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Jimmy har Aspergers syndrom. För honom innebär det att han tycker 
att vissa sociala situationer är jobbiga, och att han kan bli förvirrad om 
det ingår för mycket detaljer i ett sammanhang. Han är inte ensam 
om att ha Aspergers – i Sverige räknar man med att ungefär 4-5 
personer av 1000 har Aspergers syndrom. Det som däremot är unikt är 
upplevelserna av funktionsnedsättningen. Även om Aspergers symptom 
ofta kännetecknas av sociala svårigheter och på hur man hanterar 
information i hjärnan så yttrar den sig olika hos olika personer. Jimmy 
tycker om att umgås med andra människor, men uppstartssträckan kan 
vara svår. 
I filmen får vi följa Jimmy när han jobbar som volontär på en 
filmfestival. Vi får se honom i mötet med andra människor, och ta del 
av hans brinnande filmintresse. Jobbet på filmfestivalen är för Jimmy 
ett stort steg på vägen mot ett riktigt jobb. Men det är inte helt lätt, och 
han måste hela tiden utmana sig själv och sin diagnos. Jimmy kämpar 
på och när filmfestivalen är över har han inte bara lärt sig mer om film, 
utan också fått vänner och ett högre självförtroende. 

Nyckelord
Aspergers syndrom, funktionsnedsättning, autism, samlevnad, vänskap.
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Att leva med Aspergers syndrom
10 procent av världens befolkning har en funktionsnedsättning. 
Av 1000 elever i svenska grundskolan har fyra Aspergers syndrom. 
Möt Jimmy som lever med Aspergers syndrom och inget hellre 
vill än att ha ett arbete. Men det är inte så enkelt när man har ett 
funktionshinder som ibland gör den enklaste uppgift oöverstigligt 
svår. Men Jimmy är inte den som ger sig! När vi följer honom får vi 
inblick i hur det är ”att vara Jimmy”.
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Frågor efter visning
1. Vad innebär det att ha Aspergers syndrom?
2. Kan man säga att alla med Aspergers upplever det 

likadant?
3. Vilka sociala situationer känner du dig obekväm 

och osäker i? Hur skulle andra kunna agera för att 
få dig att känna dig tryggare i dessa situationer? 

4. Hur kan man göra som kompis för att få 
personer med Aspergers att känna sig trygga och 
inkluderade?

Internetkällor
http://www.autism.se/content1.asp?nodeid=19408 - 
Autism och Asperger förbundet
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/
Vad_ar_autism/aspergers_syndrom/ - Autismforum
http://attention-riks.se/npf/aspergers-syndrom/ - 
Riksförbundet Attention
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/
Sjukdomar/Aspergers-syndrom/ - Vårdguiden om 
Aspergers syndrom
http://www.hjarnfonden.se/diagnoser/aspergers-
syndrom__24 - Hjärnfondens hemsida om Aspergers 
syndrom. Hjärnfonden är en organisation som samlar 
in pengar till forskning om hjärnan. 

Att leva med Aspergers väcker frågor om hur en inkluderande och trygg vardag kan skapas för 
alla människor, och passar därför utmärkt för arbete med det centrala innehållet i Lgr11, såväl i 
religionsämnet som med övergripande mål och riktlinjer. 
Skolans värdegrund och uppdrag, sid 8
”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 
välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering ...”
Samt för Gy11
Skolans värdegrund och uppdrag, sid 5
”Alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas.”

I årskurs 4-6, religion, sid 188-189, Lgr11
Identitet och livsfrågor: 
”Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, 
skildras i populärkulturen”  Etik  ”Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet” 
och ”Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, 
sexuell läggning samt utanförskap och kränkning” 
 
I årskurs 7-9, religion, sid 189-190, Lgr11
Etik:
”Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel 
konsekvens- och pliktetik” och” Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga 
rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar”

http://www.umo.se/Jag/Neuropsykiatriska-
funktionsnedsattningar/Aspergers-syndrom-/ - Mer om 
att vara ung med Aspergers. 
http://www.ungochasperger.se/ - Ungochasperger är 
en sida från Stockholms Läns Landsting som handlar 
om livet som ung med Asperger. 
www.ne.se - Nationalencyklopedin
www.google.se - Användbar sökmotor
www.dn.se - Dagens nyheter
http://www.thefactlab.com/?setcountry=Other&setlan
guage=Swedish - Dagens nyheters skolsajt 
www.wikipedia.se - Bra nätencyklopedi
www.filmo.se - Filmos hemsida
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