
Gymnasiet för dig med Aspergers, NPF 
eller autism mm. 

Det finns gymnasiala utbildningar som är speciellt anpassade för elever med 
Aspergers syndrom (en "gammal diagnos" som under 2013 blev ersatt med AST = 
diagnoser inom det autistiska spektra och/eller NPF (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar). 

De gymnasiala utbildningar som är speciellt anpassade för den aktuella målgruppen 
finns på följande gymnasieskolor i Sverige:    

1. Rudbecksgymnasiet i Tidaholm, en kommunal skola; information om just den 
aktuella utbildningen på skolan kan man läsa här >> 

2. Impius i Helsingborg som är en Friskola*** erbjuder även Internat. 

3. Danderyds gymnasium, en kommunal skola; information om just den aktuella 
utbildningen på den skolan kan man läsa här >> 
 
4. Thorildsplans gymnasium , en Kommunal skola som har IM-AST .Ett individuellt 
alternativ som vänder sig till dom inom Autismspektrumtillstånd (AST). 

5. Solna gymnasium i Solna, Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) - Asperger 

6. Viljan Aspergercentrum, en Friskola*** i Ramnäs som erbjuder 
Samhällsvetenskapsprogrammet och IM, Introduktionsprogrammen 
(Preparandutbildningen). 

7. Burgårdens Utbildningscentrum i Göteborg, en Kommunal skola; information om 
utbildningar specialinriktade till elever med Aspergerssyndrom finns att läsa här >> 

8. Malmö Latinskola är en kommunal skola, som erbjuder på IM, Individuellt 
alternativ, ett 4-årigt förstärkt gymnasieprogram för NPF (elever med 
neuropsykiatriska funktionshinder). 

9. Magelungen Jönköping, en Friskola*** i Huskvarna med Riksintag, vänder sig till 
elever med omfattande behov av särskilt stöd. 

10. Östra Reals gymnasium i Stockholm, en kommunal skola, erbjuder IM, 
Individuellt alternativ för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. 

11. Karolinaskolan är ett naturbruksgymnasium som är särskilt utformad för 
ungdomar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), såsom ADHD, 
Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, autism. Huvudmannen heter Fogdaröd & är 
en friskola*** utan vinstintresse. Karolinaskolan har kontinuerligt intag, vilket innebär 
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att en elev kan börja på skolan när som helst under året i mån av plats. 
Karolinaskolan i Höör erbjuder daglig skolgång men också internatlönsning. 
Karolinaskolan har 30 platser med 8-10 elever i varje årskurs. 
 
12. Värnhemsskolan i Malmö, en Kommunal skola erbjuder IM, Individuellt alternativ 
för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning t.ex. Aspergers syndrom, 
ADHD och/eller autism på Handel/Administration & Restaurang/Livsmedel. 

13. Merparten av elever på  friskolorna*** Snitz gymnasium i Stockholm (som har EE, 
ES med 3 inriktningar, Preparand & SA) och i Malmö (som har TE med 2 inriktningar 
samt EE, ES med 3 inriktningar, Preparand & SA) har en diagnos såsom ADHD, 
asperger och/eller autism. 

14. Mimers gymnasium i Täby, en friskola*** (som har NA, SA och Preparand) är en 
skola anpassad för dig som har en diagnos inom autismspektrum (AST). 

15. Lunagymnasiet, som fram till hösten 2017 hette Lunaskolan Östra Gymnasium , 
en friskola***  på Lidingö (och som erbjuder NA, SA, ES och Individuellt alternativ) är 
en skola speciellt anpassad för elever med autism, Asperger och andra 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Luna Boende, som är kopplat till 
Lunagymnasiet, heter Luna Ungdomsboende. Luna Ungdomsboende finns på 
Frimurarevägen 7 D, 18141 Lidingö (kontakt: 08-656 26 41 
och lunaungdomsboende@up.se ). 
 

16. Klaragymnasiet i Olofström, en kommunal skola (som har ES med 2 inriktningar, 
SA och IM: preparand & individuellt alternativ) med internat är en skola för 
ungdomar med Aspergers syndrom/högfungerande autism eller 
autismspektrumtillstånd (AST). 

17. Ingridskolan är en friskola*** i Solna med specialkompetens att bedriva 
undervisning för gymnasieelever med diagnosen Aspergers syndrom. På 
Ingridskolans gymnasieutbildning kan du läsa: Estetiska programmet med inriktning 
Bild&formgivning och Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap i 
åldersintegrerade klasser. 

18. Birgittaskolan i Linköping är en kommunal skola som på IM, Individuellt alternativ 
erbjuder utbildning för elever med Aspergers syndrom och/eller högfungerande 
autism. 

19. Fryshusets gymnasium, en Friskola*** i Stockholm, erbjuder stöd för elever med 
AST(autismspektrumtillstånd) som läser på ett Nationellt program.  Information om 
skolans AST verksamhet (tidigare Aspergerverksamhet) hittar du här >> AST 
verksamhet finns bl a på Individuellt alternativ (IM, Introduktionsprogrammen) och på 
det Estetiska programmet.  

20. Alléskolan i Hallsberg, en kommunal skola, har en verksamhet som 
heter Punkten på Introduktionsprogrammen och på de Nationella gymnasieprogram. 
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21. Fridegårdsgymnasiets AST-program, en kommunal skola i Bålsta – är en 
utbildning för dig med diagnos inom autismspektrat som vill gå Samhällsvetenskaps 
– eller Naturvetenskapsprogrammet. Det finns också möjlighet till elevboende, läs 
mer om boendet här>> 
 
22. Fischerströmska gymnasiet i Karlskrona erbjuder IM, Introduktionsprogrammen 
för elever med AST/Autism Spektrum Tillstånd på en del av skolan som heter Carpe 
Diem och som finns på Rosenholmsområdet. 

23. Munkagårdsgymnasiet i Halland (Tvååker, Varberg), en Landstingsdriven skola, 
startar hösten 2015 utbildning på Naturbruksprogrammet (djur, trädgård, skog & 
lantbruk) för elever med NPF, ADHD och/eller AST, den så kallade "Spår 1" 
utbildning. För elever som har mer än 2 timmars resväg till/från skolan per dag, 
finns elevboende. 

 24. Orion är en verksamhet på en kommunal skola Haganässkolan i Älmhult 
(Kronobergs län) som riktar sig till elever med diagnos inom autismspektrat. 
Undervisningen anpassas individuellt efter varje elevs behov i både miljö & 
pedagogik. Eleverna integreras så mycket som möjligt i programmets olika kurser. 
Om behovet finns, sker undervisningen efter individuella förutsättningar i mindre 
grupperingar eller enskilt. Verksamheten tar emot elever även från andra kommuner. 
Internat verkar inte finnas. För mer info ring skolans SYV på 0476-552 27. 

25. Hampnäs, fristående gymnasieskola i Örnsköldsvik, har Internat. Det är en 
gymnasieskola för elever med NP-funktionshinder, som t.ex Asperger syndrom. En 
"systerskola" Impius finns i Helsingborg. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

*** Friskolor (= fristående skolor) har Riksintag, vilket bland annat betyder att alla 
sökande till en friskola är "förstahandssökande". Mer om olika skoltyper läs här >> 
 
OBS! Vi reserverar oss för att det kan ha skett ändringar i skolornas 
utbildningsutbud sedan denna gjordes. 

Information från: www.fragasyv.se (2017-10-04) 
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