktorer bidrog till att vi mätte det vi önskade 

mäta och att mätningen senare kan göras om för liknande resultat. Vi har använt oss av en 

halvstrukturerad metod vilket ger informanterna utrymme till att förtydliga deras svar under 

intervjun vilket ger en ökad validitet. Reliabilitet syftar till att upprepade mätningar med 

samma instrument ska ge liknande resultat, om ett instruments förmåga att mäta en sak på ett 

bra sätt.75 Vår reliabilitet ökade genom att vi spelade in våra intervjuer. Detta för att vi skulle 

kunna lyssna på dem flera gånger för att försäkra oss om att vi uppfattat alla våra 

intervjudeltagares svar på rätt sätt. Att vi var två stycken vid intervjutillfället ökade också 

reliabiliteten då vi kunde jämföra våra iakttagelser och öka chansen för att vi uppfattat 

informanternas svar på rätt sätt. Deltagarna har inte givits möjligheten att kontrollera våra 
                                                 
71 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) s.89 
72 Ibid. s.87 
73 Johansson, B. & Svedner P O. Examensarbetet i lärarutbildningen, undersökningsmetoder och språklig 
utformning. (2006) s.43 
74 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) s.361  
75 Ibid. s.360  
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tolkningar vilket dock kan minska reliabiliteten något. Ytterligare en faktor som kan påverka 

reliabiliteten är den så kallade intervjuareffekten, om informanterna har påverkats av 

intervjuaren.76 Vi var under intervjun noga med att inte påverka informanten genom att ställa 

ledande frågor eller låta vår förförståelse göra inverkan på svaren. Resultaten i studien 

kommer att presenteras under rubrikerna kan, vilja och förstå vilket är i enlighet med 

implementeringsteorin och gör det enkelt för läsaren att se reliabiliteten i vår studie.  

 

3.3 Databearbetning 

Så snart som möjligt efter varje intervju lyssnade vi igenom samtalet via datorn och 

transkriberade det som var väsentligt i enlighet med studiens syfte. Steg två blev att med hjälp 

av vårt analysverktyg analysera huruvida informanterna upplever sig ha förståelse, kunskap 

och vilja att ta hänsyn till elever med Aspergers syndrom i undervisningen. Steg tre blev 

sedan att kategorisera svaren efter implementeringsteorins kan, vilja och förstå som ligger till 

grund för vår analys då studien syftar till att ta reda på reda på vilka hinder och möjligheter 

lärarna uppfattar att det har när det gäller att anpassa undervisningen till elever med AS. Vi 

valde att kategorisera svaren för att presentera och analysera svaren samt ge en lättöverskådlig 

bild till läsaren i studiens resultatdel. Kvale och Brinkmann påvisar att ”en kategorisering av 

intervjuerna i en undersökning kan ge en överblick över stora mängder utskrifter och 

underlätta jämförelser och hypotetsprövning.”77  

 

3.4 Metoddiskussion 

Under intervjuerna var vi två intervjuare som samtalade med en informant. Kvale och 

Brinkmann tar upp aspekten maktsymmetri i kvalitativa forskningsintervjuer vilket också 

förekommer när det handlar om en intervjuare till en informant.  

 

Forskningsintervjun är inget öppet vardagligt samtal mellan jämbördiga parter. Intervjuaren 
har vetenskaplig kompetens, hon inleder och definierar intervjusituationen, bestämmer 
intervjuämnet, ställer frågor och avgör vilka frågor som ska följas upp samt också avslutar 
samtalet.78 

 

                                                 
76 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009)  
77 Ibid. s.219 
78 Ibid. s.49  
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Kvale och Brinkmann lyfter fram att det är viktigt att vara medveten om denna 

maktasymmetri och att intervjuaren bör reflektera över den roll makten spelar vid 

intervjutillfället.79 Vi menar att vi fick ut mer av intervjuerna när vi båda närvarade än om vi 

skulle delat upp dem emellan oss. Nu fick vi tillfälle att båda två formulera följdfrågor samt 

möjlighet till att analysera transkriberingen av informanternas svar. Jan Trost menar att det 

kan vara fördelaktigt för studien att vara två intervjuare om de är samspelta av den anledning 

att de då kan få fram en större informationsmängd och förståelse än vad endast en intervjuare 

skulle få.80  

 

Ofta förekommande kritik mot kvalitativa intervjuer är att resultatet vanligtvis inte är 

generaliserbart eftersom informanterna ofta anses vara för få. Kvale och Brinkmann menar 

dock att ”ett allmänt uttryck av aktuella intervjustudier är att många skulle ha vunnit på att ha 

färre intervjuer […]”.81 Vår ambition är inte att studien ska vara generaliserbar då det inte är 

rimligt i förhållande till tidsramen. Vår ambition har istället varit att belysa hur två olika 

gymnasieskolor arbetar med elever med AS i sin undervisning i mot bakgrund till 

implementeringsteorin med förhoppning om att studien ska kunna ses som en grund till vidare 

forskning. Är informantantalet för högt hävdar Kvale och Brinkmann att det blir svårt att 

genomföra mer ingående tolkningar. De menar att det är ett kvantitativt antagande att ju fler 

intervjuer som ingår i studien desto mer vetenskaplig tenderar den att bli.82 Även Trost gör 

gällande att ett fåtal väl genomförda intervjuer är mer värda än fler mindre väl utförda 

intervjuer.83 Vi är också väl medvetna om att vi genom intervjuer inte kan få en helhetsbild 

över hur informanterna undervisar i praktiken utan vi kan endast få en bild av hur de uppfattar 

att de bedriver deras verksamhet samt hur de själva uppfattar att de har förståelse, resurser och 

motivation för att implementera undervisning till elever med AS. För att kunna få en 

helhetsbild över den praktiska verksamheten hade vi behövt genomföra 

klassrumsobservationer vilket vi prioriterat bort på grund av tidsbrist.   

 

 

 

 

                                                 
79 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) s.50 
80 Trost, J. Kvalitativa intervjuer (2005) s.46 
81 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) s.130 
82 Ibid. 
83 Trost, J. (2005) s.46  
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4. Analys 

I detta avsnitt kommer intervjuerna med de intervjuade lärarna att redovisas. Vi har valt att 

kategorisera svaren utefter vårt analysverktyg som innefattar implementeringsteorins 

förståelse, kan och vilja för att läsaren ska kunna få en överskådlig bild över vilka hinder och 

möjligheter lärarna anser att det har gällande undervisning av elever med Aspergers syndrom. 

Detta i enlighet med vårt syfte.  Det är följaktligen intervjuerna vi hänvisar till då citat skrivs 

ut i texten.  

  

4.1 Förstå 

Förståelse handlar i vår studie om hur väl informanten känner sig trygg med vilka riktlinjer 

det finns i styrdokumenten när det gäller elever med speciella behov. Det handlar även om hur 

informanten upplever sig ha kunskaper om vad funktionsnedsättningen innebär samt 

kunskaper och förståelse om hur undervisningen kan anpassas till elever med Aspergers 

syndrom för att optimera möjligheten till inlärning.  

 

4.1.1 Informanter vid en vanlig gymnasieskola 

Informant A och B anser sig inte ha de formella kunskaper som krävs för att undervisa elever 

med AS. Informant A menar att de kunskaper hon har om funktionsnedsättningen har hon 

tillägnat sig genom praktiska erfarenheter. Informant B lyfter fram att de har fått en 

informationsdag på arbetsplatsen där många olika funktionsnedsättningar diskuterades men 

inget specifikt om elever med AS. Informant B känner sig inte trygg med vad 

funktionsnedsättningen innebär och inte heller med vilka riktlinjer det finns i styrdokumenten. 

Informant A säger sig veta vad det står i styrdokumenten och framhåller att: 

 

Oavsett diagnos eller inte ser man ju till elevernas särskilda behov och det gör man ju 
genom att lära känna dem och ha en god dialog.  

 

Informant C har läst en kurs på lärarutbildningen vilket han tyckte var väldigt intressant. Dock 

önskar han att han hade fått möjlighet att tillägna sig mer formell kunskap om 

funktionsnedsättningen. Även han känner sig trygg med vilka riktlinjer det finns att förhålla 
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sig i styrdokumenten, att det är lärarens ansvar att ge alla elever en likvärdig utbildning och en 

uppmaning att anpassa och individualisera undervisningen.  

 

När det handlar om förståelse om hur undervisningen kan anpassas för att optimera inlärning 

för elever med AS menar informant C att det är viktigt att ge klara direktiv och ha en väl 

fungerande lektionsplanering. Han framhåller tydlighet och menar att alla elever mår bra av 

det, inte bara elever med AS. ”Jag skriver upp på tavlan innan varje lektion vad timmen ska 

handla om.” Det handlar också om att vara flexibel i undervisningen, att kunna sitta ner med 

vissa elever och handleda dem medan resten får större utrymme att arbeta självständigt. 

Vidare menar informant C att det är viktigt att skapa en relation till eleverna för att kunna 

individanpassa.  

 

Examinationsformer brukar eleverna själva få välja om de vill redovisa skriftligt eller 

muntligt och han är noga med att poängtera att han brukar rekommendera vissa elever att 

välja en viss examinationsform för att kunna göra bättre ifrån sig. Även informant A menar att 

det är viktigt att ha en bra struktur för elever med AS, att ha en tydlig plan där även lektionens 

mål blir tydligt för eleverna. Hon säger sig leva efter mottot: ”det man lär med glädje, det 

kommer man alltid ihåg”. Hon tycker det är viktigt att vara öppen och trygg i mötet med 

människor så de kan känna sig trygga att ifrågasätta om det upplever något problem. 

Informant B har ofta lektioner som innefattar datorer och anser det vara relativt enkelt att 

anpassa undervisningen då det finns olika program och hjälpmedel att använda sig av på 

datorerna. Det finns även möjlighet för eleverna att avskärma sig med hörlurar för att kunna 

fokusera bättre och få en ökad koncentration. Hon upplever det svårt med genomgångar då 

eleverna ofta tappar fokus då internet finns tillgängligt, detta speciellt med elever med AS då 

de från början har svårt med koncentrationen. På hennes lektioner, likt informant C, får 

eleverna ofta välja examinationsform exempelvis att göra en film eller fota. Hon är noga med 

att de inte ska behöva redovisa muntligt framför klassen då det kan skapa en onödig stress. 

Fungerar det inte för eleverna att välja själva brukar hon rekommendera vissa elever att välja 

en specifik redovisningsform. 

 

Vid analytiska uppgifter menar alla tre informanter att det är viktigt att hela tiden handleda 

eleverna. Eftersom elever med AS vanligtvis har ett väldigt konkret tankesätt är det extra 

viktigt att finns där för dem. Informant A talar om att arbeta med milstolpar, vilket brukar 

underlätta det analytiska tänkandet på hennes lektioner. Informant C upplever att det ofta kan 
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bli problematiska med analytiska uppgifter och att han måste vara flexibel i sitt sätt att 

handleda.   

 

Utifrån vara intervjuer upplever informant A och C att de har en god förståelse för hur de ska 

undervisa elever med Aspergers syndrom och känner sig trygga med vad 

funktionsnedsättningen innebär samt vilka riktlinjer det finns i styrdokumenten. Informant B 

upplever sig inte ha en god förståelse. Dock önskar alla tre att de hade mer kunskaper om 

funktionsnedsättningen.   

 

4.1.2 Informanter vid en specialanpassad gymnasieskola 

Informant D, E och F som alla är verksamma på en specialanpassad skola för elever med AS 

upplever sig ha en god förståelse för vad funktionsnedsättningen innebär samt med vilka 

riktlinjer det finns att förhålla sig till i styrdokumenten. Informant D framhåller att de inom 

verksamheten har fortbildningar och utbildningspaket varje termin som oftast pågår i två 

dagar. Dessa internutbildningar är för alla även om man har gått på det tidigare. Han beskriver 

att de även har läxor som innefattar att läsa litteratur om syndromet som de sedan diskuterar 

på ett seminarium. Informant E har gått en halv termin på lärarutbildningen som inriktade sig 

på elever med särskilda behov och har även haft verksamhetsförlagt utbildning inom området. 

Informant F har gått en specialpedagogisk inriktning i sin utbildning men önskar dock att han 

hade mer kunskaper med sig därifrån. Även informant E och F har fått stor kunskap om 

funktionsnedsättningen genom interna fortbildningar. Informant F lyfter fram att de har 

tillgång till uppdaterade föreläsare som är väl insatta i forskningen och har stor erfarenhet av 

syndromet. 

 

När det handlar om förståelse om hur undervisningen kan anpassas för att optimera inlärning 

för elever med AS menar informant D att tydlighet är det absolut viktigaste. Att man har en 

god framförhållning, struktur och planering. Han lyfter även fram att tavlan är ett väldigt 

viktigt redskap i klassrummet. Han börjar alltid lektionen med att ha en kort genomgång på 

tavlan om vad lektionen ska handlar om och är sedan mycket noga med att hålla sig till 

planeringen för att minimera överraskningsmoment och avvikelser från planen. Detta för att 

eleverna ska kunna känna att det är med i sammanhanget. Han framhåller även vikten av att 

eleverna måste känna att lektionen känns meningsfull. Informationen måste alltid vara i 

hanterbara mängder och det måste finnas en röd tråd i undervisningen. Att repetera det han 
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har gått igenom tycker han också är viktigt, likaså att använda sig av nyckelord. För 

majoriteten av eleverna fungerar det bättre att använda sig av datorer än att skriva för hand, 

han nämner metoder som flashcards och dataprogrammet ANKI. Något som alla tre 

informanterna lyfter fram är vikten av att känna till elevernas inlärningsstil och att föra fram 

informationen på mer än ett sätt, att använda sig av tavlan eller Power Point samtidigt som 

man talar. Informant E framhåller att det är viktigt att skapa en förutsägbar miljö och begränsa 

yttre stimuli. Hon lyfter även fram att hon inte bara ser till hennes undervisningssituation utan 

till elevernas skoldag i stort för att hennes lektioner ska fungera bra. Hon arbetar mycket med 

skriftlig information och snabb feedback så att eleverna ska få bekräftelse och därifrån kunna 

ta sig vidare. Även hon lyfter fram vikten av tydlighet i undervisningen. Det är också viktigt 

att skapa relationer till alla elever då elever med AS ofta har svårare för krav. ”Har man ingen 

relation till en elev kan man heller inte ställa krav, för då litar de inte på en.” Läxor upplever 

hon fungerar mindre bra. Hon menar att läraren måste se över sitt syfte med att ge läxa. 

 

Är läxan till för att vi inte har hunnit med det som var tänkt under lektionen eller är det 

något som ska läsas för att de ska ha en förförståelse till nästa gång? 

 

Hon menar att det inte är självklart att eleverna på deras skola gör läxorna och att det ofta 

beror på att de saknar motivation eller att de inte förstår. ”Man får inte tro att det är pågrund 

av trots.” Informant F anser det viktigast med individualisering i undervisningssammanhang 

och även tydlighet likt de två andra informanterna. ”Jag måste vara säker på att det jag vill 

förmedla går fram.”  

 

När det gäller examinationsformer menar informant F att det är viktigt att mäta kunskaper 

även i på de vanliga lektionerna och inte endast vid examinationstillfället. Han menar även att 

han som lärare måste vara flexibel och kunna omformulera frågor och förklaringar till 

eleverna, även vid provtillfällen då det oftast finns möjlighet till missförstånd. Eleverna måste 

också känna sig trygga med att ställa frågor, även vid provtillfällen. Det får aldrig känna att de 

stör. Informant D betonar vikten av att tona ner allvaret vid en examination. ”Eleverna kan få 

göra två prov och sedan välja det som gick bäst.” Informant E anser att prov ofta skapar en 

onödig stress, hon upplever att case och rollspel fungerar bättre. Vid vanliga skriftliga prov 

beskriver hon att vissa elever lätt fastar vid antalet frågor och har svårt att arbeta metodiskt 

med en fråga i taget.  
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Vid analytiska uppgifter menar informant D att det ofta upplevs som svårt av eleverna. Han 

analyserar ofta enskilt med en elev och möter eleverna där de befinner sig för att sedan höja 

ribban lite. Han utgår från Vygotskys proximal zone of development, att en den mer 

kompetente vägleder en mindre kompetent person får att få en större kompetens inom något 

område.84 Han använder sig ofta av tankekartor och påvisar olika tänkbara resonemang. ”kan 

det vara såhär, eller såhär…” Informant E menar att man inte kan lämna elever vid analyser 

som man kanske kan göra med elever utan AS. Hon menar att man måste finnas där hela tiden 

då elever med AS inte kan se orsak och verkan eller uppfatta händelseförlopp, man måste 

stötta och ge konkreta exempel. Dock tycker hon det är viktigt att eleverna får chans att 

utveckla sin analytiska förmåga eftersom det har intelligensen men behöver hjälp med 

verktygen.  

 

Det framgår av våra intervjuer att samtliga informanter på den specialanpassade 

gymnasieskolan har god förståelse för hur de ska undervisa elever med AS och känner sig 

trygga med vad funktionsnedsättningen innebär samt vilka riktlinjer det finns i 

styrdokumenten.  

 

4.2 Kan 

Här handlar det om vilka möjligheter informanten upplever att det finns att anpassa 

undervisningssituationen till elever med Aspergers Syndrom. Det handlar även om vilka 

resurser informanten har att tillgå på skolan samt vilket stöd informanten upplever han/hon 

har från rektorn och skolledningen att forma sin undervisning till elever med 

funktionsnedsättningen.  

 

4.2.1 Informanter vid en vanlig gymnasieskola 

Informant A upplever att det finns ett behov av hjälpmedel för att kunna optimera 

undervisningen till elever med AS men hon anser sig inte ha tillgång till de rätta hjälpmedlen. 

Hon arbetar mycket med individuella samtal och även med individuella studieplaner till de 

elever som hon upplever har behov av det. Hon menar att det är upp till den enskilda läraren 

att ta sig tid till att utforma detta. Det finns ingen särskild policy på skolan att arbeta på detta 

                                                 
84 Säljö, R. Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv (2008)  
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sätt och hon känner inte heller att stödet finns på skolan då hon upplever att de är hårt styrda 

av den ekonomiska budgeten. Informant A anser att det bör finnas större möjligheter till att 

köpa in hjälpmedel, det är bristfälligt i många fall. Även tiden är bristfällig och hon upplever 

att det är den enskilda läraren som måste ha ett stort engagemang till dessa elever och själv ta 

sig den tid det kräver vilket i många fall är svårt eftersom tiden måste räcka till mycket mer. 

Något hon lyfter fram som positivt är att de på skolan finns en policy att varje lärare ska 

utforma så kallade momentsplaner, en sorts grovplanering, vilket hon upplever är en tillgång 

för att få en tydlig struktur i sin undervisning. Hon upplever även att hon får stöd från 

kuratorn och specialpedagogen i arbetet med elever med AS. Även informant B och informant 

C lyfter fram att det finns ett stort stöd att få av specialpedagogen. Informant B upplever även 

att det finns en stor tillgång till ljudböcker, att i stort sett alla läromedel finns att tillgå via 

ljudfiler. Hon menar dock att hon skulle behöva mer kunskap om vad funktionsnedsättningen 

innebär för att kunna veta vilka resurser hon behöver för att optimera undervisningen, hon 

skulle vilja ha mer information om AS. Dock känner hon att tiden är tillräcklig och att de har 

möte en gång i vecka där det finns tillfälle att lyfta upp problematik kring dessa elever. 

Informant C tycker också att tiden är tillräcklig för att kunna sätta sig in i elevernas enskilda 

behov. Detta tack vare att skolan är relativt liten och klasserna är små, ”det finns möjlighet till 

att skapa en relation till alla elever”. Han saknar inga materiella resurser utan beskriver att det 

finns stor möjlighet till att få alla läromedel på ljudböcker.   

 

4.2.2 Informanter vid en specialanpassad gymnasieskola 

Informant D, E och F lyfter fram att de har mycket tid till varje elev eftersom de har små 

klasser och att det finns många lärare till få elever. Informant D talar om att tiden ibland finns 

i överflöd. De har mycket undervisningstid eftersom det finns ett stort behov av att förklara 

och repetera kunskapen. Det finns även tid till läxläsning på skoltid. Informant D upplever att 

det har tillgång till ett stort utbud av läromedel som är baserade på elevens individuella behov. 

”Det viktigaste är att ta hänsyn till vad eleven kan och lägga sig lite över den nivån så att det 

blir en utmaning för eleven.” Han beskriver att han har utformat egna nivåbaserade läromedel, 

använder sig mycket av talböcker, talsyntes, material från filmcentralen samt av individuella 

studieplaner och scheman. Han menar att det alltid finns möjlighet till ett eget schema, ”på 

sjuttio elever finns det minst femtio olika scheman”. Han beskriver att de arbetar mycket med 

motiverande samtal vilket de har mycket fortbildning inom och att de måste bygga en relation 

till eleverna då de oftast har en väldigt negativ historia inom skolan bakom sig.  
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Informant E menar att det krävs att hon utformar mycket material själv då det ofta kan vara 

svårt att komma framåt i en vanlig lärobok. Eleverna tycker ofta det är problematiskt med 

begreppsinlärning och mycket tid måste ägnas åt detta. Hon beskriver att många elever vill 

börja på första sidan i boken och forstsätta framåt i rätt ordning, det är problematiskt för dessa 

elever att hoppa över ett stycke eller ett kapitel i läroboken. Då krävs det att hon skriver om 

materialet så att det finns på ett eget dokument för att undvika att eleven fastnar onödigt 

mycket i en text. På frågan om vad hon har för resurser att tillgå svarar hon att de har allt. Det 

finns tillgång till enskild undervisning, möjlighet att kasta om i scheman samt även avsatt tid 

för samarbete över ämnesgränserna. Hon säger att resurserna är väl tillräckliga när det gäller 

material och kompetens på skolan. ”Det finns en förståelse för att saker tar tid på vår skola.” 

Informant F säger att de har resurser till att göra alla möjliga anpassningar, det viktigaste är att 

ta reda på vilken problematik eleven har. Han har aldrig uppfattat att det finns några hinder 

när det gäller resurser. Han säger att man måste vara flexibel för att finna lösningar men han 

saknar inget.   

 

Alla tre informanter anser att det har stort stöd från rektor och skolledning för att tillgodose 

elevernas behov. Informant D säger: ”man får aldrig ett nej om man behöver något”. 

 

Våra intervjuer visade inte helt oväntat att det är stora skillnader mellan de två skolorna när 

det handlar om vilka resurser aktörerna har att tillgå för att kunna optimera inlärningen för 

elever med AS. Alla tre informanter vid den specialanpassade skolan upplever att det har goda 

möjligheter att tillgodose elevernas behov och kunna anpassa undervisningen till elevernas 

funktionsnedsättning. På den vanliga gymnasieskolan är det endast en informant som 

upplever att resurserna är tillräckliga.    

 

4.3 Vill 

För att implementeringen ska bli lyckad måste aktören vilja verkställa styrningen. Det handlar 

om att ha motivation till att anpassa undervisningen till elever med AS.  
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4.3.1 Informanter vid en vanlig gymnasieskola 

Informant A beskriver sig känna ett väldigt starkt behov av att hjälpa dessa elever. Hon anser 

sig ha en god motivation och tycker att det är positiv utmaning. Hon ser det som en del av 

arbetet, en lika stor del som allt annat arbetsdagen innefattar. Hon känner sig väl insatt i alla 

elever, hon vet vad alla heter och har möjlighet att se alla elever. Detta tror hon beror på att 

hon arbetar på en relativt liten skola och att det skulle vara svårare på en större 

gymnasieskola. Hon anser att det vore bra om lärarna överlag fick mer kunskaper om 

funktionsnedsättningen och hur man kan hjälpa dessa elever. Hon tycker också att det ska 

vara mer öppet när det pågår en utredning på någon elev då hon tycker det är viktigt att veta 

vad som gäller för alla elever. Dock menar hon att man inte alltid behöver känna till 

diagnosen utan det viktigaste är att se till individen och att skapa en relation till alla elever. 

Även informant B tycker det är självklart att man bör sätta sig in i elevens speciella behov för 

att kunna göra ett bra arbete. Hon tycker att det bör ägnas mer tid till dessa elever på skolan 

för att optimera deras inlärning. Informant C anser sig också ha en stor motivation till att 

hjälpa dessa elever. Han tycker inte att det är något större problem på deras skola då 

elevantalet är relativt litet.  

 

4.3.2 Informanter vid en specialanpassad gymnasieskola 

Informant D upplever sig ha stor motivation att bemöta eleverna och deras funktionshinder. 

Han menar att det självklart är jobbigt vissa dagar men att majoriteten av dagarna är bra. Det 

finns självklart saker som han kan göra bättre men menar att det är bra att reflektera över sitt 

tillvägagångssätt. Han känner att han har stort stöd från rektor och skolledning samt även från 

de andra kollegorna på skolan. Informant E känner sig ha stor motivation till att hjälpa dessa 

elever och anpassa undervisningen för att optimera inlärning. Hon säger sig inte vilja arbeta 

någon annanstans. ”Jag är intresserad av hela människan, inte bara av personens 

ämneskunskaper.” Även informant F känner stor motivation till att arbeta med dessa elever. 

Han tycker det är roligt och ser det som en utmaning att hjälpa elever i svårigheter. Även han 

säger att det finns saker som han kan göra annorlunda, men ser det som en process som han 

lär sig saker på. Han menar att det är bra att vara reflektiv.    

 

Alla våra sex informanter upplever sig ha en god motivation till att anpassa sin undervisning 

till elever med Aspergers syndrom. 
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5. Avslutning 

5.1 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av implementeringsteorin belysa huruvida 

informanterna på två olika skolor kan, vill och har förståelse för att skapa en god lärandemiljö 

för elever med Aspergers Syndrom. För att en implementering ska få ett positivt resultat krävs 

det att tre faktorer uppfylls. Läraren, närbyråkraten, måste förstå beslutet samt kunna och vilja 

genomföra det. Brister det på någon av dessa punkter påverkar det implementeringen 

negativt.85 Lärarna är ålagda att ta hand om elever med AS enligt vad regeringen har fastställt 

i styrdokumenten. Det står i Gy2011 att ”skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

funktionsnedsättning” och att det är den enskilda lärarens uppgift att ge stöd åt dessa elever.86 

I detta avsnitt fokuserar vi på att svara på vår frågeställning om vilka hinder och möjligheter 

det finns att skapa en god lärandemiljö för dessa elever samt visa positiva och negativa sidor 

med ett implementeringsarbete. 

 

5.1.1 Har informanterna förståelse för Aspergers Syndrom? 

Resultatet visar att lärarna på den specialanpassade skolan upplever sig ha en god förståelse 

för vad AS innebär och motiverade detta med att de har formell kunskap om syndromet samt 

att de på skolan har fortbildningar i ämnet under två dagar varje termin. Resultatet hos 

informanterna vid den vanliga gymnasieskolan skiljer sig åt. Informanterna A och B anser 

inte att de har tillräckliga formella kunskaper om syndromet. På den specialanpassade 

gymnasieskolan fungerar arbetet med att optimera inlärningen för elever med AS väl utifrån 

implementeringsteorin eftersom samtliga informanter upplever sig ha den förståelsen som 

krävs. I den vanliga gymnasieskolan fallerar implementeringsarbetet när det gäller förståelse 

eftersom informanternas kunskaper inte är tillräckliga. Lundqvist menar att om en av 

aspekterna kan, vilja och förstå inte fungerar medför det att implementeringsarbetet inte kan 

utvecklas på ett givande sätt.87 Uppfylls inte förståelsen innebär det ett försvårande arbete 

vilket i slutändan kan innebära att aktören inte kan verkställa beslutet.88  Om aktören inte 

verkställer beslutet innebär det att denne inte lever upp till de riktlinjer som finns i 

                                                 
85 Lundquist, L. (1992) s.75 
86 Skolverket. (2011) s.6 
87 Lundquist, L. (1992) s.76 
88 Ibid. 
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gymnasieskolans styrdokument då det medför att aktören inte kan tillhandahålla den 

undervisning som eleverna kräver och har rätt till. Lipskys teori om närbyråkrater bygger på 

att närbyråkraterna i sin dagliga verksamhet har stort utrymme att forma ett politiskt beslut.89  

 

5.1.2 Kan informanterna möta eleverna med AS utifrån ett resurs- och 
anpassningsperspektiv? 

Informanternas svar vid den vanliga gymnasieskolan skiljer sig åt när det gäller frågan om 

resurser. Informant A upplever att det finns ett behov av hjälpmedel, att tiden inte räcker till 

och att budgeten är hårt hållen vilket innebär att inköp inte kan genomföras. Informant A 

framhåller momentsplaner som positivt vid arbete med alla elever. Momentsplaner är ett stöd 

för att planera sin undervisning. Samtliga informanter upplever att de får mycket stöd av 

specialpedagogen på skolan. Det ses som positivt ur ett implementeringsperspektiv eftersom 

informanterna enhälligt framhåller specialpedagogen som en viktig faktor i arbetet med elever 

som innehar en funktionsnedsättning. Samtidigt ska det poängteras att det inte är klarlagt hur 

många elever på den vanliga gymnasieskolan som har en funktionsnedsättning i jämförelse 

med den specialanpassade gymnasieskolan där samtliga elever har någon form av 

funktionsnedsättning. I och med att den vanliga gymnasieskolan är en relativt liten skola och 

det inte framgår ur våra intervjuer hur många elever som har AS är det möjligt att 

specialpedagogen är en tillräcklig resurs för att tillgodose dessa elevers behov. Hade det varit 

fler elever på skolan hade det troligtvis funnit fler elever med en funktionsnedsättning och då 

hade troligtvis inte informanterna sett specialpedagogen som en lika stor resurs. De hade då 

varit tvungna att tillägna sig mer information om funktionsnedsättningen eftersom det då 

antagligen hade varit ett mer påtagligt problem. På den specialanpassade gymnasieskolan är 

det klarlagt att alla elever har AS eller någon funktionsnedsättning inom autismspektrumet 

och därför krävs det mer resurser och mer kunskap hos lärarna. Skolan är anpassad för att ta 

hand om dessa elever och därav är det mer eller mindre självklart att resurserna ska finnas där. 

Det bör dock poängteras att det tydligt står i styrdokumenten att även en vanlig 

gymnasieskola är ålagda att ta hand om dessa elever och skapa en god undervisningsmiljö för 

elever med någon typ av funktionsnedsättning.90 Därav bör det ses som en självklarhet att 

resurserna ska vara tillräckliga även på den vanliga gymnasieskolan.  

 

                                                 
89 Sannerstedt, A. (2001) s.21 
90 Skolverket. (2011) s.6 
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Informant B och C anser att tiden är tillräcklig. Informant C tycker att eftersom skolan är 

relativt liten och klasserna små finns det möjligheter att skapa relationer till eleverna och då 

möta elevernas behov. Det är diskuterbart om utfallet hade blivit annorlunda om skolan hade 

varit större. Den specialanpassade gymnasieskolan framhåller att de har mycket tid till varje 

elev och informant D talar om att tiden ibland finns i överflöd. Vidare framhåller de olika 

anpassnings- och resursmöjligheter då de talar om anpassning av scheman och om eget 

producerat material. Informant D förtydligar att det finns ett stort stöd från skolledningen, han 

poängterar att de aldrig får ett negativt besked från skolledningen om är det något de behöver. 

 

Det framkommer olikheter i arbetet på de två gymnasieskolorna. På den specialanpassade 

gymnasieskolan är informanternas svar genomgående positiva utifrån ett 

implementeringsperspektiv. Informanternas svar på den vanliga gymnasieskolan skiljer sig 

återigen åt även om de gemensamt framhåller specialpedagogen som en positiv nämnare. 

Lundquist beskriver att den andra faktorn, kan, som bör uppfyllas vid implementering handlar 

om pengar, resurser, handledning eller lokaler.91  Utifrån Lundquists definition kan vi dra 

slutsatsen att den specialanpassade skolan arbetar på ett tillfredställande sätt. Den vanliga 

skolan är svårare att definiera eftersom svaren som informanterna ger är olika. Det kan 

diskuteras hur resultatet på den vanliga skolan hade sett ut om skolledning och lärare hade 

haft en gemensam definition på hur deras implementeringsarbete av elever med AS bör se ut. 

5.1.3 Hur ser informanternas motivation ut för att arbeta med elever med Aspergers 
Syndrom? 

Alla sex informanterna anser sig ha stor motivation för att arbeta med dessa elever. Ur ett 

implementeringsteoretiskt perspektiv får det ses som mycket positivt eftersom en av tre 

punkter uppfylls helt.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
91 Lundquist, L. (1992) s.76 
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5.1.4 Sammanfattning 

Tabellen visar en översikt över hur informanterna på de båda gymnasieskolorna upplever sig 
ha förståelse, resurser och motivation till att skapa en god lärandemiljö för elever med AS. 

Tabell 2. 

 Informanterna på den vanliga 
gymnasieskolan 

Informanterna på den 
specialanpassade 
gymnasieskolan 

Förstå  x 
Kan  x 
Vill x x 

 

De båda skolornas arbete skiljer sig åt. Det är inte överraskande att informanterna på den 

specialanpassade gymnasieskolan visar ett positivt resultat på implementeringen av elever 

med AS då det är skolans syfte att undervisa dessa elever. Vid den vanliga gymnasieskolan är 

informanternas svar mer spridda och det ifrågasätter enligt ett implementeringsperspektiv om 

de arbetar på ett tillfredställande sätt eftersom samtliga punkter ur implementeringssynpunkt 

inte uppfylls. Uppfylls inte alla faktorer medför det att implementeringen inte kan genomföras 

på ett tillfredställande sätt och att det finns brister på skolan för att kunna skapa en god 

lärandemiljö för elever med AS samt att optimera deras inlärning.  

 

5.2 Diskussion 

Falkmer, Thimon och Hellberg skriver om liknande tillvägagångssätt när det handlar om 

strukturen i klassrummet, individualisering och olika pedagogiska hjälpmedel.92 Informant A, 

B och C visar på en förståelse för dessa olika tillvägagångssätt som forskarna nämner. 

Kunskapen om tillvägagångssätten skiljer sig dock mellan informant A, B och C då informant 

A framhåller vikten av struktur i klassrummet, att ha en tydlig plan där även lektionens mål 

blir tydligt. Informant B framhåller att datorer är att föredra. Informant C talar om vikten av 

att ha en god relation med sina elever för att kunna individanpassa. Individanpassningen är 

något som Falkmer, Hellberg och Thimon tar upp i sin forskning. Individualisering ska ske i 

skolan för att ta till vara på alla elevers inneboende kraft.93  

 

                                                 
92 Thimon, A C. (1998) Falkmer, M. (2009) & Hellberg, K. (2009) 
93 Falkmer, M. (2009) s.64 
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De formella kunskaperna kring AS är bristfälliga eftersom de har gått olika lärarutbildningar 

och det medför att de har olika kunskapsnivåer kring funktionsnedsättningen. Alla 

informanter på den vanliga gymnasieskolan menar att de skulle vilja lära sig mer om AS. 

Falkmer skriver om att graderna av olikhet hos individerna med AS är större än hos personer 

utan AS. Hon påpekar att det är viktigare att uppmärksamma dessa personer på grund av 

dessa unika skillnader.94 Eftersom den formella kunskapen mellan informant A, B och C 

skiljer sig åt borde det medföra att under informant A, B och C:s lektioner lyfts dessa unika 

skillnader hos individerna upp olika mycket beroende på kunskapen hos lärarna. Resultatet att 

kunskapen om AS hos informant A, B och C skiljer sig åt kan vi sätt i förbindelse till vad 

skollagen skriver om att lärare ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas. 

Eftersom alla informanter i den vanliga gymnasieskolan inte anser sig ha kunskap om AS 

medför det att elevernas möjlighet till inlärning försämras eftersom lärare utan den 

kompetensen inte alltid kan stödja och handleda eleverna på rätt sätt.95  

 

Falkmers forskning tar sin utgångspunkt i ett inkluderande arbetssätt i motsats till Hellbergs 

forskning som utgår från en speciellt anpassad gymnasieskola för elever med AS.96  Informant 

A, B och C arbetar på en skola som inte uttryckligen arbetar med inkludering som arbetssätt 

men där alla eleverna med eller utan funktionsnedsättning är närvarande i klassrummet.  

Informant A, B och C arbetar inkluderat eftersom strukturen av skolan ser ut på detta vis. 

Falkmer poängterar att i arbetet ett inkluderande klassrumsyn kräver det kunskap om 

funktionsnedsättning hos samtliga inom skolverksamheten. Informant A och B anser sig inte 

ha den formella kunskapen som krävs för att arbeta med dessa elever vilket gör att det inte 

finns kunskap hos samtliga i skolverksamheten.  

 

Falkmer beskriver att många av de undervisningsstrategier hon fokuserar på gynnar alla 

elever, inte bara de eleverna med AS.97 Informant C tar upp detta som ett exempel i intervjun 

och hänvisar till tydlighet i undervisningen som en viktig faktor. Thimon lyfter upp 

mentorskap som en viktig faktor i arbetet med elever med AS.  Hon menar att mentorn ska ses 

som elevens ombud och fungera som ledsagare i studierna.98 Informant A, B och C arbetar 

                                                 
94 Falkmer, M. (2009) s.64 
95 Skolverket. (2011) s.10ff 
96 Falkmer, M. (2009) s. 64 
97 Ibid. s. 70 
98 Thimon, A C. (1998) s.60ff 
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med att handleda eleverna. De talar dock inte om ett uttalat mentorskap utan om handledning 

vid olika uppgifter och moment såsom vid examinationsval eller vid analytiska uppgifter.  

 

Informant D, E och F är verksamma vid en specialanpassad gymnasieskola och beskriver en 

bild i enlighet med vad Falkmer, Hellberg och Thimon lyfter fram i sin forskning. 

Informanterna talar om individualisering, problematik med analytiska uppgifter, prov som 

specialanpassas, relationen till eleverna och att samtliga lärare har gått någon form av 

specialpedagogisk utbildning. De har fortbildningspaket två dagar varje termin för alla lärare 

vare sig de har gått utbildningen tidigare eller inte. De har också läxor i form av litteratur som 

ska läsas om AS och som sedan diskuteras i seminarieform. Falkmer, Hellberg och Thimon 

skriver om olika pedagogiska hjälpmedel, exempelvis om att ha en fungerande organisatorisk 

plan för eleverna eller en individuell studieplan.99 Hellberg beskriver strategier som små 

undervisningsgrupper, hemklassrum, individuella anpassningar vid prov.100 Informant D, E 

och F arbetar i enlighet med vad Hellberg skriver om i sin forskning genom individualisering, 

snabb feedback och enskilda samtal.  

 

Enligt skollagen är det upp till den enskilda läraren att skapa en god lärandemiljö för elever 

med en funktionsnedsättning såsom AS. Det är rektorns ansvar att sätta in och utforma de 

stödåtgärder som krävs för dessa elever samt att läraren, närbyråkraten, får möjlighet till den 

kompetensutveckling som krävs för att kunna utföra sina uppgifter på ett professionellt sätt.101  

Informant B och informant C upplever att det finns ett stort stöd från specialpedagogen i 

frågor rörande elever med någon typ av funktionsnedsättning. Informant A tycker inte att det 

finns tillräckligt med tid och menar att det är bristfälligt med pedagogiska hjälpmedel på 

grund av en hårt hållen budget från skolledningen. Informant B och C anser att det finns 

tillräckligt med tid för att kunna sätta sig in i elevernas behov, det tack vare att det är små 

klasser. Det står tydligt i skollagen att rektorn ansvarar för att ge de rätta redskapen till lärarna 

för att kunna genomföra undervisningen på ett optimalt vis för elever funktionsnedsättning. 

Informanterna talar om problematik så som att de inte har tillräcklig kunskap om syndromet 

eller skulle vilja lära sig mer eftersom de anser att deras kunskap är bristfällig. Om lärarna 

inte får rätt redskap eller resurser att genomföra undervisningen borde det medföra att 

undervisningen blir bristfällig och att alla elevernas behov inte kan tillgodoses.  

                                                 
99 Thimon, A C. (1998) Falkmer, M. (2009) & Hellberg, K. (2009) 
100 Hellberg, K. (2009) s.106ff 
101 Skolverket. (2011) s.15ff 
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Informant D, E och F får de resurser som de behöver från skolledningen och de anser sig ha 

gott om tid att anpassa undervisningen.  

 

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt 
stöd. […] Läraren ska stimulera, handleda och stödja eleverna och ge särskilt stöd till elever 
i svårigheter. […] Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter 
sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga [vår 
kursiv].102  
 

Citatet påvisar det som informant D, E och F lyfter fram i intervjuerna att de upplever sig ha 

tillgång till de rätta resurserna.  De får inte ett negativt besked om det är något som de 

behöver för att kunna optimera inlärningen hos eleverna och de upplever sig också ha 

förståelse från skolledning att saker och ting tar extra tid på deras skola. Vidare visar 

informanternas svar att eleverna får möjligheterna till att utvecklas efter sina individuella 

förutsättningar och stimuleras till att fortsätta utveckla sin förmåga. Läroplanen säger tydligt 

att skolan har ett särskilt ansvar när det gäller elever med funktionsnedsättning.103 Informant 

D, E och F känner samtliga att de får det stöd de behöver ibland i överflöd för att arbeta med 

dessa elever, det underlättas av att de har mindre klasser vilket gör att individen får mer hjälp 

än i en vanlig klass. Att resurserna är tillräckliga ses som ett måste för att eleverna ska få en 

optimerad inlärning. Det beskrivs av informant F som att de har möjlighet till alla möjliga 

hjälpmedel men att det viktigaste är att ta reda på vilken problematik eleven har. 

 

Alla våra sex informanter upplever sig ha en god motivation till att anpassa sin undervisning 

till elever med Aspergers syndrom. Det är en positiv förutsättning eftersom det i 

gymnasieskolans styrdokument står det att den undervisande läraren måste ta hänsyn till varje 

elev och att undervisningen ska anpassas individuellt utefter varje elevs förutsättningar.  

Majoriteten av våra informanter lyfter fram vikten av att individualisera och skapa en relation 

till eleverna för att gynna deras inlärning. 

Våra intervjuer visade att förståelsen för att optimera undervisningen för elever med AS på 

den vanliga gymnasieskolan är bristfällig. Informant A och B anser sig inte ha de formella 

kunskaper som krävs för att undervisa dessa elever. Informant C har läst en kurs om detta men 

önskar att han hade mer kunskap i ämnet. Det visade även att informant B hade bristande 

                                                 
102 Skolverket. (2011) s.10ff  
103 Ibid. s.6 
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kunskap om vilka riktlinjer som finns gällande i gymnasieskolans styrdokument. Alla 

informanter på den specialanpassade skolan upplever sig ha en god förståelse för att optimera 

inlärningen för elever med AS. När det handlar om vilka möjligheter informanterna upplever 

att de har att anpassa undervisningen till dessa elever samt vilka resurser och stöd som finns 

att tillgå på skolan finns även där  brister hos informanterna på den vanliga gymnasieskolan. 

Informant A, B och C känner att möjligheten finns att anpassa sin undervisning men hänvisar 

då till att det är på grund av att skolan är relativt liten och att klasserna är små. När det gäller 

resurser, stöd och fortbildning upplever informanterna en stor saknas. På den 

specialanpassade skolan beskriver informanterna att allt som behövs finns i fråga om resurser 

och hjälpmedel och att de får löpande fortbildning och bra stöd av skolledningen. Vidare till 

viljan så känner samtliga informanter att de har motivationen som krävs för att anpassa sin 

undervisning till elever med AS.  

 

5.3 Avslutande reflektioner 

Vi har valt att undersöka hur arbetet med elever med Aspergers syndrom ser ut på två olika 

gymnasieskolor. För att undersöka detta använde vi oss av implementeringsteorin som utgår 

från tre faktorer. De olika faktorerna är: kan, vilja och förstå. Vi intervjuade sex lärare på två 

olika gymnasieskolor, en vanlig gymnasieskola och en specialanpassad gymnasieskola för 

elever med AS och andra funktionsnedsättningar. Resultaten visar att implementeringen 

brister i den vanliga gymnasieskolan. Bristerna visar sig framförallt när det handlar om 

förståelse för funktionsnedsättningen och dess pedagogiska konsekvenser samt i fråga om 

resurser. För att arbetet med eleverna med AS vid den vanliga gymnasieskolans ska kunna 

tillfredsställas i enlighet med implementeringsteorin krävs det större ett ansvar från rektor och 

skolledning, men även från lärarnas sida. De tre perspektiven kan, vilja och förstå går in i 

varandra och om det finns brister på en eller flera punkter medför det att arbetet med att 

tillgodose dessa elevers behov inte kan genomföras på ett tillfredställande sätt. Handledning 

för rektor, skolledning och lärare att tillförskaffa sig mer kunskap om AS bidrar förmodligen 

till ökad förståelse hos lärarna samt tillgången till fler resurser vilket gör att implementeringen 

kan få positivt resultat. 

 

Det går att problematisera och reflektera kring de förkunskaper som lärare på en 

gymnasieskola besitter. Anta att alla lärare i den vanliga gymnasieskolan har gått en 

fullständig lärarutbildning. Lärarutbildningarna skiljer sig åt med åtanke på kurser och dylikt. 



45 
 

Det innebär sannolikt att inte alla lärarutbildningar har kurser och information angående 

elever med funktionsnedsättningar och då mer specifikt om AS. Kritik kan alltså sannolikt 

riktas mot lärarutbildningar och deras olikheter som i slutändan medför att lärarna i fråga inte 

får lika kunskap om funktionshinder och funktionsnedsättningar under sin utbildning. Vänder 

vi på resonemanget och antar att alla informanter på den vanliga gymnasieskolan inte är 

lärarutbildade medför det att ingen formell kunskap finns från början utöver den möjliga 

praktiska erfarenhet som lärarna då besitter. Övrig kunskap får de alltså tillförskaffa sig på 

egen hand. Utifrån detta kan det sannolikt dras slutsatser kring om rektor och skolledning 

tillgodoser elevernas behov som de är skyldiga enligt styrdokumenten, med tanke på att de 

anställt en lärare utan formell kunskap kring funktionshinder och som med andra ord då inte 

har förståelsen att möta de elevernas behov. 

 

Implementeringsteorin kan, vilja och förstå skapar en synlig bild av hur arbetet på två olika 

skolor genomförs. Vid intervjuerna framgår det att olikheter mellan skolorna förekommer. De 

didaktiska implikationerna av detta blir att ur ett implementeringsteoretiskt perspektiv så 

uppfylls inte kan, vilja och förstå på ett tillfredställande sätt i den vanliga gymnasieskolan. 

Det medför att styrdokumenten inte följs och alla elevers behov förmodligen inte blir 

tillgodosedda. Hinder respektive möjligheter beskrivs och diskuteras i punkterna 5.1 och 5.2. 

Avslutningsvis vill vi poängtera att alla lärare som är verksamma inom gymnasieskolan bör 

kunna känna sig trygga med hur de ska optimera undervisningen för elever med AS och andra 

funktionsnedsättningar eftersom det är lärarens ansvar att undervisa dessa elever.  
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Bilaga 1 

 
Mail till informanterna med intervjufrågor 
 
Hej, 

 

Vi är två blivande lärare från Högskolan i Halmstad som nu läser vår sista termin. Det innebär 
bland annat en uppsats på 15hp. I denna uppsats har vi planerat att intervjua gymnasielärare 
angående undervisning av elever med Aspergers syndrom. Det skulle glädja oss om ni på 
***** vill ställa upp på en intervju. Intervjun kommer att spelas in och beräknas ta ungefär 
20-30 minuter. Materialet kommer enbart att användas för vår uppsats och ni kommer givetvis 
att vara anonyma. Hör av dig till oss via e-post om du kan tänka dig att ställa upp så kan vi 
gemensamt bestämma en tid att ses. Självklart får du även frågorna skickade till dig innan.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Emma Johansson och Oskar Brusewitz. 

 

Intervjufrågor  

 

• Anser du att du har de formella kunskaper som krävs för att undervisa elever med 
Aspergers syndrom? 

• Hur ser din undervisningsstrategi ut för att tillgodose dessa elevers behov och för att 
optimera möjligheten till inlärning? 

 

• Vad anser du är viktigt att ta hänsyn till i undervisningssituationer? 
• Vad har du för resurser att tillgå för att skapa en god lärandemiljö för elever med 

Aspergers syndrom? 
• Vilka hjälpmedel finns på skolan för att hjälpa dessa elever? 

 

• När ett hinder uppstår i undervisningen, hur gör du för att lösa detta? 
• Hur upplever du din egen situation som lärare i mötena med elever med AS? 

 


